
VEDTEKTER FOR FISKEFONDET 

 

Bakgrunn: 

Opplandskraft DA er ved kongelig resolusjon av 21. april 2017 gitt tillatelse til å bygge Tolga 
kraftverk med tilhørende 132 kilovolt (kV) nett-tilknytning i Tolga kommune. Det er gitt 
tillatelse til utløp fra kraftverket nedstrøms Eidsfossen. Et slik inngrep medfører ulemper 
knyttet hovedsakelig til virkninger for fisk, friluftsbasert fiske og landskap. Det er fastsatt 
flere vilkår om avbøtende tiltak i konsesjonsbetingelsene, her kan nevnes vilkår om 
minstevannføring og vilkår for å ivareta toveis vandring av fisk forbi kraftverket. For å bidra 
til gode fiskebestander, et attraktivt fiske og friluftsliv, er det i konsesjonens post 6 punkt V 
fastsatt vilkår om innbetaling av et engangsbeløp til Tolga kommune på 5 millioner kroner 
som skal avsettes i et fond.  

Fondet er øremerket fisk, fiske og fisketurisme langs den berørte elvestrekningen. 

 

§ 1 Formål 

Fondet skal anvendes til opphjelp av fisk eller friluftsliv og skal brukes til konkrete tiltak for å 
bedre forholdene for fisk, fiske og fisketurisme, etter bestemmelser fastsatt av 
kommunestyret. 

Fondet skal benyttes på den berørte elvestrekningen i Glomma fra utløpet av Vangrøfta i Os 
kommune og ned til Åkerøihølen ca. fem km inn i Tynset kommune. 

 

§ 2 Fondets styre 

Fiskefondet forvaltes og ledes av et eget valgt fondsstyre. Fondsstyret skal bestå av fem 
medlemmer med personlige vararepresentanter, og valgperioden er fire år knyttet til 
kommestyrets valgperioder. Kommunestyret i Tolga kommune oppnevner tre 
representanter. Grunneierinteressene skal ivaretas ved at elveierlagene Tolga Vingelen 
Elveeierforening, Os-Erlia Elveeierlag og Glomma Tunna Elveeierlag, skal være representert 
med til sammen to medlemmer. Medlemmene fra elveierlagene velges av samarbeidsforum 
for lagene.  

Fondsstyrets leder skal til enhver tid være en av de politisk oppnevnte medlemmene. 
Fondsstyret treffer sine vedtak med alminnelig flertallsbeslutning, og er beslutningsdyktig 
når minimum leder og to representanter er til stede. Fylkesmannen i Innlandet skal gis 
mulighet til å tiltre styret med talerett.  

 

 

 

 

 



§ 3 Styrets oppgaver 

Fondsstyret har ansvar for å forvalte midlene i samsvar med fondets vedtekter. 
Kommunestyret kan fastsette retningslinjer vedrørende søknader om tilskudd, herunder 
søknadsfrister, tilskuddsandeler, rapportering mv. 

Fondsstyret har ansvar for at fondsmidlene forvaltes i samsvar med fondets vedtekter, og 
skal hvert år innen 1. mars legge fram årsmelding, om fondets virksomhet forrige år, for 
Kommunestyret i Tolga kommune og for elveierlagene. 

 

§ 4 Bruk av fondet 

Fondsmidlene skal stå på egen rentebærende konto i Tolga kommune, slik at midlene er 
disponible til enhver tid. Det skal settes av årlige beløp på inntil kr. 750.000,- av 
fondskapitalen, samt forrige års avkastning, som benyttes til tiltak i samsvar med formålet. 
Eventuelle ubrukte midler føres tilbake til fondet og tillegges neste års bevilgninger, dette 
fordi behovet for tiltak vil kunne variere gjennom anleggsperioden, oppstartsfasen og 
driftsfasen. 

 

§ 5 Tildeling av tilskudd 

Bedrifter, elveeierlag, grunneiere, lag, foreninger, offentlige institusjoner eller 
organisasjoner, stiftelser, virksomheter, vitenskapelige institusjoner og privatpersoner kan 
søke om å få tildelt midler.  

Midler til tiltak bevilges på bakgrunn av skriftlig søknad. Frist 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 
grunneiere og offentlige myndigheter i henhold til gjeldene lover og regler.  

Midlene kan ikke brukes til tiltak som begrenser allmennhetens muligheter for utøvelse av 
tradisjonelt friluftsliv. Fysiske tiltak som gis tilskudd skal være natur- og miljøtilpasset, og 
ikke forringe miljøkvalitetene i det eller de områdene de benyttes. Midlene skal heller ikke 
brukes til tiltak som konsesjonæren ellers er pliktig til å finansiere etter konsesjonsvilkårene.  

Muligheten for å søke om tilskudd skal kunngjøres i lokalavisene og i andre media, der 
kommunen har fast tilgang, i januar hvert år. 

 

 

 

 

 

 

 



§ 6 Tilskuddsandel – utbetaling 

Tiltak kan etter søknad få tildelt full eller delvis finansiering, dog ikke slik at tilskuddet 
benyttes til lønn for egeninnsats om ikke tiltaket medfører utgifter som tapt ordinær lønn. 
Til investeringer kan det utbetales et forskudd på inntil 30 % av tilskuddet når tiltaket 
bekreftes iverksatt. 40 % av tilskudd utbetales under vegs i tiltaket og de siste 30 % av 
tilskuddet blir utbetalt når kravene i vedtaket om tildeling er oppfylt, med hensyn til 
regnskap og sluttrapport. Ved andre tilskudd skal krav for utbetaling gå fram av 
tildelingsvedtaket. Mottakere av midler skal, innen 1. februar året etter tildeling, innlevere 
en enkel beretning og regnskap for bruk av midlene. Bruk av midler i strid med 
forutsetninger for tildeling kan medføre krav om tilbakebetaling. 

 

§ 7 Klage på vedtak 

Avslag på søknader kan klages inn for kommunestyret som klageinstans. Reglene i 
forvaltningslovens bestemmelser i kapittel VI gjelder for klagebehandling. Etter 
kommunelovens § 59 femte ledd er det fylkesmannen som er delegert myndighet til å kunne 
kontrollere lovligheten av bruken av midlene. 

 

§ 8 Endring av vedtekter 

Endring av vedtekter skal godkjennes av Miljødirektoratet. 

 

§ 9 Avvikling av fondet  

Avvikling av fondet kan skje når de opprinnelige fondsmidlene er oppbrukt. Fondsstyret skal 
da gi en skriftlig begrunnelse for avvikling til kommunestyret i Tolga, som skal godkjenne en 
eventuell avvikling. 

 

§ 10 Godkjenning 

Vedtektene for fondet er godkjent av Miljødirektoratet xx.xx.2019 og Tolga kommunestyre 
xx.xx.2019 sak xx/xx. 

 


