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INTERREG SVERIGE–NORGE 2007-2013 DELOMRÅDE NORDENS GRØNNE BELTE. 
TILSAGN OM TILSKUDD INNTIL KR 40.000 TIL GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET 
FELLES FJELLREV 
 
Vi viser til Deres søknad mottatt 12.02.2008. 
 
Interreg finansiering: 
 
 Nr Tilskuddspost  År  Beløp 
Tilsagnsnr. IR: 03/08 kap. 551 post 60 Budsjettår: 2008 Kr 40.000 
 
 
 
Interreg finansiering 

Sekretariatet i delområde Nordens Grønne Belte godkjenner etter fullmakt gitt av Det regionale 
prioriterende partnerskapet i Interreg Sverige – Norge at prosjektet Felles fjellrev er forenlig 
med Sverige – Norge programmet, og bevilger Norges Naturvernforbund, avd fjellrevgruppa, et 
tilskudd inntil kr 40.000 fra Statsbudsjettets kap 551 post 60. Tilskuddet utgjør inntil 79,2 % av 
prosjektets samlede norske kostnad 
 
Tilskuddet gjelder for prosjektperioden 29.04.2008-28.04.2009. Prosjektet skal levere 
sluttrekvisisjon innen 28.04.2009 . 
 
Fylkeskommunenes vurdering som ligger til grunn for innstillingen: 

Fjellreven forekommer i fjellområder i Skandinavia. Til tross for freding siden 1930 er fjellrev 
bestanden svært liten. Fjellreven er oppført som sårbar på den norske rødlista over truede 
dyrearter.  

Det er siste 20 år fra Hardangervidda i sør til Finnmark i nord bare påvist ynglinger i et fåtall av 
hiene der arten fremdeles har tilhold. Spesielt lite yngling har det vært i Snøhetta-området, 
Sylane og Tydalen-Holtålen.  

Den norske forvaltningen har i langtid hatt fokus på fjellreven og gjort en del tiltak for å øke 
fjellrevbestanden. Det er derfor positivt at flere engasjerer seg i fjellrevproblematikken. Mål for 
prosjektet er å etablere en samarbeidsorganisasjon som skal arbeide over grensen for å øke 
fjellrevstammen i de jämt-trønderske grensefjella. 
 
 
 
 
 
 



Vilkår: 
For tilskudd gjelder de generelle vilkår som er lagt med i vedlegg. 
Ut over dette gjelder følgende særskilte vilkår: 
 
Likestilling, bærekraftig utvikling og miljø er viktige kriterier i Interreg-programmet Sverige - 
Norge. Prosjekteier skal ta hensyn til de horisontelle kriteriene i de aktiviteter som skal 
gjennomføres i prosjektet. 
 
Det kreves at Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune synliggjøres 
som eventuelle medfinansiører av prosjektet. 
 
Godkjent kostnadsbudsjett og finansieringsplan samt nærmere beskrivelse av prosjektets mål og 
forventet resultat følger vedlagt. 
 
Prosjekteier må sette seg inn i forutsetningene for vedtaket og returnere vedlagte 
vilkårsbekreftelse til Interreg-sekretariatet. Tilsagnet bortfaller dersom Interreg-sekretariatet 
ikke har mottatt bekreftelsen senest to måneder etter at beslutningen ble ekspedert. 
 
Henvendelser vedrørende tilsagnsbrevet rettes til Sør-Trøndelag v/saksbehandler Gisle Bakkeli 
 
 
Med hilsen 
 
 
Gleny Foslie        Gisle Bakkeli 
Fagleder Næring og nyskapning,      Programkoordinator 
Regional utviklingsenhet.      Interreg Sverige-Norge 
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Saksbehandler: Gisle Bakkeli 
 
 
Vedlegg: 
Generelle vilkår 
Kopi av saksutredning. 
Skjema: Bekreftelse 
Klistremerke 
 
 
 
Kopi:  
Nord-Trøndelag fylkeskommune, Seilmakergata 2, 7735 Steinkjer 
Länsstyrelsen Jämtlands län, S-831 86 Östersund, Sverige 
Petrine Husby. Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postmottak, 7004 Trondheim 
 


