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Saksbehandlingsregler for tilskuddsordningen «tilskudd til kommuner med ulverevir»
§ 1 Hjemmel og kapital
Elverum kommune søker Miljødirektoratet om midler til avbøtende tiltak for kommuner med
ulverevir de årene slike tilskudd blir utlyst.
§2 Formål
Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til konfliktdemping i kommuner med ulverevir
§3 Hva kan få finansiering
Husdyrhold
- Kompensere for økte kostnader i husdyrhold i forbindelse med økt rovdyrbelastning.
Eksempler på dette kan være:
 Økte kostnader ved gjerdehold.
 Nydyrking og rydding ved behov for mer beiteareal når dyr ikke kan være på
utmarksbeite.
 Radiobjeller til sau og storfe. Søkere som ikke får tilskudd andre steder
prioriteres.
 Kompetanseheving og kunnskapsformidling
Jakt og friluftsliv
- Tilskudd til avbøtende tiltak for tapte jakttradisjoner og utvikling av eksisterende
primærnæringer som har sitt grunnlag i natur og utmarksressurser
Eksempel på dette kan være radioklaver og utstyr for å beskytte hund mot rovdyr i
jaktsammenheng.
Allmenne formål
- Tiltak som vil bedre livskvaliteten med basis i natur og utmarksressursene
- Tiltak som tilrettelegger for økt bruk av utmarka
Eksempel listen er ikke uttømmende.
§4 Hvem kan få finansiering:
Foretak og organisasjoner som søker om avbøtende tiltak og utviklingstiltak innenfor husdyrhold,
jakt og friluftsliv prioriteres. Det kan også gis støtte til allmenne formål og regionale prosjekt.
Omsøkt tiltak må berøre Elverum kommune. Tiltak som er påbegynt eller allerede gjennomført
støttes ikke.
§5 Støtteformer
Støtte gis i form av tilskudd etter søknad.
§6 Støttevilkår
Samlet tilskudd skal ikke overstige 70 % av det totale kapitalbehovet.
§7 Forvaltning og saksbehandling
Søknader behandles av formannskapet i Elverum innen 6 måneder etter at bevilgningene fra
Miljødirektoratet er mottatt i kommunen. Søknadsfrist på midlene blir kunngjort når kommunen har
mottatt midler. Søknadsfristen blir kunngjort i lokalpresse og på Elverum kommunes hjemmeside.
Det holdes igjen 10% av den årlige bevillingen til fellesprosjekter. Tilskuddsmidler som ikke blir brukt
overføres til søknadsrunde påfølgende år.
§8 Rapportering
Kommunens bruk av midler rapporteres til Miljødirektoratet innen fastsatt frist.

