RETNINGSLINJER TIL VEDTEKTER FOR FISKEFONDET
Formål
Tiltak for næringsutvikling blant allerede etablerte bedrifter innen fiske og fisketurisme
prioriteres. Fondet skal brukes til investeringstiltak i en overgangsperiode, for utsatte
bedrifter. Hele verdikjeden kan ta del i bruk av fondet. Samarbeid mellom elveierlagene og
innad i elveierlagene blir en viktig suksessfaktor. Midlene nyttes til konkrete og
tilretteleggende tiltak etter vedtekter vedtatt av Tolga kommunestyre.

Disponering av fondet
Midlene forvaltes av Tolga kommune ved fondsstyret, kommunestyret kan fastsette
retningslinjer for forvaltning av fondet. Selv om fondet disponeres av Tolga kommune skal
det gjelde for hele den berørte elvestrekningen. Disponering av fondet er øremerket fisk,
fiske og fisketurisme. Fondets styre står fritt til å bruke pengene i den del av verdikjeden som
fondsstyret anser mest hensiktsmessig; forvaltning, produktutvikling, markedsføring, salg og
opplevelse med mer. Disponering av fondet, inkludert renteavkastningen av fondet, skal
reguleres gjennom vedtektene fastsatt av Tolga kommunestyre med hjemmel i konsesjon
gitt Opplandskraft DA.

Bruk av fondet
Fondet øremerkes til opphjelp av tiltak som kommer inn under områdene fisk, fiske og
fisketurisme. Tiltakene kan være fysiske, holdningsskapende, informative eller av
markedsførende karakter som støtter opp om fisk, fiske og fisketurisme. Midlene kan ikke
brukes til tiltak som ikke omfattes av fondets formål. Midlene fra fondet skal fortrinnsvis
benyttes til investeringstiltak som fremmer fiskebestanden, fiske og fisketurisme.

Hvem kan søke om tilskudd
Tiltak som har økonomisk grunnlag i fisk, fiske eller fisketurisme prioriteres. Tildeling av
midler prioriteres ellers ut fra fondsstyrets vurdering av hvilke tiltak som gir best avkastning
for fisk, fiske og fisketurisme. Søknadsfrist for å søke om midler er 1. april. Søknaden skal
være skriftlig og må minimum inneholde beskrivelse av tiltaket, kartfesting,
kostnadsoverslag og kontaktpersoner. Det forutsettes at tiltakene i søknaden er godkjent av
alle instanser som måtte ha noen interesser i forhold til tiltakene, og/eller i forhold til alle
gjeldene lover og regler.

Beslutningsmyndighet
Fondsstyret har beslutningsmyndighet i tildelingssaker fra fondet, og kan vurdere bruken av
fondet ut fra erfaringer, prioriteringer og etter vurdering av innspill og søknader.
Kommunestyret forutsetter at styret kan tilknytte seg faglig kompetanse ut fra behov.

Endring av retningslinjer
Endring av retningslinjer skal godkjennes av kommunestyret i Tolga kommune.

