
Retningslinjer for søknad og tildeling av prosjektmidler til økt kunnskap 

om Tanalaksen og forvaltningstiltak 

 

Behandlet ved møte 17.09.2012, TF sak 63/2012 og ved TF sak 15/2013. 

 

Formålet med ordningen er å stimulere til økt kunnskap om fiskebestandene i 

Tanavassdraget og forvaltningstiltak.  

Det kan gis tilskudd til: 

Planlegging og gjennomføring av prosjekter i Tanavassdraget, som bidrar til økt 

kunnskap om bestander av laks og sjøørret som medvirker til bærekraftig bruk 

og forvaltning, til beste for fiskerettshavere og fiskere.  Det gis også støtte til 

kunnskapsformidling om fiskebestandene, tradisjonell samisk fiskekultur langs 

vassdraget og tiltak som er rettet mot rekruttering eller stimulering til laksefiske 

for ungdom.  

Hvem kan søke: 

Privat personer, sonestyrer, foreninger og lag kan søke om tilskudd. 

Søknadsfrist:  

1. mars, søknaden sendes til Tanavassdragets fiskeforvaltning - TF.  

Hva skal søknaden inneholde: 

Navn, personnummer, organisasjonsnummer, kontonummer, adresse, 

telefonnummer, e-postadresse, prosjektbeskrivelse med: formål, 

finansieringsplan, kostnadsoverslag, framdriftsplan eventuell nødvendige 

tillatelser fra offentlige eller privatrettslige myndigheter.  

Rapportering: 

Søker skal levere en sluttrapport til TF med bilder over tiltaket i ettertid. 

Rapportering med regnskap gjøres på eget skjema. Rapporteringen skal sendes 

inn så fort som mulig etter gjennomføring og senest 2 måneder etter 

prosjektslutt som kommer frem i prosjektsøknaden. Før utbetaling av 

resttilskudd skal rapporten godkjennes av årsmøtet, eller organisasjon/ 

prosjektansvarlig. 

Øvrig informasjon: 

Prosjektsøker har ansvar for at prosjektet gjennomføres innenfor oppgitt tids – 

og kostnadsramme. 



Tanavassdragets fiskeforvaltning – TF fastsetter den økonomiske rammen for 

samarbeidstiltak i de årlige budsjettene. I budsjettkommentarene fastsetter TF 

føringer for hvordan midlene prioriteres brukt det enkelte år. 

TFs andel av finansieringen av godkjente prosjekter er inntil 60 %. I særtilfeller 

kan TFs prosjektfinansiering være høyere. 

Tilskuddet utbetales på anmodning og når tiltaket er fullfinansiert. Ved tiltak der 

TFs tilskudd er mer enn 50 000 kr utbetales tilskuddet i to deler. 50 % av 

tilskuddet ved oppstart og de resterende 50 % når tiltaket er gjennomført. 

TF kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt, dersom tiltaket ikke gjennomføres i 

henhold til søknaden. Det er imidlertid mulig til å søke utsettelse på bruken av 

midlene med ett år. Midler som ikke er brukt skal tilbakebetales. Midler som ikke 

er rapportert for regnes som ikke brukt og skal tilbakebetales. Søker som ikke 

har rapportert kan ikke påregne å få innvilget nye prosjektmidler. 

Direktørens beslutning er endelig, og kan ikke påklages. 

 

Vedtak: 

Direktørens innstilling til retningslinjer for søknad og tildeling av prosjektmidler 

til økt kunnskap om Tanalaksen og forvaltningstiltak enstemmig vedtatt. 

 


