
 

 

Elvegårdselva i Bjerkvik 

  

Adkomst.  
Elvegårdselva har utløp ved sentrum av Bjerkvik ca 30 km nord for Narvik. E6 krysser elva i 

utløpsområdet og det er parkeringsplass med informasjonstavle om fisket i elva ved et gammelt brukar 

på østsiden av elva. Det er også parkeringsplass ved det gamle brukaret på vestsiden av elva.  

  

 

  

  

Utløpsområdet sett medstrøms; Foto Knut Aune 

Hoseth 

 

Fra E6 motstrøms mot gamle brukar; Foto Knut 

Aune Hoseth 
Infotavle ved gammelt brukar; Foto Knut Aune 

Hoseth   
  

Fra denne parkeringsplassen er det etablert en tursti som følger elva opp til en gangbru ved Hestneset 

(ca 1 km fra utløpet). På østsiden av elva bør man med unntak av strekningen ovenfor utløpet og like 

nedenfor Hestneset følge veien (ufremkommelig strekning langs elva mellom disse strekninger). Det 

er veiadkomst til østsiden av elva ved Hestneset. Videre oppover langs østsiden av elva kan man kjøre 

denne veien til parkeringsplass ved Lødalsbrua i Stordalen (ca 2 km fra utløpet). Herfra går det en 

avstengt vei og senere sti oppover langs elva. Vil du nå de øvre delen av elva fra vestsiden kan du 

kjøre veien mot Vassdalen (kryss på E6 like nord for Bjerkvik sentrum) hvorfra man kan gå ned til 

elva langs stier. 

  

Fiskeforvaltning og fiskekort 
Fisket i elva forpaktes av Grunneierlaget for Elvegårdselva, og fisketiden er fra 1. Juli til 31. August. 

Fisket er ikke tillatt i utløpsområdet, nærmere bestemt nedenfor de gamle brukarene. Fiskestrekningen 

er ca 4 km opp til øvre fredningsone nedenfor Lakshola.  

  

Fiskekort fås kjøpt på Esso i Bjerkvik. Det er tillatt å fiske med både flue, mark og sluk. 

  

Fisket i Elvegårdselva  
Ved å klikke på flyfoto nedenfor får du oversikt over elva og de viktigste kulpene. Venstre foto er ved 

utløpet og mot høyre beveger man seg oppover elva til utløpet av Hartvikvannet. 

    
 

Flyfoto der kulper og fredningssoner er inntegnet. 
  

Elva bukter seg over en strekning på ca 5 km fra Hartvikvannet til den møter havet ved Bjerkvik. Dette 

er den eneste større elv i Narvik kommune som ikke er påvirket av kraftutbygging. Nedbørsfeltet 

ligger høyt, så det er vanligvis bra vannføring i elva til ut i juli grunnet snøsmelting. Elvegårdselva er 

den eneste elva i Narvik som fortsatt har en egen stamme av storvokst laks. Enkelte år ligger snittvekta 

på over 4 kg, og det blir årlig tatt laks på over 10 kg. Elva er mest kjent for markfiske i de steinete 
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strykene, men det er også flere fine strekninger for fluefiske. I enkelte av de djupe kulpene kan også 

Kleppesluken være et tips. Laksen går vanligvis på elva fra midten av juni med hovedinnsig av 

smålaks i slutten av juli. Da kommer også sjøørreten, som også kan være storvokst. Elva har ingen 

egen sjørøyebestand men det tas årlig noen sjørøyer i de nedre delene av vassdraget.  

  

Den øverste kilometeren opp til Hartvikvannet består av to store fossekulper. Her samles laksen for 

gyting, og elva er derfor fredet i dette området. Den øvre strekningen nedenfor den nederste 

fossekulpen (Lakshola) der det er tillatt å fiske har flere fine fiskekulper. Her er det bra forhold for 

fluefiske. To av kulpene i dette området heter Blåhola og Rishola. Videre nedover er elva ganske stri 

og steinete. På denne delen ned mot Stordalssvingen fiskes det mest med mark og sluk. Her ligger det 

en fin kulp hvor grunneierlaget har satt opp en gapahuk. I dette området stopper ofte laks på oppgang 

etter at den har tatt seg opp de strie strykene fra Lødalsbrua. Det er i disse strykene at de største 

laksene ofte blir fisket i elva. Fortsetter man ned i elva kommer man til Hestneset. Her ligger det flere 

kulper og flere fine fluefiskestrekninger. I dette området tas det en del sjøørret sensommers. Selv om 

øvre deler av elva har mange fine fiskeplasser er det utvilsomt elvas nederste del som er mest populær 

blant fiskerne. Laksen har en tendens til å gå på elva på flo sjø for så å slippe seg ned igjen på fjære sjø 

i en lengre periode (spesielt ved lav vannføring). Den nederste delen er relativt sakteflytende med flere 

djuprenner hvor fisken står. Selve utløpet har tidligere vært delvis åpent for fiske etter sjøørret og 

sjørøye, men nå er det totalfredet fra de gamle brukarene og ned. 

  

 

  

  

Gapahuk ved Depothola; Foto Knut Aune Hoseth 
 

Stri strekning ovnf Lødalsbrua; Foto Knut 

Aune Hoseth 
Ovenfor Hestneset; Foto Knut Aune Hoseth   

        

Miljøtiltak i Elvegårdselva 
Den nederste delen av elva var tidligere mye preget av inngrep, og det har i perioden 2002 - 2003 vært 

gjennomført omfattende tiltak for å gjenskape det naturlige vassdragsmiljøet samt redusere negative 

virkninger av tidligere inngrep. Avsluttende arbeider gjennomføres i løpet av 2004. Dette arbeidet er 

gjennomført av NVE i samarbeid med grunneierlaget og Narvik kommune.  


