RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MIDLER TIL
KONFLIKTDEMPENDE TILTAK ULV I NES KOMMUNE
2019

Retningslinjer og budsjett for bruk av midler til konfliktdempende tiltak ulv i
Nes kommune 2019
1. Formål
Nes kommunes midler til konfliktdempende tiltak ulv skal brukes til å medfinansiere tiltak som
er hensiktsmessige for at innbyggere, landbruk og øvrig næringsliv skal kunne forbedre
situasjonen overfor ulv. I henhold til Regler om tilskudd til kommuner med ulverevir i
Hedmark, Akershus og Østfold (fastsatt av Klima- og miljødepartementet 27. juni 2017).
Det avsettes midler til følgende tiltak:
 Prosjektarbeid med Utvalg for fisk og vilt som styringsgruppe.
 Kompensasjon for reduserte inntekter til viltfond.
 Tilskuddsordninger og eventuell kompensasjon for grunneiere, lag og foreninger.
 Kurs, opplæring og innkjøp av utstyr til kommunalt skadefellingslag.
 Organisering og innkjøp av utstyr til lisensjakt.
Fondets midler skal i utgangspunktet bare brukes til tiltak i Nes kommune.
2. Målgruppe
Privatpersoner, næringsdrivende og frivillige organisasjoner, samt kommunen selv.
3. Fondsmidler
Det er avsatt kr 1.420.000,- på fond merket konfliktdempende tiltak ulv.
4. Budsjett
Følgende budsjett legges til grunn for bruk av fondsmidler:
Tiltak:
Prosjektarbeid
Kompensasjon viltfond
Tilskuddsordninger
Kommunalt skadefellingslag
Organisering, lisensjakt
Sum

Budsjett:
470.000,450.000,280.000,120.000,100.000,1.420.000,-

Utvalg for fisk og vilt kan ved behov omfordele midler innenfor de ovennevnte tiltak.
5. Søknad om bruk av fondsmidler
Søknad kan sendes med e-post til postmottak@nes-ak.kommune eller med vanlig post til
Nes kommune, Pb. 114, 2151 Årnes.
Søknadsfrist er 25. april 2019. I søknaden skal det gis en beskrivelse av tiltaket, inkl. tiltakets
effekt. Det er relevant å ta med hva som skal gjøres, hvorfor det skal gjøres, når og på
hvilken måte. Et budsjett skal også følge med. Dersom tiltaket har fått, eller det planlegges å
søke om medfinansiering fra andre støtteordninger, skal det opplyses om dette.
Søkere som tildeles tilskudd, vil motta et tilsagnsbrev som inneholder størrelsen på tilskuddet
og alle vilkår av betydning. Det vil bl.a. bli stilt krav om rapportering, opplysninger om mulige
kontroller og at tilskudd kan bli krevd tilbakebetalt dersom forutsetningene for tilskuddet blir
brutt. Tiltak må gjennomføres i løpet 2019.
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6. Sluttrapport og regnskap – utbetaling av tilskudd
Etter at tiltak er gjennomført, sendes sluttrapport med regnskapsoversikt (inkl. kopier av
bilag) til Nes kommune. Sluttrapporten skal inneholde en beskrivelse av tiltaket, hva som er
gjort og resultatet/ene. Tilskuddet utbetales etter en vurdering av sluttrapporten opp mot
søknaden. Brev med informasjon om utbetalingen vil bli sendt mottakeren av tilskuddet.
7. Ikrafttredelse
Vedtatt av Utvalg for fisk og vilt i sak 19/5 den 28.03.2019. Retningslinjene gjøres gjeldende
fra vedtaksdato.
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