
 

 

Sluttrapport med regnskap for prosjektet Bygging av ny fisketrapp på Rygene kraftverk 

 

Ny fisketrapp på Rygene er ferdig bygget og har vært i drift i årets sesong for fiskevandring. 

Fisketrappa er utstyrt med utstyr for telling av fisk. Trappa har fungert godt og det har vandret opp 

1400 fisk i den nye trappa i 2021. Det legges ut videoklipp av passende laks på denne linken, velg 

Rygene: https://kart.skynordic.no  

Det har vært flere fine oppslag i pressen om prosjektet der finansiering fra Naturskyddsforeningen 

har vært trukket frem. Vi har lagt ut en presentasjon av prosjektet på denne linken, der bl.a. en video 

gir god oversikt over prosjektet: Hjelper laksen opp i Nidelva | Agder Energi (ntb.no) 

Det er i tråd med vilkår i Naturskyddsforeningens godkjenning utarbeidet og hengt opp et skilt ved 

fisketrappa som gir informasjon om prosjektet. 

 

Regnskap 

 

Prosjektet er blitt dyrere en opprinnelig budsjettert. Merkostnaden skyldes i hovedsak grunnforhold, 

samt behov for vesentlig mertid til prosjektering og interntid.  

I korte trekk ble prosjektet mer komplekst enn først antatt. Det er lagt ned betydelig tid i detaljene 

for å kunne bygge en fisketrapp som fungerer best mulig. 

 

Finansiering 

Naturskyddsforeningen har bevilget totalt 8 150 000 SEK fra miljøfond. Fordelingen fra respektive 

selskapers miljøfond for å dekke kostnadene skal være:  

Agder Energi Vannkraft AS 3 200 000 SEK 

Entelios AB 4 950 000 SEK 

Det viser seg at avsetningen til AEVK fond har blitt mindre enn vi forutså. AEVK fond kan pr nå bidra 

med 1 789 815 SEK. Det resterende beløpet 1 410 185 SEK vil bli forsøkt dekket med fremtidige 

inntekter til AEVK fond 

Oppsummert dekker fondsmidler Bra miljøval kostnader på 8 150 000 SEK, mens AEVK dekker alle 

resterende kostnader. Avhengig av valutakurs blir AEVK sine andel på rundt 6 680 000 NOK, dette 

inkludert interne kostnader i AEVK og forutsetter tilstrekkelige fremtidige fondsinntekter.  

RegnskapBudsjettUtgiftspost

2 000 0001 500 000Maskinentreprenør

9 100 0006 500 000Betongarbeider inkl. stålarbider

400 000700 000Instrumentering

1 700 000700 000Prosjektering

100 000100 000Etterundersøkelser

1 300 000300 000Adminstrasjon AE inkl. grunnerverv
14 600 0009 800 000
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