
Vedtekter for friluftsfond i forbindelse med Storglomfjordutbyggingen 
 
Med hjemmel i lov om vassdragsreguleringer av 14. desember 1917 nr. 17, § 12 nr. 8, 2. ledd, 
jfr. kongelig resolusjon av 24. juli 1987 med endringer i Stortinget den 2. juli 1992, post 18, 
punkt III her Direktoratet for naturforvaltning den 10. februar 1995 fastsatt følgende vedtekter 
for friluftsfondet i forbindelse med Storglomfjordutbyggingen. Vedtektene er endret den 28. 
juni 19951 og 14. september 19982

. 
 
§ 1 Formål 
Friluftsfondet er stilt til disposisjon for tiltak som følge av tapet av verdier og muligheter for 
friluftsliv og fiske ved reguleringen av lille Storglomvatn i Meløy kommune. 
 
§ 2 Grunnkapital 
Grunnkapitalen er pr. 8. februar 1995 på 7 millioner kroner. 
Renteavkastningen skal nyttes etter en årlig plan. For større prosjekter som er for kostbare til 
å settes i verk kun ved hjelp av renteavkastningen, kan styret bruke inntil kr. 500.000,- av 
fondets grunnkapital. Grunnkapitalen skal da innen tre år bringes opp til 7 millioner kroner før 
det igjen kan brukes av grunnkapitalen. 
 
§ 3 Områdeavgrensning 
Midlene skal nyttes i fjelltraktene i grenseområdet mellom Meløy, Gildeskål og Beiarn 
kommuner. Midlene kan også nyttes i tilgrensende områder. 
Tiltak for Meløy kommunes befolkning skal i rimelig grad prioriteres. 
 
§ 4 Bruk av fondsavkastningen 
Avkastningen av grunnkapitalen fordeles en gang i året. Midlene skal brukes til investering i 
fysiske tiltak samt informasjons- og holdningsskapende arbeid som støtter opp om tradisjonelt 
friluftsliv. Tiltak som gis tilskudd skal være natur- og miljøtilpasset og ikke forringe 
miljøkvalitetene i området. Tiltak som gis tilskudd skal være tilgjengelige for allmennheten. 
 
I spesielle tilfeller kan det gis tilskudd til driftstiltak. Det skal ikke gis tilskudd til ordinær drift 
av organisasjoner eller driftstiltak som andre etater/ virksomheter forutsettes å dekke selv. 
Forvaltningen av fondet dekkes av renteavkastningen. 
 
For prosjekter med totalkostnad mindre enn kr. 10.000,- kan det gis inntil 100 % tilskudd. 
For eventuelle større prosjekter kan det gis inntil 60 % tilskudd. 
Fondsstyret bør ta forholdet til konsesjonsvilkårene (post 18) med i betraktningen ved 
behandling av søknader om tilskudd, slik at tiltak som naturlig faller inn under post 18, punkt 
II, i regelen ikke skal dekkes av fondet. 
 
For større prosjekter som nevnt over, utbetales inntil 80 % av tilskuddet når prosjektet 
igangsettes. Den resterende del av tilskuddet utbetales når prosjektet er fullført. 
Tilskudd skal normalt brukes i løpet av det kalenderåret det tildeles. Ved tildelingen av 
tilskudd skal fondsstyret sette vilkår om regnskaps- og rapporteringsplikt. 
 
Dersom tiltak krever tillatelse fra private eller fra offentlige myndighet, bør slike tillatelser 
følge søknader om tilskudd. For tiltak på privat grunn stilles det samme krav til bruksavtaler 



som de krav som til enhver tid framgår av Kulturdepartementets regelverk for fordeling av 
tippemidler. 
 
§ 5 Fondsstyre 
Fondet skal disponeres av et styre på 6 medlemmer med varamedlemmer. Fondsstyret skal 
bestå av 3 medlemmer fra Meløy kommune, 1 medlem fra Gildeskål kommune, 1 medlem fra 
Beiarn kommune og 1 medlem fra Statskog. Ved stemmelikhet har fondsstyrets leder 
dobbeltstemme. 
 
Kommunenes representanter med vararepresentanter skal oppnevnes av de respektive 
kommunestyrer. Blant styrets medlemmer og varamedlemmer bør begge kjønn være 
representert. 
 
Meløy kommune oppnevner fondsstyrets leder. Styret velger selv nestleder. Styrets 
funksjonstid følger kommunevalgperiodene. Fylkesmannen i Nordland innkalles på lik linje 
med styremedlemmene og har møte-, tale- og forslagsrett i fondsstyret. 
 
Hvert medlem kan kreve at styret sammenkalles. Styret er vedtaksført når minst tre 
medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styret skal ha møte 
minst en gang i året.  
 
§ 6 Sekretariatet 
Meløy kommune er sekretær for fondsstyret og fører regnskap. Fondet skal plasseres i henhold 
til bestemmelsene for plassering av offentlige fonds. 
 
§ 7 Informasjon 
Fondsstyret er ansvarlig for å drive informasjon om mulighetene for å få tilskudd fra fondet og 
om oppnådde resultater. Midlene skal utlyses hver høst med søknadsfrist i desember - januar 
og tildeles innen utgangen av mars neste år. Det skal utarbeides årsrapport som sendes berørte 
kommuner, Fylkesmannen i Nordland, Direktoratet for naturforvaltning og eventuelle andre. I 
årsrapporten skal tildelte midler og oppnådde resultater dokumenteres slik at det gir en 
fullstendig og entydig oversikt over bruken av midlene.  
Administrasjonskostnaden skal også fremgå. Årsrapporten skal foreligge minst 1 måned før ny 
tildeling gjøres. 
 
§ 8 Vedtektsendringer 
Vedtektsendringer kan foreslås av styret, berørte kommuner, Fylkesmannen i Nordland og 
Direktoratet for naturforvaltning. Endringene i vedtektene skal vedtas i de respektive 
kommunestyrene før Direktoratet for naturforvaltning godkjenner endringene. 
 
§ 9 Iverksetting 
Disse vedtektene trer i kraft straks. 



 
                                                        
1 Vedtektsendring 28.06.1995 medførte endringer i § 3 første ledd og § 5 første ledd. 
Den opprinnelig vedtektens § 3 første ledd som lød slik: "Midlene skal primært nyttes i fjelltraktene i grenseområdet 
mellom Meløy, Gildeskål og Beiarn kommuner. Sekundært kan midlene nyttes i tilgrensende områder." ble endret til 
følgende: "Midlene skal nyttes i fjelltraktene i grenseområdet mellom Meløy, Gildeskål og Beiarn kommuner. Midlene kan 
også nyttes i tilgrensende områder. " 
 
Den opprinnelig vedtektens § 5 første ledd som lød slik: "Fondet skal disponeres av et styre på 5 medlemmer med 
varamedlemmer. Fondsstyret skal bestå av 2 medlemmer fra Meløy kommune, 1 medlem fra Gildeskål kommune, 1 
medlem fra Beiarn kommune og 1 medlem fra Statskog." ble endret til følgende: "Fondet skal disponeres av et styre på 6 
medlemmer med varamedlemmer. Fondsstyret skal bestå av 3 medlemmer fra Meløy kommune, 1 medlem fra Gildeskål 
kommune, 1 medlem fra Beiarn kommune og 1 medlem fra Statskog. Ved stemmelikhet har fondsstyrets leder 
dobbeltstemme." 
 
Begrunnelse for vedtektsendringen: 
Meløy kommune framla forslag om vedtektsendringene med bakgrunn i at området som direkte berøres av planendringen 
(dvs. skrinlegging av Statkrafts planer om å bygge to sperredammer mellom Storglomvatnet og Lille Storglomvatnet under 
Svartisenutbyggingen) i sin helhet ligger i Meløy kommune. Fondet ble opprettet som et kompenserende tiltak for skadene 
på fisket i Lille Storglomvatnet. Meløy bør derfor ha styring med bruken av fondsmidlene gjennom et flertall i fondsstyret. 
 
Meløy kommune framla også forslag om å ta bort ordet "primært" i § 3 fordi de andre kommunenes tilknytning til fondet ble 
tillagt for stor vekt i vedtektene.  
 
Direktoratet for naturforvaltning ga Meløy kommune medhold ut fra den oppfatning at det ikke ville være riktig at Meløy 
kommunes medlemmer skulle være i absolutt mindretall og dermed kunne bli nedstemt i fondsstyret. Med seks 
medlemmer i styret vil heller ikke Meløy kommunes representanter ha rent flertall i styret. Ved stemmelikhet, der skillet går 
mellom Meløy kommunes medlemmer og de andre medlemmene i styret, vil lederen måtte bruke sin dobbeltstemme 
dersom Meløy kommunes standpunkt skal bli vedtatt. DN mener at en sammensetning av styret som foreslått i endringen 
på en god måte balanserer interessene i Meløy kommune og de omliggende kommunene og andre interesser. 
 
 
2 Vedtektsendring 14.09.1998 medførte endringer i § 8. 
Den opprinnelig vedtektens § 8 som lød slik: "Vedtektsendringer kan foreslås av styret, berørte kommuner, Fylkesmannen i 
Nordland og Direktoratet for naturforvaltning." ble endret til følgende: "Vedtektsendringer kan foreslås av styret, berørte 
kommuner, Fylkesmannen i Nordland og Direktoratet for naturforvaltning. Endringene i vedtektene skal vedtas i de 
respektive kommunestyrene før Direktoratet for naturforvaltning godkjenner endringene." 
 
Begrunnelse for vedtektsendringen: 
Fylkesmannen i Nordland påpekte i brev av 13.02.1998 at vedtektene inneholdt bestemmelser om hvem som kunne foreslå 
vedtektsendringer, men manglet bestemmelser om hvem som har myndighet til å foreta endringer i vedtektene. Forslag til 
endring i § 8 ble vedtatt av Meløy kommunestyre i sak 24/98 og godkjent av Direktoratet for naturforvaltning 14.09.1998. 


