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Formål: 

Regjeringen lanserte i 2017 en tilskuddsordning for kommuner med ulverevir. Formålet med 

ordningen er å medvirke til konfliktdemping i kommunene med ulverevir. (I henhold til Regler om 

tilskudd til kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold, fastsatt av Klima- og 

miljødepartementet 27. juni 2017). 

For 2021 er det satt av 20,56 millioner 

kroner til ordninga. Midlene vil bli 

fordelte likt mellom kommunene som 

sender søknad og det er krav om at 

kommunen siste vinter har vært berørt av 

en flokk eller et revirhevdende ulvepar jf. 

bestandsrapport for ulv, presentert av 

Rovdata 1. juni 2021. Halden kommune 

har over lengre tid hatt et ulverevir helt 

eller delvis innenfor kommunegrensen, 

ved Boksjøen. For året 2021 har Halden 

kommune fått tildelt ca. 1,3 mill. fra 

Miljødirektoratet.  

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. 

 

 

 

Målgruppe 

Midlene skal tildeles næringsinteresser, organisasjoner eller privatpersoner relatert til den særlige 

belastningen av å ha et ulverevir i kommunen. 

 

 



Virkeområde 

Tilskuddet skal benyttes innenfor eller i tilknytning til 

ulvereviret. Etter Rovdata sin bestandsovervåking av 

revirmarkerende ulvepar i Boksjø-traktene settes det et 

virkeområde i kommunen.  

Les mer om Rovdata sin registrering av ulv i Norge. 

www.rovdata.no 

 

Søknad om bruk av tilskuddsmidler 

I søknaden skal det gis en beskrivelse av tiltaket, hva som 

skal gjøres, hvorfor det skal gjøres, når og på hvilken 

måte. Budsjett/prisoverslag skal følge med. Tiltaket skal 

være forhåndsgodkjent av kommunen og søker vil derfor 

motta et tilsagnsbrev. Kommunen kan sette egne vilkår 

og frist for gjennomføring av tiltaket.  

Tilskuddet blir utbetalt etterskuddsvis etter en vurdering 

av sluttrapport og av dokumenterte utgifter.  

Søknader i tråd med formålet med støtteordningen vil bli vurdert fortløpende. Det settes derfor 

ingen søknadsfrist.  

 

Tildelingskriterier 

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

Kommunen velger å prioritere følgende tiltak: 

• Tilskudd til belysning langs skolevei: 100 % 

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

• Belysning og busskur for skolebarn innenfor eller i tilknytning til ulvereviret: 100 % 

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

ulvereviret: 80 %.  - Til inngjerding er øvre grense for kostnad satt til 200 kr pr meter. 

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

tilknytning til ulvereviret: 80 %. Det forutsettes at søker bor i Halden kommune. Det gis ikke 

støtte til fritidseiendommer. 

• Utgifter til ekstra tilsyn med husdyr på beite: 100 % - viltkamera omfattes av tiltaket. 

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

• Rydding langs turstier: 100 % 

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

dokumenteres: 100 % 

• Utprøving av nye gjerdetyper til husdyrbeite: 65 % 

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

Fylkesmannens er oppbrukt.  

Det settes en maks tilskuddssum på kr 200.000 pr søker/eiendom. 

Tiltaket må være gjennomført og avsluttet av søkerne før nytt tiltak blir innvilget. 

http://www.rovdata.no/


Misbruk 

Hele eller deler av tilskuddet kan kalles tilbake hvis det avdekkes forhold som skulle tilsi at tilskuddet 

på en eller annen måte har blitt misbrukt, eller at vilkår har blitt brutt.  

  

 

FKT-midler i tidligere Østfold 

Statsforvalteren forvalter en tilskuddsordning for forebyggende tiltak mot rovviltskader og 

konfliktdempende tiltak. Søknadsfristen er 15. februar. 

Søk via Miljødirektoratets elektroniske søknadsskjemaer til forebyggende tiltak mot rovviltskader for 

husdyreiere, m.fl. www.soknadssenter.miljodirektoratet.no 

 

 

Tildelte tilskuddsmidler 2018 og 2020. 

Halden kommune søkte første gang midler i 2018 og fikk tildelt ca. 1,9 mill. i støtte til 

konfliktdempende tiltak for kommuner med ulverevir.  I 2020 mottok kommunen kr 958.000 kr. I 

2019 var ikke kommunen berørt av revirmarkerende par og var derfor ikke innenfor kriteriet for å 

søke midler.  

Kommunen har mottatt totalt 53 søknader fra privatpersoner og organisasjoner og tildelt 2 878 000 

kr. Diagrammet under viser fordelingen i prosent for hvert tiltak for året 2018 og 2020. 
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https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/miljo-og-klima/rovvilt/forebyggende-og-konfliktdempende-tiltak/
https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/miljo-og-klima/rovvilt/forebyggende-og-konfliktdempende-tiltak/
http://www.soknadssenter.miljodirektoratet.no/

