VEDTEKTER FOR
FEMUND-/TRYSILVASSDRAGET FISKEFOND
Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning i brev datert 18.03.98, med endringer av
20. februar 2001 og 14. september 2001.
§ 1. Formål og virkeområde
Fondet skal brukes til fiskefremmende tiltak innen Femund-/Trysilvassdragets nedbørfelt på
norsk side.

§ 2. Fondets styre
Til forvaltning av fondet velges et eget styre. Fondsstyret skal bestå av 5 medlemmer med
personlige vararepresentanter, og valgperioden er 2 år. 3 av styrets medlemmer med
vararepresentanter skal oppnevnes av kommunestyrene i Engerdal og Trysil. Av disse velger
Engerdal og Trysil henholdsvis 2 og 1 representant annenhver valgperiode. Den kommune
som har 2 politisk valgte representanter i styret oppnevner en av disse som styrets leder.
Grunneierinteressene i de to kommunene skal være representert i styret med til sammen
1 medlem med personlig varamedlem. Representanten velges henholdsvis fra Engerdal og
Trysil annenhver valgperiode. Brukerinteressene i de to kommunene skal være representert i
styret med til sammen 1 medlem med personlig varamedlem. Representanten velges
henholdsvis fra Engerdal og Trysil annenhver valgperiode. Kommunene er ansvarlig for at
grunneierinteressene og brukerinteressene oppnevner sine representanter.
Fylkesmannen i Hedmark skal gis mulighet til å tiltre styret med talerett, men ikke
stemmerett.
Ved første gangs valg av fondsstyre oppnevner Trysil kommune 2 politisk valgte
representanter og Engerdal kommune 1 representant. 1 grunneierrepresentant velges fra
Engerdal og 1 brukerrepresentant fra Trysil.

§ 3. Styrets oppgaver
Fondsstyret har ansvar for at fondsmidlene forvaltes i samsvar med fondets vedtekter, og skal
hvert år innen 1. desember legge fram årsmelding for de to kommuner. Styret har fullmakt til
å fastsette retningslinjer vedrørende søknader om tilskudd, herunder søknadsfrister,
tilskuddsandel, rapportering mv.

§ 4. Sekretariat
Rådmannen tillegges sekretariatsfunksjon for fondsforvaltningen og anvisningsmyndighet.
Dette alternerer mellom Engerdal og Trysil kommuner, og innehas av den kommunen som har
2 politisk valgte representanter i styret. Motsvarende er klagenemda i den andre kommunen
klageinstans ved behandlingen av eventuelle klager.

§ 5. Bruk av fondets midler
Avkastningen av fondet skal kunne nyttes til fiskefremmende tiltak jf. § 1, på en slik måte at
fondets reelle kroneverdi ikke avtar. Fondets grunnkapital som er på 10.000.000
(10 millioner) 1998-kroner, skal prinsipielt ikke kunne nyttes, men i særlige tilfeller kan
Direktoratet for naturforvaltning og kommunestyrene i Trysil og Engerdal gjøre unntak fra
dette. Slik unntak må godkjennes av alle de 3 nevnte parter.
Ut over dette er det i særlige tilfelle anledning til i enkeltår å benytte inntil 250.000 kroner
mer enn det beløp som reelt kan disponeres, men begrenset slik at grunnkapitalen aldri kan
ligge mer enn maksimum 5% lavere enn det den til enhver tid skal lyde på. Det er videre en
forutsetning at grunnkapitalen fylles opp igjen så snart utbyttet gir anledning til dette. Inntil
grunnkapitalen er på riktig nivå, kan det ikke deles ut mer enn 250.000 kroner årlig.
Disponering av fondets midler skal fortrinnsvis skje i henhold til godkjente driftsplaner for
Femund-/Trysilvassdraget.

§ 6. Klage på fondsstyrets vedtak
Klage på fondsstyrets vedtak behandles i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser.

§ 7. Fondskapital
Styret har ansvar for å anbringe fondskapitalen på en slik måte at den gir størst mulig
avkastning, og i samsvar med gjeldende bestemmelser for slike fond.

§ 8. Tvister
Direktoratet for naturforvaltning avgjør tvist om forståelsen av disse vedtekter.

§ 9. Ikrafttredelse
Disse vedtekter trer i kraft straks.

