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SLUTTRAPPORT

Restaurering og vedlikehold av gytebekker

Egenvurdering av gjennomføring av tiltaket og tiltakets effekt

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? Nei
Vi reduserte undervisningsdelen av det og fokuserte heller på tiltak, jmf svaret på søknaden vår. 

Egenvurdering av prosjektets faglige resultater og gjennomføring:
Vi fikk jobbet videre med restaureringen i Skårvoldbekken. Det er blitt bygget både strømforsterkere og
terskler av stein og tre. Gytegrus, større stein og steinklynger er lagt ut. Vi har også bygget
overvintringsdammer og dammer i forbindelse med kulvert. Alt i alt er det blitt flere hundre meter med
nyrestaurert bekk for sjøørreten
Videre var vi i Kvellstadbekken, Bjørndalsbekken og Brokskitbekken i Verdalselva sammen med «Fiske og
friluftsliv i Norge og Europa»‐linja ved Skogn folkehøyskole. 
I Kvellstadbekken og Bjørndalsbekken fikk vi bygget fisketrapper så fisken kunne komme seg opp et
oppgangshinder og igjennom en kulvert. Vi var også i Brokskitbekken og er fikk vi ryddet masse, lagd kulper,
strømforsterkere og lagt ut en del røtter. 

Kort sammendrag/abstract av oppnådde resultater:
Flere hunder meter bekk er levende igjen i Gaula, etter strømforsterkerne og kulpene bidrar til at bekken
selv rensker seg. I Verdalselva så kommer nå fisken seg opp forbi 2 oppgangshinder som la langt nede i
bekken, nesten ved utløpet. Så beggene er dermed gytebekker igjen. 

Redegjør for hvordan andre vannområder/forvaltningen kan benytte resultatene:
Opplegget i Skårvoldbekken er et godt eksempel på samarbeid mellom forskning, næring, skole og lokal
forvaltning. 
Denne type tiltak er svært effektivt og vi jobber for en ytterligere satsning på denne type aktivitet i årene
som kommer. Slike tiltak vekker også oppmerksomheten fra media, så viktigheten av de små bekkene blir
synliggjort. 
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Regnskap

Utgifter Budsjett Regnskap

Utgifter til gjennomføring

   Lønn (egen) 80 000 83 400

   Lønn (leid) 120 000 55 000

   Transport (kjøring) 25 000 15 000

   Diverse utgifter 20 000

   Feltmateriell 30 000 20 000

Utgifter til investeringer

   Spesifiser 0

   Spesifiser 0

   Spesifiser 0

Sum kostnader 275 000 173 400

Forklaring til regnskapet, herunder eventuelle innsparinger/avvik i forhold til søknaden:
I og med vi ikke fikk støtte fullt ut og måtte nedskalere prosjektet med å ta bort undervisningsdelen, gikk
de leide lønnutgiftene ned og utgifter til rom etc. 
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[sign] Rune Krogdahl for Elvene Rundt Trondheimsfjorden
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