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Strategi for fordelingen av tilskudd av ordningen «konfliktdempende tiltak i 

ulvesonen» 

Høsten 2018 ble Halden kommune tildelt ca. 1,9 mill. fra Miljødirektoratet til konfliktdempende tiltak 

i ulvesonen.  Ordningen gjelder for kommuner innenfor fylkene Hedmark, Akershus og Østfold som 

har ett eller flere ulverevir per 1. juni i inneværende år. Halden kommune har over lengre tid hatt et 

ulverevir helt eller delvis innenfor kommunegrensen, ved Boksjøen.  

 

Det er et grunnleggende hensyn at 

bakgrunnen for ordningen er Stortingets 

ønske om å etablere en økonomisk 

ordning for tap av eventuelle rettigheter 

eller belastninger innenfor ulvesonen. 

Konkrete tiltak i lokalsamfunnet som 

kommer innbyggerne direkte til gode og 

virker positivt anses som 

konfliktdempende og er i kjerneområdet 

av bestemmelsen.  

Midlene skal tildeles næringsinteresser, 

organisasjoner eller privatpersoner 

relatert til den særlige belastningen av å 

ha et ulverevir i kommunen. Tilskuddet 

tildeles for et år av gangen og 

kommunen rapporterer tilbake til 

Miljødirektoratet i mai måned på 

kommunens strategi for bruken av 

midlene, og på faktisk bruk ved årets 

slutt. Søknader i tråd med formålet med 

støtteordningen vil bli vurdert 

fortløpende. Det settes derfor ingen 

søknadsfrist. 

 

Tildelingskriteriene ble vedtatt i hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk klima og miljø april 2019 og 

er følgende: 

• Kommunens bruk av pengene skal henge sammen med belastningen med å ha et ulverevir: 

100 % 

• Informasjons- og aktivitetstiltak rettet mot barn og unge: 100 % 

• Inngjerding av tun og ekstra belysning rundt bolighus innenfor eller i tilknytning til 

ulvereviret: 80 % 

• Ekstra beskyttelse av hunder, -elektriske vester, sikring på hundegårder innenfor eller i 

tilknytning til ulvereviret: 80 % 

• Utgifter til ekstra tilsyn med husdyr på beite: 100 % 

• Merking av dyr på beite – sender og sporingsutstyr og årsavgifter: 80 % 

• Rydding langs turstier: 100 % 

• Konfliktdempende tiltak i tilknytning til ulvereviret: 100 % 



• Tap av jakt- og andre utmarksinntekter innenfor ulvereviret. Nedgang av i inntekter må 

dokumenteres: 100 % 

• Utprøving av nye gjerdetyper: 65 % 

• Tilskudd til eksisterende gjerdetyper, etter fylkesmannen satser i de tilfellene midlene til 

Fylkesmannens er oppbrukt. 

 

Oversikt over bruken av midlene fra 2018/2019  

Tiltak Antall søknader Tildelte midler  

Hundevest 11 57341 

Hundegårder 12 147864 

Ekstra belysning rundt bolighus 6 65568 

Inngjerding av tun 2 150277 

Inngjerding til beite 4 622050 

Belysning og busskur for skolebarn 1 270000 

Informasjons- og aktivitetstiltak barn og unge 4 312000 

Rydding langs turstier 4 294900 

 

 

Mindre justeringer av tiltakene  

Halden kommune har blitt tildelt 958 000 kr i tilskudd for året 2020/2021 gjennom ordningen 

«konfliktdempende tiltak i ulvesonen». Etter føringer fra Klima- og miljødepartementet har 

Miljødirektoratet bestemt at bruken av tilskuddsmidlene kan gis til utrednings og 

forskningsprosjekter som bidrar til konfliktdemping i tråd med ordningens formål. For Halden 

kommune kan inntil 20 % av de tildelte midlene i 2020 benyttes til forsknings- og utredningsformål. 

Basert på positive tilbakemeldinger fra søkere vil Halden kommune i hovedsak fortsette med å gi 

støtte til konkrete tiltak som kan være positive for de som bor og bruker de berørte områdene. 

Etter vurderinger av fjorårets søknader har vi behov for å spesifisere tiltakene noe. På grunn av høye 

kostnader ved inngjerding av tun er det nødvendig å sette en øvrig sats til kr 200 pr meter. Utprøving 

av nye gjerdetyper har kommunen gitt både til storfe og sau. På grunn av avventende 

tilbakemeldinger på om gjerdetype blir godkjent som rovdyravvisende gjerde på storfe ønsker vi å 

prioritere støtte til husdyreiere av sau. Tilskudd til ordinære rovdyravvisende gjerder kan søkes via 

Miljødirektoratet.  

Når det gjelder ekstra beskyttelse til hunder i form av elektriske vester har det gitt støtte både til 

jegere som jakter og bor i Halden kommune, og de som bor utenfor kommunen og som jakter i 

Halden kommune. Bestemmelsen for ordningen sier at tilskuddet skal komme innbyggerne i Halden 

kommune til gode og mener det blir riktigere å gi støtte kun til søkere som jakter og bor i samme 

kommune. Når det gjelder sikring av hundegårder er det mer ønskelig at støtten gis til fastboende og 

at i tiltaket settes unntaksvis for fritidseiendommer. Kommunen kan sette egne vilkår og frist for 

gjennomføring av tiltakene.  

 

 



Kommunens bruk av pengene skal henge sammen med belastningen med å ha et ulverevir. 

Kommunen velger å prioritere følgende tiltak: (vedtatt i hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk, 

klima og miljø 06.10.20) 

• Informasjons- og aktivitetstiltak rettet mot barn og unge: 100 % 

• Inngjerding av tun og ekstra belysning rundt bolighus innenfor eller i tilknytning til 

ulvereviret: 80 %. Til inngjerding, settes satsen til 200 kr pr meter.  

• Ekstra beskyttelse av hunder, -elektriske vester, sikring på hundegårder innenfor eller i 

tilknytning til ulvereviret: 80 %. Søker må bo i Halden kommune og det gis ikke støtte til 

fritidseiendommer. 

• Utgifter til ekstra tilsyn med husdyr på beite: 100 % 

• Merking av dyr på beite – sender og sporingsutstyr og årsavgifter: 80 % 

• Rydding langs turstier: 100 % 

• Konfliktdempende tiltak i tilknytning til ulvereviret: 100 % 

• Tap av jakt- og andre utmarksinntekter innenfor ulvereviret. Nedgang av i inntekter må 

dokumenteres: 100 % 

• Utprøving av nye gjerdetyper til produksjonsdyr: 65 %. 

• Tilskudd til eksisterende gjerdetyper, etter Fylkesmannens satser i de tilfellene midlene til 

Fylkesmannens er oppbrukt.  

• Tilskudd til belysning langs skolevei: 100 % 

 

Tilskuddssats blir beregnet på dokumenterte utgifter og tiltaket må være forhåndsgodkjent av 

kommunen. Det settes ingen søknadsfrist – søknadene behandles fortløpende. Kommunen kan sette 

egne vilkår og frist for gjennomføringen av tiltaket. 

 



Virkeområde 

Tilskuddet skal benyttes innenfor eller i 

tilknytning til ulvereviret og Halden 

kommune syns derfor det er 

hensiktsmessig med et kart hvor det 

kommer frem hvor tiltakene skal gjelde. 

Grunnlaget er Rovdata sin 

bestandsovervåking av revirmarkerende 

ulvepar i Boksjø- traktene. Vi har derfor 

valgt å sette et virkeområde, se kart.  

Les mer om Rovdata sin registrering av ulv 

i Norge. www.rovdata.no 

Miljødirektoratets elektroniske 

søknadsskjemaer til forebyggende tiltak 

mot rovviltskader for husdyreiere, m.fl. 

www.soknadssenter.miljodirektoratet.no 
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