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HØRINGSBREV - FISKEFOND - VEDTEKTER OG RETTNINGSLINJER - FRIST 

24.05.2019 

 

Den 21. april 2017 fikk Opplandskraft DA gitt tillatelse til å bygge Tolga kraftverk. Et slik 

inngrep medfører nødvendigvis ulemper knyttet hovedsakelig til virkninger for fisk, 

friluftsbasert fiske og landskap. Det er fastsatt flere vilkår om avbøtende tiltak. For å ivareta 

gode fiskebestander og attraktivt fiske med muligheter for fisketurisme, er det i konsesjonens 

post 6 punkt V fastsatt vilkår om utbetaling av et fond på 5 millioner kroner. Tolga 

kommunestyre har 28.03.2019 utarbeidet et forslag til vedtekter for fiskefond som nå legges 

ut til høring, vedtekter og retningslinjer er vedlagt. Det henvises også til 

konsesjonsbetingelsene (se vedlagt lenke) side 87 der det står om fond til fisk og friluftsliv, 

samt side 175 der det står om naturforvaltning, jf. vilkårenes post 6. 

 

Hovedformålet med vedtektene er å fastsette de ytre rammene for Tolga kommunes 

disponering over midlene i fiskefondet. Vedtektene må forholde seg til formuleringene i kgl. 

res. om; fisk, fiske og fisketurisme. De viktigste bestemmelsene blir de som angår:  

 Formål 

 Fondsstyre 

 Styrets oppgaver 

 Klage og kontroll 

 Endring av vedtekter 

 Avvikling  

 

Andre bestemmelser har mer karakter av retningslinjer for tildeling av tilskudd og bør inn i 

retningslinjer, som kommunen da står friere til å endre uten godkjenning av Miljødirektoratet. 

I retningslinjene kan selvsagt kommunestyret, innenfor denne rammen, bestemme hva 

midlene skal gå til. 

 

Tidslinjen for arbeidet ser slik ut:  

28.3.19: Kommunestyret vedtar å sende forslag til vedtektene ut på høring  

24.05.19: Høringsfrist  

24.06.19: Kommunestyret vedtar vedtektene  

28.06.19: Vedtekter oversendes Miljødirektoratet for godkjenning 

 

Kommunestyret diskuterte om det er behov for å ha med en ekstern fagkompetanse på 

innlandsfiske og/eller fisketurisme blant de som oppnevnes til fondsstyret fra kommunestyret. 
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De diskuterte også utfordringen med at representantene fra elveierlagene blir i flertall, hvis 

det skal være tre representanter fra disse. Ut fra et forvaltersyn kan habilitet da bli krevende 

når de skal tildele midler til sine egne områder.  

 

Kommunestyret ønsker innspill på foreslåtte vedtekter og retningslinjer for å få et godt 

grunnlag før de vedtas. I denne høringen er de åpne for alle innspill, men ønsker spesielt 

fokus på:   

- Sammensetningen av styret og antall representanter  

- Om det skal legges opp til mer enn en behandling i året  

- Om det er behov for å kunne søke umiddelbart etter at fondets vedtekter er godkjent  

- Tidspunkt for søknadsfrist i året 

 

 

 

Etter fullmakt 

 

 

 

Kari Nordskogen 

Prosjektleder 

 

 

 

Vedlegg: 

Forslaget til vedtekter, retningslinjer og aktuelle dokumenter (listet opp nedenfor) ligger 

elektronisk på Tolga kommunes hjemmeside og kan leses eller lastes ned fra adressen: 

https://www.tolga.kommune.no/ og søk på ordet: høring 

 

 Forslag pr 28.03.2019 på Vedtekter for bruk av Fiskefond 

 Forslag pr. 28.03.2019 på retningslinjer for Fiskefond 

 Vedtaket om konsesjon til å bygge Tolga kraftverk fra Olje- og Energidepartementet 

(OED): 

https://www.regjeringen.no/contentassets/502e60a68ab944b6a63860286834f20d/oppl

andskraft-da---tolga-kraftverk-i-tolga-kommune_kgl.res..pdf 
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