Fiskestellfond
REGLER FOR ÅFJORDSKORTETS FISKESTELLFOND
__________________________________________________________
Åfjordskortets fiskestellfond eies med 50 % hver, av Åfjord Utmarksråd og Åfjord Fjellstyre
og tilføres midler fra salg av Åfjordskortet.
Fondet administreres av Utmarksrådet, og herunder fører regnskap over alle inn og
utbetalinger.
Styret i utmarksrådet er det organ som behandler og tildeler midler etter søknad fra
tiltakshaver.
Fjellstyret skal orienteres om alle søknader som kommer inn, og ha uttalerett før søknader
behandles.
Utmarksrådets kostnader ved administreringen og regnskapsførsel av fondet dekkes av fondet.

Kriterier for tildelinger av tilskudd fra fiskestellfondet:
1. Tildelingen av midler fra fondet gjøres etter søknad fra tiltakshaver
2. Grunneiere, lag og foreninger, og enkeltpersoner som ønsker og foreta fiskestell i
fiskevann/elver som dekkes av Åfjordskortet kan søke om midler fra fondet
3. Tiltakene skal være fremmende for fiske og fiskekortsalg i de aktuelle områder
tiltakene settes inn
4. Det kan søkes om midler til båt, vester, garn, ruser og andre fiskestellsfremmende
redskap. Det kan også være andre fiskestellsfremmende tiltak som fremmer fiske og
fiskekortsalg i området tiltaket settes inn.
5. Ved kjøp av båt, skal båten, dersom tilskudd innvilges, være tilgjengelig for kjøpere
av fiskekort i området, enten gratis eller ved utleie
6. Dersom det innvilges støtte på mer en 50 % av kostnaden av tiltaket, skal utmarksrådet
ha eierskap i det som kjøpes inn. Dersom utmarksrådet kjenner til at tildelte midler
ikke brukes i henhold til formålet, kan tilskudd kreves tilbakebetalt. Likeså kan
innkjøpt utstyr, som ikke blir benyttet til formålet, kreves inndratt.
7. Søknad skal inneholde opplysninger om tiltaket. Hvem som skal utføre tiltaket, hvor
tiltaket skal utføres, hva som skal gjøres, kostnadsoverslag og hvor mye det søkes om i
støtte.
8. Styret i utmarksrådet behandler søknader om tilskudd 2 ganger pr år. Første gang i mai
måned, og andre gang i september måned. Søknadsfrist for å få søknaden behandlet i
de respektive måneder vil være 1. april og 1. august.

