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Søknad om midler fra fiskefondet for Essand og Stugusjø
Søker:
Adresse/Postnr./Sted:
Kontaktperson:
Bankkonto nummer:
Søknadssum:
Tiltakets totalkostnad:

Beskrivelse av tiltaket:
(Fiskeutsetting,
biotopforbedring,
utfisking, prøvefiske,
markedsføring,
tilrettelegging,
oppsyn, informasjon
o.l)

sted

dato

underskrift søker

Søknaden sendes/leveres til Tydal kommune, 7590 TYDAL innen 29. april.

Vedtekter for fiskefondet i Tydal
Vedtatt av DN 28. mai 1991

Med hjemmel i lov om vassdragsreguleringer av 14. Desember 1917 nr 17, § 12 nr 8, 2. Ledd, jf
kgl.res av 24. september 1965, jf kgl.res av 14. November 1947 har Direktoratet for
naturforvaltning den 28. Mai 1991 fastsatt følgende vedtekter for det fiskefond, opprinneling to
fond hver på 10.000,- som er avsatt i forbindelse med reguleringen av Essandsjø og Stugusjø i
Tydal kommune. Grunnkapitalen er pr 28. mai 1991 justert til kr 130.000,-.
§1

Fondet skal brukes til konkrete fiskefemmende tiltak i Tydal kommune og
disponeres av kommunestyret. Under ellers like forhold bør tiltak i eller i
nærheten av Essandsjø og Stugusjø prioriteres. Renteavkastningen skal
disponeres etter en plan som utarbeides årlig. Når det gjelder større tiltak
som er for kostbare til å kunne settes iverk ved hjelp av
renteavkastningen, kan kommunestyret etter samtykke fra Direktoratet for
naturforvaltning, avgjøre at deler av fondets grunnkapital kan angripes.
Dersomslikt samtykke gis, skal det settes som betingelse at fondet
snarest mulig bringes opp til justert grunnkapitalnivå igjen.

§2

Til hjelp ved forvaltningen av fondet oppnevner kommunestyret et styre på
4 medlemmer med personlige vararepresentanter. Den nemnd/utvalg som
har ansvar for innlandsfisket i kommunen kan etter bestemmelse av
kommunestyret fungere som fondsstyre. Funksjonstiden for styret er 4 år.
Oppnevning skjer etter hvert valg på kommunestyre. Styret velger selv sin
leder og nestleder.

§3

Møter sammenkalles av lederen, eller i dennes fravær nestlederen. Hvert
enkelt styremedlem skal kreve at styret blir sammenkalt. Styret er
vedtaksfør når 4 medlemmer er tilstede. Det samme gjelder når det er 3
medlemmer til stede og vedtaket er enstemmig. Ved likt stemmetall har
lederen dobbeltstemme.

§4

Styret skal i samarbeid med fylkesmannen utarbeide plan for bruken av
midlene og legge forslaget fram for kommunestyret. Styretskal se til at
midlene blir benyttet i samsvar med kommunestyrets vedtak. Meldning om
bruken av fondsmidlene skal sendes fylkesmannen til orientering.

§5

Kommunestyrets vedtak om bruken av midlene er underlagt
fylkesmannens kontorll i henhold til kommunestyrelovens & 60.

§6

Fondets kapital skal plasseres i henhold til bestemmelsene for plassering
av offentlige fonds.

§7

Disse vedtekter trer i kraft straks.

Utfyllende bestemmelser til vedtekter for fiskefondet i Tydal
Vedtatt av kommunestyret 25. februar 1993

1.

Fiskefondet for Essandsjø og Stugusjø skal brukes til tilskudd til
fiskefemmende tiltak i Tydal kommune. Herunder reknes: a) Kultivering
(for eksempel utsetting av fisk, utfisking, biotopforberedende tiltak etc.) b)
Prosjekt som har som formål å klargjøre status fil fiskebestandene i
aktuelle vatn f.eks. prøvefiske c) Prosjekt som går ut på å finne fram til
bedre utnyttelse av fiskeressursene (f.eks. næringsfiske, innen
turistnæringen) d) Markedsføring og tilrettelegging av fiske e) Oppsyn

2.

Styret har rett til å avvise eller godta søknader, og til å prioritere mellom
søknadene. Under ellers like forhold bør tiltak i eller i nærheten av
Essnadsjø og Stugusjø prioriteres (§1 i vedtektene). Sekeretæren i styret
foretar den vanlie saksbehandlinen av søknaden, men styret bestemmer
fordelingen av midlene. Avgjørelsene sendes kommunestyret og
fylkesmannen til orientering. Søkere som mener seg forbigått ved tildeling
av midler kan klage til formannskapet. Klagen sendes til styret for fondet
som vil videresende klagen.

3.

Søknadsfristen setter til 01.04 det året det søkes om midler for. Det skal
gjøres på eget skjema.

4.

Tilskuddene kan variere fra 20-80% av totalkostnadene. I spesielle tilfeller
kan det ytes inntil 100% tilskudd. Dette vil avhenge av bl.a. Type tiltak,
søkerens lkonomi, andre finansieringsmuligheter og tilgjengelige midler.
Styret kan for hver enkelt søknad som innvilges avgjøre når midlene skal
utbetales.

5.

Alle som mottar tilskudd fra fondet skal sende rapport til styret om
hvordan tilskuddet er brukt, når tiltaket er avsluttet og effekten av tiltaket.
Søkere som ikke sender inn rapport kan ikke rekne med å få tilskudd til
nye prosjekt.

6.

Bruken av midlene i fondet bør vurderes fortløpende.

