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SLUTTRAPPORT

Kurs / 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 hundre meter i Marbekken i Gaula. I tillegg til mye praktisk arbeid fikk deltagerne
en del teori om emne fra FM, den lokale forvaltningen og skolen.

Kort sammendrag/abstract av oppnådde resultater:
Marbekken var såpass ødelagt av menneskelig aktivitet at det ble gjort mange forskjellige typer
restaureringstiltak i denne bekken. For eks rydding av kvist, fjerning av båt(!), finstoff og søppel, bygging
av terskler, kulper, stryk, "oppmyking" av lengdre strekninger, utlegging av gytegrus osv. Deltagerne fikk
dermed vært med på og lært ulike deler av en restaurering i en og samme bekken. 

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 Marbekken.
Vi jobber videre med utarbeidelse av retningslinjer og arbeidsmaler for slikt bekkearbeid. 

Regnskap

Utgifter Budsjett Regnskap

Utgifter til gjennomføring
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   Lønn (egen) 50 000 63 600

   Lønn (leid) 50 000 76 320

   Transport (kjøring) 20 000 10 000

   Diverse utgifter 50 000 16 313

   materiell 20 000 8 578

Utgifter til investeringer

   Spesifiser 0

   Spesifiser 0

   Spesifiser 0

Sum kostnader 190 000 174 811

Forklaring til regnskapet, herunder eventuelle innsparinger/avvik i forhold til søknaden:
Vi fikk brukt opp igjen en del av materiellet vi hadde fått tak i til andre prosjekter, dermed ble ikke de
utgiftene så høye. 

Vedlegg

kostnader restaurering gaula.xlsx (Utgiftsoversikt)

Merknad:
Ingen merknad

Ettersende vedlegg per post: Nei

[sign] Rune Krogdahl for Elvene Rundt Trondheimsfjorden

Levert 28.12.2015
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