
REGLER FOR SØKNAD OM TILSKUDD  
FRA FEMUND-/TRYSILVASSDRAGET FISKEFOND 
 

Fondet skal brukes til fiskefremmende tiltak i Femund-/Trysilvassdraget, 
herunder å sikre og utvikle lokale fiskebestander, samt å motivere til og bedre 
mulighetene for fiske med basis i disse bestandene. Søknader om tilskudd som 
er forankret i en driftsplan vil gis prioritet. Tilskudd kan gis til konkrete tiltak, 
og ikke til ordinær drift. 
 
1. Aktuelle tiltak 
Eksempler på tiltak som kan gis tilskudd er: 

• Kultiveringstiltak som sikrer og bedrer rekrutteringsforhold og leveområder for 
lokale fiskebestander, og som bedrer fiskemulighetene for allmennheten 

• Fysiske tilretteleggingstiltak som skal bedre mulighetene for fiske (stier, 
fiskeplasser m.m.) 

• Informasjon om fiskemuligheter 
• Organisering av større kortområder 
• Kartlegging/overvåking av fiskebestander og utvikling i fritidsfiske 
• Søknader om midler til kultiverings- og rekrutteringstiltak, og til organisering av 

større kortområder, gis til vanlig prioritet foran øvrige tiltak. 
 

2. Hvem kan søke tilskudd 
Som hovedregel kan både kommuner, interkommunale organer, organisasjoner, lag 
og privatpersoner søke fondet. En forutsetning for å få tilskudd er at tiltaket i størst 
mulig grad bedrer allmennhetens fiskemuligheter og er allment tilgjengelig. Dette vil 
også være bestemmende for den interne prioritering mellom søknadene. 
 
3. Søknadsfrist og kunngjøring 
Søknadsfristen og hvor søknader skal sendes kan variere fra år til år, dette 
kunngjøres årlig. 
 
4. Tilskuddets størrelse 
Tilskuddsandelen kan variere, men normalt kan inntil 50 % av totalkostnaden dekkes. 
Unntaksvis kan tilskuddsandelen settes høyere. 
 
5. Utbetalingstidspunkt 
50 % av tilskuddet utbetales forskuddsvis og mot dokumentasjon av fullfinansiering. 
Resterende tilskudd utbetales etter at tiltaket er gjennomført, og mot dokumenterte 
utgifter. 
 
6. Krav til søknaden 
Søknad fremmes på eget søknadsskjema, og med de vedlegg som framgår av dette 
skjemaet. 
 
7. Krav til rapportering 
Søkere som mottar tilskudd forplikter seg til å rapportere om bruken av 
tilskuddsmidlene, og rapporteringsplikten gjelder både regnskapsmessige forhold og 
gjennomføring av tiltaket. 



8. Frist for gjennomføring 
Tiltaket skal dersom ikke annet er vedtatt ved behandling av søknaden være 
gjennomført innen 2 år etter at tilsagnet ble gitt. Tilskudd som helt eller delvis ikke blir 
benyttet innen fastsatt frist, eller ikke er brukt i samsvar med forutsetningen, vil bli 
krevd tilbakeført. 
 
Med hjemmel i § 3 i vedtektene, er reglene vedtatt av styret den 1. september 
1998, med senere endringer den 3. juli 2001 av formannskapet i Engerdal og 
den 24. august av formannskapet i Trysil, av styret den 4. januar 2002, og på 
nytt av styret 19.april 2021. 


