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Vi sender inn høringsuttale med et klart budskap: flomvern i Opovassdraget uten kraftverk.

At det skulle bli aktuelt å bygge kraftverk i Opo var ein tanke ingen Odding hadde tenkt før
SKL kom til Odda rådhus etter flommen 28.oktober 2014. Oddas befolkning og Odda
kommunestyre var oppskaka etter opplevelsen, den fikk stor medieomtale og blei trekk fram
som et skrekkeksempel for hvor ille det kan gå. I denne fasen var mange av oss opptatt av at
det aldri måtte skje igjen og vi tok imot ideer til løsninger. SKL raskt på banen og kunne løse
våre utfordringer med å flomsikre Odda/Sandvin/Hildal med flomkraftverk
Så har tida gått, vi har fått opplevelsen på avstand og mye godt arbeid er lagt ned for å
belyse ulike løsinger:




NVE har gjort et formidabelt arbeid med å flomsikre elva, den er blitt vår nye bydel.
Flomluke viser seg å være et godt alternativ til kraftverk
Oddingen har mobilisert stort for flomvern uten kraftverk.

Det er mange grunner til å engasjere seg for Opo uten kraftverk, noen er:









At vi har fått et fullgodt alternativ til løsning med kraftverk
At vassdraget blei verna i 1973
At ein er redd for gamle miljøsynder i havna
Bomiljø og bulyst
Attraksjonsverdien
Laksens levevilkår
Verdien av ei levande elv knyttet opp mot reiselivsnæring
At nok er nok- regionen vår er totalt utbygd med store og små kraftverk.
Opovassdraget er det eneste som er tilbake (selv det er utbygd i Austdøla)

Alle disse er grunner vi vil føre an for å gå for løsning uten kraftverk
Vi gir likevel punktet om Opo knyttet til reiselivsnæring ekstra tyngde i vår høringsuttale.
Det er også for reiselivet at SKL i sin uttale skriver at et kraftverk har størst negativ
påvirkning.
Odda var i siste halvdel av 1800 tallet et av Norges mest besøkte turiststeder. Europas
rikfolk kom i hopetall for å se fjorder, fonn, foss og fjell. Så blei Odda et ensidig industristed i
100 år før turismen igjen er i ferd med å bli en viktig næringsvei for Odda. Trolltunga er blitt
Norges ikon på reiseliv, det er bilder av den som selger Norge i utlandet og trekker reisende
til oss. Odda jobber sammen med regionen for å ta vare på sjansen vi har fått, det er ikke
alle små kommuner som får muligheten til å bygge seg opp på ny næring som kan gi
arbeidsplasser og bolyst for framtida.

Hva har Opo med Trolltunga å gjøre?
Vi har målsetting er å få besøkende til å stoppe her over flere dager, først da blir det en
lønnsom og framtidsretta næring for oss med heilårsarbeidsplasser. Det betyr at vi må tilby
gode aktiviteter og opplevelser i tillegg til hovedattraksjonen. Mange har lyst til å oppleve
sentrumsnære attraksjoner, Odda by ligger kilt ned mellom Hardangervidda Nasjonalpark og
Folgefonna Nasjonalpark. Det er trangt mellom fjellene og byen er intim og i endring.
Arbeidet NVE har gjort med den nye elvepromenaden som ligger oppå flomsikringen er
formidabelt, og gir oss alle en tilgang til elva som vi aldri har hatt før. Turistkontoret i Odda
opplyser at «aktiviteter og små turer i nærområdet er etterspurt»
Opo er viktig visuelt. Det er få byer som er så kompakte som Odda. De bratte fjellene
omkranser byen og vi har hus i fjellsida- Opo ses fra di fleste heimar. Opo sees fra bilen med
en gang du bikker ned mot sentrum, eller kommer mot Odda fra Sørfjorden, den sees fra alle
turstier, den sees fra alle fjelltopper den er ei åre til liv midt i sentrum.
Opo er alle elvene i Fossanes dal samla i ei, Låtefoss, Skarsfoss, Strandsfoss,
Espelandsfoss og Vefoss. Den er mektig og den er lyden av Odda.
Vi legger til rette for at Smelteverket skal bli vår nye bydel, sakte men sikkert tar vi området i
bruk, ny næringsvirksomhet og kulturarenaer er i gang og nytt kollektivknutepunkt, nye
boliger og nytt hotell er regulert inn. Å gå langs Opo er og vil være en viktig faktor for å få
denne bydelen til å leve igjen. Da er ei levende elv et viktig element.
Det er det lange perspektivet vi er opptatt av, verdier naturen gir for framtidige generasjoner.
Så er det slik at det alltid er et kortsiktig perspektiv, og med alle de faktorene vi har lagt til
grunn for at Opo leve, kan vi snu det heile på hodet.
Tåler ein trang liten by som Odda, 3 år med anleggsvirksomhet i alle ender. Vår eneste
camping blir et anleggsområde, det skal kjøres stein i tusenvis av lastebillass, det skal tippes
både i nord og sør, både oppe og nede. Det skal lages til for strømforsyning til nettet på tvers
igjennom sentrum og det skal rigges og sjaues med støy og støv. Kan vi tru at dette skal gå
upåaktet hen for alle de som vil besøke oss? Vil de velge andre reisemål i stedet? Hvor lang
tid vil det i såfall ta for oss å reise oss igjen? Evig eies kun et dårlig rykte og dangens sosiale
medier er nådeløse.
Vi ber om at NVE tenker langsiktig, og går for en flomsikring uten kraftverk som kan bevare
byen vår og vår nyopparbeida stolthet som et ettertraktet reisemål.
Opo er viktig for oss!

