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SLUTTRAPPORT

Habitatsforbedrende tiltak for sjøørreten

Egenvurdering av gjennomføring av tiltaket og tiltakets effekt

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? Ja
Egenvurdering av prosjektets faglige resultater og gjennomføring:
I 2019 ble det gjort mye godt arbeid for sjøørreten i Gaula og Verdalselva i forhold til tiltak og
prosjektering, men også gjennom dialog og kunnskapsformidling. Vi tidligere fått gjort undersøkelser og
kartlagt tapt produksjonsareal i bekkene i nedre deler av vassdraget. I alle elvene rundt Trondheimsfjorden
er mye av produksjonsevnen tapt. Dette betyr at vi har en formidabel jobb å gjøre i årene som kommer for
rette opp i dette. Det er landbruk som har hatt mest negativ påvirkning.

Vi hadde samarbeid med flere skoler og fikk gjort habitatforbedrende tiltak i både flere bekker i Gaula og
Verdalselva. Vi fikk økt skjulkapasitet, bygget terskler og strømforsterkere, la ut gytegrus, plantet
kantaskog og fjernet gamle beverdammer som var oppgangshindrende. Kombinasjonen med teori og
feltarbeid er en suksessfaktor for slikt arbeid. 

Kort sammendrag/abstract av oppnådde resultater:
Kunnskapsnivået blant deltakerne er økt. 57 elever har deltatt i feltarbeid og fått praktisk erfaring. I tillegg
var det ca 110 deltagere på temadagen. 

Redegjør for hvordan forvaltningen kan benytte resultatene:
Vi oppnår en 2 ting; kunnskaps‐/informasjonsformidling og kultiveringstiltak som er 2 av arbeidsoppgavene
vi er pålagt igjennom lakseloven.

Regnskap

Utgifter Budsjett Regnskap

Utgifter til gjennomføring

   Lønn (egen) 70 000 95 900

   Lønn (leid) 30 000

   Transport (kjøring) 20 000 4 700

   Diverse utgifter 5 000 322
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   Feltmateriell 20 000 5 825

Utgifter til investeringer

   Spesifiser 0

   Spesifiser 0

   Spesifiser 0

Sum kostnader 145 000 106 747

Forklaring til regnskapet, herunder eventuelle innsparinger/avvik i forhold til søknaden:
Prosjektet ble noe redusert pga av mindre tilskudd enn omsøkt. 

Vedlegg

Ingen vedlegg

Merknad:
Her er et eksempel på hvordan vi informerer om disse aktivitetene: 
https://lakseelver.no/nb/news‐2019/hosten‐er‐sjoorret‐tid

Ettersende vedlegg per post: Nei

 Rune Krogdahl for Elvene Rundt Trondheimsfjorden

Levert 27.02.2020
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