
  
 

Retningslinjer for tilskuddsmidler 

Gjelder for lag, foreninger, næringsdrivende og andre som søker tilskuddsmidler fra 

Rovviltprosjektet i Indre Østfold kommune. 

 

1. Alminnelige bestemmelser 

 

1.1 Rovviltprosjektet kan gi tilskudd til lag, foreninger, næringsdrivende og andre 

som ønsker å sette inn konkrete tiltak eller avholde arrangement som kan 

relateres til rovvilt og landbruk.  

 

1.2 Tilskuddsordningen omfatter både nærings- og fritidsrelatert aktivitet.   

 

1.3 Ved innvilget søknad tildeles tilskuddet fortrinnsvis etterskuddsvis, og først 

etter at anmodning om utbetaling (se punkt 2.4) er levert og godkjent av 

Rovviltprosjektet. 

 

1.4 Alle søknader vurderes i henhold til tilskuddsregelverk knyttet til tilskudd til 

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

og miljødepartementet 27. juni 2017, samt en intern vurdering av tiltakets eller 

arrangementets allmennyttige gevinst etter disse retningslinjer. 

 

1.5 Rovviltprosjektet kan sette som vilkår at tilskuddsmottakere skal bidra til å 

loggføre brukererfaringer. Slike vilkår avtales nærmere mellom 

Rovviltprosjektet og tilskuddsmottaker.  

 

2. Søknaden 

 

2.1 Alle søknader skal fremmes via elektronisk søknadsskjema som du finner ved 

å trykke her. Krever innlogging via ID-porten. 
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2.2 Innkomne søknader behandles fortløpende. 

 

2.3 Ved tilsagn kreves det en elektronisk aksept av tilskuddet. Dette gjøres via 

denne nettsiden. 

 

2.4 Anmodning om utbetaling av tilskudd fremmes via denne nettsiden. Bilag må 

legges ved anmodningen. 

 

2.5 Det kan søkes om del- eller helfinansiering av tiltak og/eller arrangement. 

Dette bør fremkomme i søknaden. 

 

2.6 Søknaden skal inneholde et realistisk budsjett. 

 

2.7 Søknader om tilskudd rovviltavvisende gjerder kan først innvilges etter at en 

prosjektbeskrivelse for det aktuelle gjerdet er utarbeidet av en 

gjerdekonsulent. Prosjektbeskrivelsen skal legges ved søknaden. Det gis 

tilskudd til prosjektering.  

 

3. Rapportering 

 

3.1 Rovviltprosjektet kan kreve rapport fra mottakere av tilskuddsmidler. 

Rapporten skal inneholde årsmelding og regnskap. 

 

3.2 Når det foreligger en avtale om å bidra til å loggføre brukererfaringer gjøres 

dette i all hovedsak ved å rapportere bruk og erfaringer, føre logg og samle 

bildemateriale. 

 

4. Misbruk 

 

4.1 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. 
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