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Forord
Denne rapporten vil gi leserne et innblikk i hvordan prosjektet ”Fiskelykke for alle” ble
realisert.
Prosjektforberedelsene startet i januar 2007 og prosjektet ble realisert i løpet av året 2007.
Prosjektet hadde som hovedmål å gi bevegelseshemmede med fiske som sin særinteresse på
fritiden, en bedre livskvalitet.
I dette ligger det helsefremmede, trivselsfremmende og ikke minst inspirerende opplevelser.
Gaula som en av de mest besøkte lakseelver i Norge, burde også gi et tilbud til de
bevegelseshemmede. Prosjektet gikk ut på å bygge og etablere en fiskebrygge med tilhørende
anlegg, samt etablere en organisasjon for realisering og fremtidig drifting av anlegget.
Anlegget er totalt tilrettelagt for rullestolbrukere med bl.a. asfaltert stier, bord og benker hvor
tilgjengeligheten med rullestol er ivaretatt.
Samarbeidet med kommunen viste seg å bli utrolig verdifullt. Hele prosjektet fikk en drahjelp
som ikke kan roses nok, både i anleggstiden og i skisserte planer for drifting av anlegget.
Det videre arbeidet og skissemessige planer med videreutvikle prosjektet etter ferdigstillelse,
er lagt. For prosjektet vil det nå være viktig i det første halvåret å prioritere disse oppgavene:
Åpningen 1. juni, PR-arbeidet og driftsavtale. I det andre halvåret skal vi konkretisere
planene.
Prosjektet er gjennomført av LHL Midtre Gauldal i samarbeid med de nedenfor nevnte.
Styringsgruppe/Prosjektgruppe har vært :
Prosjektleder:
Lars Woldmo
Medlem
Ingvar Bjerkenås
Medlem
Ola Wang
Ressursmedlem
Øyvind Løkken
Medlem
Turid Fløttum
Medlem
Sverre Brudal
Medlem
Torstein Rognes
Medlem
Bjørn Bohlin

Leder i LHL Midtre Gauldal
Næringssjef i Midtre Gauldal Kommune
Pensjonist (Tidl. Plansjef i M. G. Kommune)
Norges Handikapforbund avd. Midtre Gauldal
Midtre Gauldal Revmatikerforening
Leder Gaula Natursenter i Støren
Støren Jeger og Fiskeforening

I tillegg til disse organisasjonene ble prosjektet støttet av:
• Melhus Kommune
• Holtålen Kommune
• Midtre Gauldal Kommune
• FFO Sør Trøndelag
• Jeger og Fiskeforeningene i Melhus og Holtålen.

Prosjektet har hatt et utmerket samarbeid med Midtre Gauldal Kommune.
Med kommunens næringssjef og den nylige pensjonerte plansjefen som medlemmer i
styringsgruppa/prosjektgruppa, fikk prosjektet en enorm god støtte i realiseringen av
prosjektet. En takk til Midtre Gauldal Kommune.
En takk også til Helse- og Rehabilitering som fant prosjektet vårt interessant og støttet
prosjektet med Extramidler.

Prosjektkoordinator i LHL, Gunveig Eide, har vært en kjemperessurs for prosjektet
”Fiskelykke for alle”. Uten den kreativitet og den motivasjon hun bidro med, hadde ikke
prosjektet blitt det det ble.
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Rehabilitering /førebygging
Prosjekt ”Fiskelykke for alle”
Prosjektnummer: 2006/3/0167
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke.
Prosjektleder : Lars Woldmo; LHL Midtre-Gauldal.

Sammendrag.
Tankene og ideene om å få bygget en tilrettelagt fiskebrygge var ikke nye.
Gaula er en av de mest besøkte lakseelver i Norge, ( i sesongen 2005 Norges beste lakselv!).
Den burde også ha et tilbud til de som har en bevegelseshemning.
LHL Midtre Gauldal hadde ideer til hvordan dette kunne gjøres og sendte en prosjektsøknad.
Høsten 2006 fikk laget melding om at prosjektet ble tildelt Extra-midler fra Helse- og
Rehabilitering. Stor glede og entusiasme i LHL Midtre Gauldal den dagen.
Laget hadde stort sett de skissemessige tankene klare: Hvem bør bli samarbeidspartnere og
på hvilken måte skal vi gjennomføre dette prosjektet. Det viktige arbeidet med å bygge opp en
taktisk og strategisk riktig organisasjon sto da ”for døren” .
Sonderingene mot samarbeidspartnere startet januar 2007.
Sammen med Midtre Gauldal Kommune, de frivillige organisasjonene og andre nevnte
samarbeidspartnere i forordet til denne rapporten, har prosjektet blitt realisert.
Samarbeidet har vært umerket og viljen til å bidra ut fra ulike forutsetninger, har vært uten
noe problem. Utfordringer fra prosjektgruppa til de frivillige organisasjonen med hensyn til en
større dugnads- og egeninnsats i prosjektet, har bare blitt kommentert på en positiv måte.
Tilbakemeldingene på dette spørsmålet til styringsgruppa var overveldende.
Toppfinansieringen kom således fort på plass.
Den daglige fremdriften og prosjektstyringen ut fra de gitte rammer, ble styrt på en rasjonell
og effektiv måte igjennom et valgt arbeidsutvalg sammen med prosjektleder.
Prosjektet har nytt stor entusiasme fra lokalsamfunnet her på Støren. Bidrag igjennom gaver,
dugnadsarbeid m.m. har vært stor.
Prosjektet er både av regional og landsomfattende interesse. I den beste laksefisketid, mens
anleggsarbeidet gikk på det mest aktive – fikk vi markedsført og synliggjort ovenfor en masse
bevegelsesfriske fiskere, den mulighet som også neste sesong ville komme en ny gruppe
laksefiskere til gode, nemlig de bevegelseshemmede til gode.
Et viktig mål er nådd, det å gi de bevegelseshemmede muligheten til å fiske laks i en av
Norges beste sportsfiskeelver. Det er nå en realitet fra og med sesongen 2008.
Anlegget vil kunne brukes til kurs i fluestangfiske, casting og lignende.
Det er allerede spørsmål til kommende laksesesong, med bl.a. spørsmål om hvor får
bevegelseshemmede kjøpt fiskekort m.m.
Prosjektgruppa ser mange utviklingsmuligheter i prosjektet.

Kapittel 1. Bakgrunn for prosjektet/målsetting.
Historikk:
Det hadde fra de kommunene som sokner til Gaula, vært arbeidet for både å oppgradere og
bedre tilbudet til det fiskeinteresserte publikum. Dette bl.a. igjennom etablering av Gaula
Natursenter på Støren i Midtre Gauldal kommune. Etter at etableringsfasen av Natursenteret
er evaluert og prøve-/feilefasen er historie, fremstår Natursenteret i dag som det naturlige
kontaktpunkt for fiskeinteresserte fra det ganske land. Dette og andre faktorer ga som resultat
siste sesong at Gaula ble utpekt som Norges beste lakseelv
Videre skulle det gis et tilbud til de bevegelseshemmede i umiddelbar nærhet til Gaula
Natursenter. Dette tilbudet hadde vært etterspurt en tid, og det hadde tiltatt vesentlig i det
siste, etter at Gaula Natursenter hadde blitt det naturlige kontaktpunkt og en arena for
besøkende fiskeinteresserte fra hele landet.
De funksjonshemmedes organisasjoner forventet at tilbud nå skulle bli en realitet, og var
villig til å gjøre en innsats for å realisere dette.
Plasseringen for slikt fiske for den brukergruppen det her er snakk om, måtte vel kunne sies å
være helt optimal, med Gaula Natursenter som samlingsarena. Butikker, campingplasser,
overnatting og ellers fasiliteter som etterspørres, finnes i umiddelbar nærhet. Dette anlegget
blir (etter det vi kjenner til) det eneste av sitt slag som kan tilbys til denne brukergruppen.
Med Midtre Gauldal Kommune i tillegg som en sterk støttespiller og samarbeidspartner, så
har dette vært stort sett ”kjekke” dager for arbeidsutvalg og styringsgruppe.
Målsetting.
Hovedmålet har vært å gi de bevegelseshemmede med fiske som sin særinteresse på fritiden,
en bedre livskvalitet.
Målgruppe.
Bevegelseshemmede på lokalt, regionalt og i det ganske land.
Opprinnelig framdriftsplan..
1. halvår 2007:
Innkalle og informere de samarbeidende parter som planlagt i prosjektbeskrivelsen, til
møter i mindre og større grupper.
• Få utpekt en styringsgruppe
• Prosjektorganisering
• Tilbudsinnhenting
• Få på plass den siste del av finansieringsplanen
• Starte drøftingen av fremtidig drift av ferdig anlegg

2. halvår 2007.
•

Oppstart og gjennomføring av anleggsarbeidet i.h.t. til vedtatte planer
med økonomiske rammer
• Omtale i pressen og andre medier
• Avslutning sv prosjektet

Opprinnelig økonomiplan.
Vi søkte om en bevilgning på kr. 650.000.- og ble tildelt kr. 500.000.-.
Med en bevilgning som ble kr. 150.000.- mindre en søkt om, måtte arbeidet intensiveres
igjennom å øke delen som gikk på egeninnsats, slik som dugnad, gaver m.m.
Med den positive holdningen blant samarbeidspartene, ble dette ikke noe problem. De
frivillige organisasjonene, kommunen og givere stilte opp, og toppfinansieringen gikk på
plass ganske umiddelbart.
Det regnskapsmessige resultat ble grovt sett nesten som de reviderte tallene i budsjettet på
inntektssiden.

Kapittel 2. Prosjektgjennomføring/ metode.
Generelt.
Prosjektet skulle benytte fagkompetansen som måtte finnes innenfor organisasjonene, til de
samarbeidende partene.
Byggeledelse ble ivaretatt av prosjektleder og arbeidsutvalg
Anlegget ble gjennomført som totalentreprise.
Gjennomføring
Mye arbeid ble nedlagt i valg av entreprenør. Kontrakt og fremdriftsplaner ble drøftet og
enighet oppnådd.
De styringsdokumenter som lå til grunn for framdriftsplanen ble gode, med det unntak at
entreprenøren gikk konkurs like før oppstart. Men bedriften ble fort reorganisert og
refinansiert og realiseringen med de sikkerheter en slik situasjon krever kom raskt på plass.
Derfor ble styringen for prosjekt en enkel oppgave, med tidsfrister og ellers det en god
fremdriftsplan skal inneholde.
Prosjektleder sørget for å følge opp fremdriftsplan.
Disse dokumenter ble styringsdokumenter for prosjektet:
1. Fremdriftsplan for anlegget
2. Møteplan for arbeidsutvalget og styringsgruppa
3. Møteprotokoll fra byggemøtene hvor ansvar og frister protokolleres

Prosjektet styres etter vedtatte fremdriftsplaner og økonomiske rammer.
Delmål for prosjektet utover det som er nedfelt i fremdriftsplan med anførte frister utarbeides
ikke.
Da fremdriftsplanen også har tidsbestemt utviklingstiltak for prosjektet, utarbeides det heller
ikke delmål for denne delen på dette tidspunkt.
Organisering av prosjektet:
Prosjektet ble ledet av Lars Woldmo som prosjektleder.
Som overordnet krav for gjennomføringen av prosjektet, var nedfelt de krav som er stilt fra
Helse- og Rehabilitering og LHL til grunn for realiseringen.
Det ble besluttet at det skulle etableres ei styringsgruppe/prosjektgruppe på 5 - 8 medlemmer.

Videre ble det etablert ei arbeidsutvalg som det daglige kontaktpunkt for prosjektleder.
Prosjektet skulle styres etter de vedtatte budsjetter og fremdriftsplaner.
Evt. avvik skulle bringes til styringsgruppa/prosjektgruppa for endelig beslutning

Sammensetning av Styringsgruppe/Prosjektgruppe ble slik:
Prosjektleder:
Lars Woldmo
Medlem
Ingvar Bjerkenås
Leder i LHL Midtre Gauldal
Medlem
Ola Wang
Næringssjef i Midtre Gauldal Kommune
Ressursmedlem
Øyvind Løkken
Pensjonist (Tidl. Plansjef i M. G. Kommune)
Medlem
Turid Fløttum
Norges Handikapforbund avd. Midtre Gauldal
Medlem
Sverre Brudal
Midtre Gauldal Revmatikerforening
Medlem
Torstein Rognes
Leder Gaula Natursenter i Støren
Medlem
Bjørn Bohlin
Støren Jeger og Fiskeforening
Som arbeidsutvalg ble valgt:
Lars Woldmo, prosjektleder
Ola Wang
Øyvind Løkken
Torstein Rognes
Styringsgruppa/Prosjektgruppa vedtok å holde 2 til 4 møter i 2. halvår 2007.
I prinsippet ble det vedtatt at arbeidsutvalget skulle ha møte hver 14 dag.
Videre ble det vedtatt at møtefrekvensen i anleggsperioden gjerne måtte bli hver uke, hvis
utvalget fant det hensiktsmessig.
Styringsgruppen/Prosjektgruppen og prosjektleder fikk ansvaret for å sette opp en
prosjektplan som fastsetter arbeidsoppgaver og ansvar fra tilbudsfase til ferdig prosjekt. Det
samme gjaldt den daglige oppfølgningen og realiseringen av prosjektet

Kapittel 3. Resultat og resultatvurdering.
Prosjektet har gått på skinner og med unntak av konkursen hos valgt entreprenør og en
regnfull høst i Trøndelag. Konkursen førte til14 dager utsettelse av anleggsstart, som for
prosjektet ikke betydde noe. Videre bidro dessverre den regnfulle høsten i Trøndelag – det
regnet nesten sammenhengende fra 15.august til snøen kom - til at vi ikke fikk sådd i gressfrø.
All planering og innkjøp har skjedd, det eneste som i gjenstår er dugnadsinnsatsen på isåing
og tromling. Dette arbeidet vil bli gjennomført i samråd med en anleggsgartner, hva angår
tidspunkt for oppstart. Dugnadsgjengen har vært klar siden 20. aug. 2007.
Prosjektet startet med hogst av løvskog på området, der etter uttrauing og oppbygging av
bærelag for p-plass, stier, rasteplasser, endre elveforbygningen der brygga skulle bygges,
forskale og støpe fundamenter for fiskebrygga. Planering av og matjordutlegging på
grøntarealene, samt grunnarbeid for castingdammen ble så gjort. Asfaltlegging skjedde
mellom snøskurene i månedsskiftet okt./nov.
Ellers er vi godt fornøyd med metoder for beslutninger og styring av prosjektet.
God planlegging er viktig i slike prosjekter, det har vi erfart er alfa omega for et godt resultat.

Forholdet til media og presseomtaler kunne vært bedre. Men prosjektet siste planlagte del gir
muligheter når det gjelder PR og omtale. En tenker her spesielt på åpningen sommeren 2008
og de muligheter den gir.

Kapittel 4. Oppsummering / konklusjon/ videre planer
Prosjektperioden ble avslutta pr. 31.12.2008
Respons og tilbakemeldingar har fortalt at dette prosjektet så absolutt har fortjent at det ble
realisert.
De samarbeidende parter i prosjektet skal nå sette seg ned, og gå igjennom de skissemessige
mål for det første driftsåret og gi planene noe mer eksakte mål. Da mener vi å ha skapt ei
trygg og god fremtid for prosjektet. De skissemessige planene er: Evaluere prosjektet.
konkretisere nye aktiviteter, etablere en langsiktig avtale om drifting av anlegget i samarbeid
med Gaula Natursenter, planlegge og gjennomføre åpningen av fiskebrygga, presseomtale i
forbindelse med åpningen. Videre ser vi at i andre halvår 2008 bør vi evaluere den første
driftssesong og planlegge arbeidet i 2009.
Vi gleder oss til å videreføre prosjektet sammen med Midtre Gauldal Kommune.
Det er allerede muntlig skissert at det fremtidige driftansvaret for anlegget overtas av
kommunen. Det å bringe utformingen av avtalen på plass skriftlig vil ha første prioritet det
første driftsåret. Det er nevnt tidligere i sluttrapporten at en er så heldig at Gaula Natursenter
er nærmeste nabo til anlegget. Å dra veksler på hverandre i den hensikt, å forsterke elva Gaula
sitt renome og tilbud, har elementer som også ligget til grunn i skissene for fremtiden.
Prosjektgruppa er godt fornøyd med det som har skjedd og synes det er ekstra hyggelig at
problemene har vært minimale.
Målsettingen så langt er nådd, noe alle som har bidratt til realisering, skal glede seg over.
Styringsgruppa / Prosjektgruppa vil holde møte i mars/april.

