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SLUTTRAPPORT

Kurs gjenutsetting

Egenvurdering av gjennomføring av tiltaket og tiltakets effekt

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? Ja
Egenvurdering av prosjektets faglige resultater og gjennomføring:
Det viste seg å være vanskelig å få mange til å møte opp på ett rent "kurs" i gjenutsetting, derfor brukte vi
i tillegg til ett vanlig kurs oppsynet til å drive aktivt personopplæring. Dette var både direkte til fiskere og
til grunneiere. Grunneiere fikk håver spesialslaget for gjenutsetting med opplæring og oppfordring til å
bruke disse. Fiskere fikk målband og brosjyremateriell. Målbåndene har omregningstabell for at man skal
kunne slippe fisken hurtigst mulig ut igjen ‐ unngår veiing osv. 

Kort sammendrag/abstract av oppnådde resultater:
Stadig økende gjenutsetting i elvene, både frivillig og pga av fiskeregeler, men færre historier om skadd
eller død fisk tyder på at man har nådd fram til en god del fiskere.

Redegjør for hvordan andre vannområder/forvaltningen kan benytte resultatene:
Vi ser at man stadig må informere om dette og at det mest effektsfulle er nok ved elva når fiskeren er inne
i "fisket". Da når man best fram med informasjonen. I tillegg ser vi viktigheten av å legge til rette for
utsetting med info‐ og fiskemateriell rundt emnet; som håver, tenger, brosjyrer, plakater, video, målbånd. 

Regnskap

Utgifter Budsjett Regnskap

Utgifter til gjennomføring

   Lønn (egen) 40 000 36 800

   Lønn (leid) 20 000 11 400

   Transport (kjøring) 10 000
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   Diverse utgifter 0

   Kursmateriell/leielokaler 10 000 39 847

Utgifter til investeringer

   Spesifiser 0 0

   Spesifiser 0

   Spesifiser 0

Sum kostnader 80 000 88 047

Forklaring til regnskapet, herunder eventuelle innsparinger/avvik i forhold til søknaden:
Vi valgte å bruke mer eget mannskap (oppsynet) og fikk dermed kjøpt inn en del håver som ble delt ut, som
en del av kursingen til grunneiere. 

Vedlegg

kostnader gjenutsettingskurs.xlsx (Utgiftsoversikt)

Merknad:
Ingen merknad

Ettersende vedlegg per post: Nei

[sign] Rune Krogdahl for Elvene Rundt Trondheimsfjorden

Levert 23.12.2015

Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning ‐ 2014 | Kurs gjenutsetting Side 2 av 2  


