Teksten nedenfor er avskrift fra
St.prp. nr. 4 (1972-73). Om verneplan for vassdrag
Dette er daværende Industridepartementets tilråding av 5. mai 1972, som ble godkjent
ved kongelig resolusjon samme dag.
Objekt nr. 75.
OPOVASSDRAGET – LÅTEFOSS - VASSDRAG NR. 213.
Kontaktutvalget har foreslått Opovassdraget med Låtefoss (950 GWh i klasse II a) unntatt fra
kraftutbygging under henvisning til verneverdien og den omfattende interesse det nå er for å verne
vassdraget.
Hovedstyret antar at Opovassdraget stort sett representerer den samme type verneverdier som Kinso.
Etter Hovedstyrets mening løper Opovassdraget, som Kinsovassdraget, relativt uberørt fra den nivale
sone i stor høyde gjennom et vilt og variert landskap til havet. Ved hovedvassdraget og de mange
sidevassdrag, for en stor del med bretilløp, representerer Opovassdraget etter Hovedstyrets mening
trolig en enda større variasjonsbredde enn Kinso. Dersom Kinso bygges ut, har Hovedstyret ikke noe å
bemerke til at Opo blir varig unntatt fra kraftutbygging. Ved valg mellom de to vassdragene har
Hovedstyrets flertall lagt stor vekt på at Odda kommune, hvor Opovassdraget ligger, har uttalt seg for
fredning, mens Ullensvang kommune har gått inn for utbygging av Kinso.
Universitetet i Bergen, Historisk Museum opplyser at det er få fornminner kjent i området og at
vassdraget er lite undersøkt.
Den Norske Turistforening slutter seg til Kontaktutvalgets forslag om at vassdraget bør vernes mot
kraftutbygging. Foreningen mener i likhet med flere andre institusjoner, herunder Statens Friluftsråd
og Statens Naturvernråd, at forholdene ikke er sammenlignbare i Kinso og Opo.
Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer ved Universitetet i Oslo sier at Hovedstyrets påstand om at
Kinso representerer de samme verneverdier som Opo er fremmet uten at det kan henvises til noen
konkret dokumentasjon av de naturvitenskapelige interesser i Opo.
Vestlandskomiteen har i sin innstilling foreslått vassdraget vernet mot kraftutbygging.
Odda kommune har sterkt understreket at den i likhet med tidligere vedtak, ønsker Opovassdraget med
Låtefoss varig unntatt fra kraftutbygging.
Fylkesfriluftsnemnda i Hordaland har på det sterkeste frarådd at vassdraget blir utbygd.
Fylkesmannen og Fylkestinget i Hordaland har ingen særlige merknader til Opovassdraget bortsett fra
at det bør gå inn på en midlertidig verneplan.
Departementet foreslår 10-års vern av vassdraget.

Under avstemmingen i Stortinget 6. april 1973 ble Opovassdraget m Låtefossen varig vernet.

