SØKNAD OM TILSKUDD TIL KOMMUNER MED ULVEREVIR I HEDMARK, AKERSHUS OG
ØSTFOLD ‐ 2017
Organisasjonsnummer: 864948502
Foretaksnavn: Trysil kommune
Navn: Jan Saevig
Kontonummer: 61670501328
Adresse: Postboks 200
Postnr.: 2421 Trysil
Mobiltelefon: 90724937
E‐post: Jans@trysil.kommune.no
Mottaker: Miljødirektoratet

SØKNAD

REFERANSENR.: 17S81E4A

Tiltak i Trysil kommune
Kort tekstlig beskrivelse av hvilke tiltak som ønskes iverksatt:
1. Tilskuddet skal anvendes til en undersøkelse om ulvens genetiske og geografiske opphav, i samarbeid
med andre berørte kommuner. Trysil kommune oppfordrer andre berørte kommuner til å bli med på denne
utredningen.
2. Trysil kommune presiserer at en søknad og eventuelt mottak av tilskuddet ikke på noen måte innebærer
en legitimering av dagens ulveforvaltning, eller aksept av å ha ulverevir i Trysil, eller kompensasjon for
ulempene ved dette.
Hvilke grupper vil tiltaket rette seg mot?
‐ Barn og unge
‐ Skoleverk, lærere
‐ Jegere
‐ Grunneiere/rettighetshavere
‐ Husdyrholdere
‐ Annet næringsliv
Ligger kommunen helt eller delvis innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv? Ja
Hvilke kjente ulverevir berører kommunen?
Slettås og Fulufjellet.
Hvilke andre rovviltarter er etablert i kommunen?
‐ Bjørn
‐ Jerv
‐ Gaupe

Kostnadsoverslag / Budsjett
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Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp

Alternativ utredning av ulvens genetiske og geografiske opphav

760 000

Total sum

760 000

Finansiering
Finansiering av tiltak

Beløp

Samlet kostnad ved tiltak(ene)

760 000

‐ Dugnadsinnsats

0

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler

0

= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

760 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Nei

Vedlegg
Protokoll ulverevir.pdf (Prosjektbeskrivelse)
Saksframlegg Ulverevir.pdf (Prosjektbeskrivelse)
Merknad:
Søknadssummen er tenkt som Trysil sin andel av 20 mill ‐ fordelt på 26 kommuner som er søknadsberettiget.
Om færre søker ‐ bør beløpet gå opp. Midlene er tenkt brukt som medfinansiering av alternativ utredning
jfr.vedlagte protokoll. Trysil kommune har tatt initiativ ovenfor de øvrige kommuner i anledning saken og vil
følge opp.

[sign] Jan Saevig for Trysil kommune
Levert 01.10.2017
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