Retningslinjer for tilskudd til
lakseforvaltning i elver på
Finnmarkseiendommen
Formål
Midlene fra FeFo gis til tiltak med formål om å fremme fisket i anadrome
vassdrag på Finnmarkseiendommen.

Hvem kan søke
Ordningen er primært rettet mot foreninger som forpakter anadrome deler av
vassdrag på vegne av FeFo, men andre kan også søke.
Deler av midlene kan brukes av FeFo til tiltak som fremmer formålet for midlene.

Støtteordningen
Søknadsfrist er satt til 1.desember. Søknaden behandles innen 1. februar.
Midlene utbetales ved gitt tilsagn. Foreningen må ha levert godkjent årsmelding
og årsregnskap fra foregående år for å få søknaden behandlet.
Det kan gis støtte med inntil 50 % av budsjettert kostnad.

Søknadsprosedyre
Søknaden skal inneholde søkende forenings navn, hvilket vassdrag det søkes
støtte til, formålet, begrunnelse for søknaden, totalbudsjett hvor egenandel er
spesifisert og kontaktperson og kontonummer. Dersom tiltaket ikke kan
gjennomføres innen tilskuddsåret skal det søkes om godkjenning av tidsplan.
Søknadene avgjøres av direktøren. Det gis ikke anledning til fornyet behandling
på avgjørelser etter disse retningslinjene.

Prioritering
Forpaktere med liten inntjening vil prioriteres foran forpaktere med god
inntjening.
Tiltak i godkjent driftsplan for vassdraget vil bli prioritert.
Tiltak med formål å bevare eller forbedre anadrome bestander prioriteres foran
tilretteleggingstiltak.
Tilretteleggingstiltak for funksjonshemmede vurderes særskilt.

Rapportering
Tiltaket skal være gjennomført og det skal være levert en enkel rapport, med
bilder, om hvordan midlene er brukt innen 1.desember det året tilskuddet er gitt.
Midler som ikke er brukt innen 1.desember skal tilbakebetales FeFo innen 15.
desember samme år med mindre annet er avtalt.

Eksempler på tiltak som kan få støtte (listen er ikke
uttømmende):
•
•
•
•
•
•

Oppsyn
Arbeid med driftsplan
Kartlegging av bestand og vassdrag
Tilrettelegging for fiske og friluftsliv i og rundt vassdraget
Tilrettelegging for spesielle grupper i forbindelse med fiske
Laksetrapper (ved søknad om støtte til dette skal det også søkes offentlig
forvaltning om støtte)

