Meahcásteapmi - FeFos tilskuddsordning for å
fremme tradisjonell naturbruk
Formål
Midlene fra FeFo gis til tiltak med formål om å styrke tradisjonell utmarksbruk og
økt kunnskap om tradisjonelle utmarksbruk.
Den økonomiske rammen for ordningen fastsettes i de årlige budsjettene.

FeFo prioriterer tiltak
•
•

som gir økt kunnskap om tradisjonell utmarksbruk, særlig rettet mot barn
og unge
som bidrar til å samle inn kunnskap om tradisjonell utmarksbruk og
videreformidle det

Hvem kan søke
Ordningen er primært rettet mot lag, foreninger og enkeltpersoner som ønsker å
bidra til økt kompetanse innen tradisjonell utmarksbruk gjennom kurs, seminarer
eller andre former for arrangement.
Deler av midlene kan brukes av FeFo til tiltak som fremmer formålet for midlene.

Søknad
Ordningen lyses ut i god tid før søknadsfrist. Søknader må være mottatt innen
den fastsatte fristen.
Søknaden skal inneholde
•
•
•
•
•
•

søkende forenings navn
kommune, formålet
beskrivelse av prosjektet og begrunnelse for søknaden
totalbudsjett hvor egenandel er spesifisert
kontaktperson
kontonummer

Dersom tiltaket ikke kan gjennomføres innen tilskuddsåret skal det søkes om
godkjenning av tidsplan.
Søknadene avgjøres av direktøren, og det er ikke klageadgang på denne
avgjørelsen.

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

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

•
•
•
•
•
•

Arrangementer som demonstrer tradisjonelle jakt-, fangst- og
fiskemetoder
o Notfiske, garnfiske i innsjø, sjølaksefiske, garnfiske under isen
(Juoŋastit), mm.
Kurs i pels-beredning
Kurs i trehåndverk/duodji
Kurs i sying av skaller og andre samiske klesplagg
Kurs i skjæring av sennagress
Kurs i gjenkjenning, høsting og bruk av planter og nyttevekster på
Finnmarkseiendommen
Kurs i snarefangst

