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OM UTBYGGING

og olympiske
(NPF) er et særforbund tilsluttet Norges Idrettsforbund
Norges Padleforbund
FRIFO).
komité (NIF), og Norsk F riluftsliv(tidligere
og paralympiske
og
”Redd elvene ” sammen med Den Norska T uristforening
NPF er også tilsluttetprosjektet
Naturvernforbundet.
ca. 19. 000 medlemmer
i Norge, og representerer
NPF har som formål åfremme padlesporren
er sikker padling, kompetanse,
fordelt på over 120 klubber. Hovedsatsingsområdene
og
for konkurranseaktiviteter
ramme
som
arealforvaltning
og
toppidrett, rekruttering
friluftsliv.
er i sterk vekst, og organisasjonen
Medlemstallet
og Kajakkpolo.

dekker grenene:

F lattvann,

Hav, Elv, Kano

og turisme i Norge
som friluftsliv
Elvepadling
Fremdeles finnes
Norge blir på verdensbasis regnet som et av de beste land for elvepadling.
internasj onal
gjennom
ent
kj
gjort
er
Dette
utbygd.
er
ikke
som
det elver av øverste kvalitet
presse, arrangementer i regi av NPF og andre, samt padleguider publisert i bokform eller på
nett.

har gjennom sine klubber registrert 650 aktive elvepadlere. Dette utgjør
Norges Padleforbund
nok et mindretall av det totale antallet norske elvepadlere siden aktiviteten har klare
aktiviteter innenfor frisport og bratt friluftsliv.
paralleller til andre voksende deltakerstyrte
Et stigende antall utlendinger kommer for å oppleve vår vakre natur og fantastiske elver.
gir rom
Kombinasj onen av god tilgi engelighet, forholdsvis uberørt natur og allemannsretten
sitter vi
antall
på
tallmateriale
godt
Noe
eksisterte.
trodde
ikke
utlendinger
for naturutfoldelse
dessverre ikke på.
for Elvesport
av elver og konsekvenser
Økt press på utbygging
V ser at friluftsliv generelt og elvepadling spesielt relatert til elvene, nå trues av en stadig
på
økende utbygging av mindre vassdrag. En utbygning som bærer preg av lite koordinering
etterlyser en debatt rundt en
nasjonal nivå og styrt av lokale interesser. Norges Padleforbund

samlet plan for vasskraftutbygging
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og er en «frisport» som best kan
Elvepadlere har en generelt lav organiseringsgrad,
med ulike brettsporter til vanns og til lands.
sammenliknes
er et lett «bytte» for utbyggere som oppleves å ha en noe lettvinn
Elvepadlerinteressene
og omfang av bruk.
tilnærming og fremstilling av konsekvenser
i Bø elva
Elvepadling
og Notodden Padleklubb.
først og fremst for Bø Padlegruppe
Bøelva er «idrettsanlegget»
arrangert flere kursi elven de siste årene. Vi har sett at
I tillegg har Norges Padleforbund
stedet egner seg meget bra for elvepadling for kurs, treninger på ulike nivåer.
for elvesport ved utbygging
Konsekvenser
som foreligger vil forringe muligheten for elvesport i sin nåværende
De utbyggingsplaner
form i en utstrekning der det for mange ikke lenger vil være aktuelt å utøve aktiviteten på
vil berøre den mest aktuelle delen for elvesport.
vannet. Utbyggingen
utbyggingsalternativene.
begge
Dette gjelder
er berørt i utredningen.
Avbøtende tiltak for elvepadlingen
av elveløp er et eget «fag» som
i elv og ”modellering”
av kunstige installasjoner
Innretninger
utbyggere som kan skape gode
krever spesiell ekspertise. Det finnes nå internasjonale
for rekreasj on og konkurranse.
kunstige elveløp/formasjoner
Konklusjon
NPFs ønske om ingen utbygging står fast, og konstatere at elvepadling vil gå tapt i sin
som ligger i utredningen.
nåværende form med de 2 utbyggingsaltemativene
Vi ser imidlertid at realismen i våre ønsker ikke når fram i et politisk klima hvor fornybar
energikilder går foran norsk natur på tross av prognoser som viser at behovet for energi i
Norge Vil synke i årene fremover.
Vi krever da subsidiært å komme i en dialog for å se på avbøtende tiltak for elvepadling
av deler av elveløpet slik at våre aktiviteter blir noe ivaretatt på en god
gjennom modellering
forsvarlig måte.
og ikke minst sikkerhetsmessig
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