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SLUTTRAPPORT

Kurs i restaurering av gytebekker for sjøørrett

Egenvurdering av gjennomføring av tiltaket og tiltakets effekt

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? Ja
Egenvurdering av prosjektets faglige resultater og gjennomføring:
I samarbeid med elever og lærere fra Sportsfiskelandslinja ved Grong videregående skole fikk vi siste år
åpnet og restaurert flere kilometer med gytebekker i Orkla foran høstens gyting. I tillegg til mye praktisk
arbeid fikk deltagerne en del teori om emne fra FM, NVE og skolen. 
Videre har Orkla fellesforvaltning satt i gang en prosess med hensikt å få reetablert Svorkavassdraget som
laks og sjøørrethabitat.

Kort sammendrag/abstract av oppnådde resultater:
I Føssa, Ryånda, Vigda, Ustørja, Follo/Kvamsbekken og Elabekken ble det gjort ulike kultiveringstiltak, for
eks rydding av kvist, fjerning av stokker, stein og søppel, bygging av terskler, kulper, stryk, utlegging av
gytegrus osv. Deltagerne fikk dermed vært med på og lært ulike deler av en restaurering av en bekk.
Prosjektet fikk mye mediaoppmerksomhet, blant annet så var det innslag både i "NRK midtNytt" og i "Norge
i dag". 

Redegjør for hvordan andre vannområder/forvaltningen kan benytte resultatene:
Vi ønsker å videreføre dette til flere andre bekker, samt bruke kunnskapen til å forbedre og opprettholde
status i de bekkene som ble tatt i 2014. 
Vi er også i ettertid blitt utfordret av FM om å lage ett forslag til retningslinjer for slikt bekkearbeid.
Utkastet ligger vedlagt. 

Regnskap

Utgifter Budsjett Regnskap

Utgifter til gjennomføring

   Lønn (egen) 50 000 44 000
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   Lønn (leid) 50 000 69 000

   Transport (kjøring) 20 000 20 000

   Diverse utgifter 50 000 66 000

   feltmateriell 30 000 11 000

Utgifter til investeringer

   Spesifiser 0 0

   Spesifiser 0 0

   Spesifiser 0 0

Sum kostnader 200 000 210 000

Forklaring til regnskapet, herunder eventuelle innsparinger/avvik i forhold til søknaden:
Vi fikk lånt mye av det nødvendige utstyret fra de som holdt kurset, derfor ble det ikke nødvendig å kjøpe
så mye feltsutstyr. Innsatsen til elevene ble høyerer i og med at de var 22 som la ned en stor
dugnadsinnsats over tre dager. Denne la jeg inn under div utgifter. 

Vedlegg

kostnader.xlsx (Utgiftsoversikt)
Ryånda.docx (Prosjektbeskrivelse)

Merknad:
Eksempel på bekkerapport

Ettersende vedlegg per post: Nei

[sign] Rune Krogdahl for Elvene Rundt Trondheimsfjorden

Levert 07.04.2015
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