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Fra: Torbjørg Bay [mailto:tor-bay@online.no]
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Til: iph@nve.no
Emne: Flomsikring i Opo/Oddadalen

Ytring før møte i Odda kino i dag 18. april og befaring 19.
Jeg kommer ikke til å ytre meg på ovennevnte møte i kveld eller delta på befaring i morgen
(gammel avtale), derfor denne mailen.
Alvorlig situasjon:
- i går fikk jeg navngitt to familier som vil flytte fra Odda hvis NVE gir tillatelse til bygging
av kraftverk i Odda sentrum.
- eventuell kabel til Skottland skal avgjøres nå; ved et positivt vedtak vil "enhver bekk" på
Vestlandet/i Hardanger komme under press. Å gi tillatelse til utbygging i vernet
vassdrag/Opo, vil skape en svært uønsket pressituasjon. Aktiv motstand mot utbygging vil bli
aktivisme.
- endelig har ungdommer i Odda (fremtidens beboere) kommet på banen. De ønsker ikke
kraftverk.
Flomsikring i Opo:
I min oppvekst i Odda var Opo avstengt område. Nå har jeg hatt "privat befaring".
Ved Øyna er det en "flaskehals" som gjør Hjøllo utsatt uansett murer. Elveløpet er smalt og
svinger. Stor vannføring vil dundre rett inn i muren og omgjøre store steiner til "legoklosser".
Jeg kan ikke forstå annet enn at elveløpet her må åpnes opp for å gi elva et rettere og bredere
løp.
Vassdraget i Oddadalen med omland:
Jeg har adresse i Odda (etter 50 år i Oslo), men bor på Reinsnos. Det 5 km lange
Reinsnosvatnet har steget 20 cm siste døgn, da vet jeg hvordan Låtefossen ser ut i dag.
Min familie var en av de få i Odda etter krigen som hadde bil (T-Ford) som ble brukt for reise
til hytte på Reinsnos. I hele oppveksten levde jeg/vi med trussel om oppdemming av
Ljosavatnet og Reinsnosvatnet. Det var allerede fra 1920 (trykket bl.a. i Normannsforbundet
1921) planer om utbygging. De to nevnte fjellvatna er som naturlige dammer (likeså to vatn
høyere opp i vassdraget), kun porter hadde vært nødvendig for oppdemming.
Familien min, inklusive fjellbondemorbror, kjempet hardt imot planene som kulminerte i
fredning. Jeg vil ikke sitte rolig å oppleve denne fredningen bli nullet. Samtidig ser jeg at en
slik oppdemming ville "løst" vannmasseproblemer i Oddadalen. I samtale med andre som har
sterk tilknytning til fjellområdene i Odda, er det klart at vi alle er villige til å diskutere mindre
inngrep i dette store vassdraget, men det må gjøres like skånsomt som minekraftverket i
Austdøla.

Som nevnt i min tidligere uttalelse, det er helt uforståelig at dere/NVE ikke har fokusert på
opprenskning i Storelva. Den har endret seg radikalt i de 50 årene jeg har bodd utenfor Odda.
Som eksempel var lona nedenfor Grønsdal dengang som et fjellvatn, ikke et "slam- og
sanddeponi".
Med vennlig hilsen
Torbjørg Bay
Sendt fra min iPad

