
NOEN EKSEMPLER
Noen av tiltakene vil vi gjennomføre
selv, mens andre forutsetter samarbeid
ogdeltakelse fra grunneierlag, lokallag
av NJFF og andre som har interesse av
et godt og levende vassdragsmiljø. 

Her er noen eksempler:

Fiskeplasser for bevegelseshemmede 
i Tokkevassdraget i Telemark. 

100 000 kroner til Vest Telemark 
museum, til arbeidet med å restaurere
Nupselva bru på den gamle ferdsels-
veien over Haukelifjell. 

Bidrag til å hindre videre spredning 
av gjedde gjennom slusene i Lunde.

I tilknytning til Ulla-Førre-regulering-
en i Rogaland vil vi bruke midler på 
tilrettelegging av kombinerte bade- og
rasteplasser langs vassdraget. 

I Surnadal kommune i Møre og
Romsdal ønsker vi å bidra til bekjemp-
else av ørekyte i Nordmarka gjennom
intensivt rusefiske.

I Røssåga i Nordland vil vi forbedre 
og utvide gyteområdene slik at vi 
kan få en enda bedre effekt av rogn-
planting nå når gyrobehandlingen 
av vassdraget er avsluttet.

Vi håper Elvelangs vil bidra til mange
morsomme og fruktbare opplevelser 
ved elvebredden rundt i hele landet.

PROSJEKT

ELVELANGS
Statkraft vil gjennomføre over 50 
utbedringstiltak i regulerte vassdrag
rundt i landet. Hensikten er å legge 
bedre til rette for sportsfiske, rekrea-
sjon og økt naturlig rekruttering av
fisk.

www.statkraft.no
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Fritid og rekreasjon
Statkrafts Prosjekt Elvelangs handler om å sette 
i verk tiltak i og ved regulerte vassdrag, slik 
at de kan få en høyere bruksverdi for folk flest. 
Vi foreslår ulike tiltak som skal gjøre det bedre 
for det biologiske livet, for eksempel vil vi legge ut 
gytegrus, utbedre terskler og  bedre gjemmesteder
for ungfisk. 

Vi tolker miljøbegrepet i en utvidet forstand. 

Dermed blir listen over miljøfremmende tiltak stør-
re og rikere. Eksempler er gapahuker, fiskeplasser
for bevegelseshemmede, rasteplasser, badeplas-
ser, restaurering av kulturminner- og spennende
stier.

Regulert, og bra.

Etter et forarbeid der blant andre lokallag av
Norges Jeger og Fiskerforbund har kommet med
ønsker, har vi en liste på over 50 tiltak som vi 
ønsker å gjennomføre de neste fem årene. Den 
totale kostnaden for prosjektet er 15 millioner 
kroner.

Regulerte vassdrag kan være velegnet for rekrea-
sjon, friluftsliv og fiske. Gjennom prosjektet ønsker 
vi å vise at kraftproduksjon, miljø- og kraftinteres-
se kan kombineres.

Fisketrivsel
Et flertall av de beste lakseelver i landet er regulert
på en eller annen måte. Det viser at det er mulig 
å forene både kraftproduksjon og et aktivt og sunt 
fiske. Senere års forskning og utvikling har gitt oss
mye god kunnskap om hvordan vi kan legge bedre 
til rette for livet i elvene.

Gjennomføring av tiltakene i prosjektet er i tråd 
med vår strategi for fagområdet fisk, hvor vi ønsker 
å styrke potensialet for naturlig rekruttering.

Utlegging av gytegrus  er et av tiltakene i prosjektet.
Bildet er fra Bjornesfjorden på Hardangervidda. 

Rognplanting i Jostedøla.


