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Utlysning og kriterier 2015 

Midler til informasjonstiltak som kan bidra til god forvaltning av 

villaksen  

Villaksbestandene i Tanavassdraget er prioritert 
Stortinget har bevilget ekstramidler til prosjekter som kan bidra til god forvalting av villaksen og 

villaksbestandene i Tanaelva er spesielt nevnt i bevilgningen. Prosjektene skal realiseres gjennom 

Kunnskapssenter for laks og vannmiljø og må utformes og gjennomføres i samarbeid med de 

viktigste aktørene langs Tanaelva og eventuelt med andre aktører som får tildelt prosjektmidler. 

Ekstramidlene utgjør en pott på fire mill kr og skal gå til informasjonstiltak. Innhenting av primærdata 

omfattes ikke. 

Villaksbestandene i Tana er i ekstrabevilgningen prioritert av Stortinget. Tana er verdens viktigste 

vassdrag for atlantisk villaks og har på sine mer enn 1 000 km lakseførende strekninger trolig så 

mange som 30 genetisk unike bestander. Store laksefangster har i uminnelige tider gitt vesentlig 

grunnlag for bosetting og til en spesielt rik elvesamisk kultur.  Det finnes mye tradisjonell og 

vitenskapelig kunnskap om Tanalaksen.  Ekstrabevilgningen skal bidra til formidling av både 

tradisjonell og vitenskapelig kunnskap som kan bidra til god forvaltning. Aktuelle målgrupper kan 

både være barn og unge, rettighetshavere til laksefiske, forvaltere, forskere, sportsfiskere, lokal og 

tilreisende allmennhet. Informasjon kan gis både på norsk, samisk, finsk og eventuelt andre aktuelle 

språk. Søknader må imidlertid være på norsk. 

Kriterier:  

 Det kan søkes støtte til informasjonstiltak som kan bidra til god forvaltning av villaksen.  

 Søknader som kan bidra til god forvaltning av villaksebestandene i Tanavassdraget vil bli 

prioritert. 

 Omsøkte prosjekter må utformes og gjennomføres av, eller i samarbeid med, de viktigste 

villaks aktørene langs Tanavassdraget. 

 Det kan søkes støtte til prosjekter som omfatter villaks på både norsk og finsk side av 

Tanavassdraget, inkludert alle lakseførende sideelver, og i Tanafjorden. 

 Eventuelle andre prosjekter enn de som gjelder Tanavassdraget, må utformes og 

gjennomføres i samarbeid med de viktigste lakseinteressene på det aktuelle stedet. 

 Prosjekter på inntil ett års varighet kan omsøkes. 

 



 

Krav til søknad: 

Navn på søker 

Organisasjonsnummer 

Adresse 

Telefonnummer 

Epostadresse 

 

Prosjektbeskrivelse 

Inkl. beskrivelser av:  

- hvordan prosjektet kan bidra til god forvalting 

- framdriftsplan 

- søker og samarbeidspartnere 

- eventuelle gevinster ved videreføring utover prosjektperioden. 

 

Budsjett 

Inkl. beskrivelser av ev. egeninnsats. 

 

Finansieringsplan 

Inkl. eventuell beskrivelser av annen delfinansiering. 

 

Behandling av søknader 

Søknadene vil bli rangert etter deres faglige innhold og potensiale for å kunne bidra til god forvalting 

av villaksen og spesielt bestandene i Tanavassdraget. 

 Søker kan bli bedt om ytterligere opplysninger og eventuelt oppfordres til å samarbeide med andre 

søkere.  

Miljødirektoratet har besluttet at KLV skal stå som formell søker, samordne søknadsprosessen, 

derunder prioritere prosjektene, og utarbeide en samlet søknad til direktoratet om delprosjekter. 

KLV skal også være ansvarlig for at tildelingen brukes i tråd med et tilsagn om støtte. 

Miljødirektoratet gjennomgår formalia i søknadene og bevilger midler til KLV til gjennomføring av 

prosjekter. Eventuelle klager sendes Miljødirektoratet. 

 

Spørsmål knyttet til utlysningen kan stilles til: Frode Staldvik, telefon 414 95000, epost 

frode.staldvik@hint.no. 

Søknadsfrist: 19.06.15 

Søknad sendes til: laksesenteret@hint.no 
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