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Høringsuttalelse til NVE
Ja til flomsikring - Nei til kraftverk i Opo.
Styret i LO Indre Hardanger har etter en helhetsvurdering kommet fram til at det vernede Opo-vassdraget i
Odda kommune bør flomsikres, uten bygging av et kraftverk. NVE har så langt brukt 90 millioner kroner til
flomsikringstiltak langs elva. Dette arbeidet må fullføres i hele vassdraget, kombinert med ei regulerbar
flomluke ved utfallsosen av Sandvinsvatnet. Denne må dimensjoneres og prosjekteres for optimal regulering
ved ny flomfare. I tillegg må utgraving i elveleiet, kombinert med voller og diker i øvre del av vassdraget,
gjennomføres.
Alle disse tiltakene er et nasjonalt ansvar. Derfor krever vi at Stortinget sluttbehandler denne saken, og
bevilger tilstrekkelig ekstramidler til forsvarlig flomsikring av elva.
Å overlate varig flomsikring av Opo til et kraftselskap, som har økonomiske interesser (mest mulig produksjon
og minst mulig vann i elva hele året), vil være et fullstendig brudd med Stortingets vernevedtak fra 1973 og vil
ødelegge den flotte elva for all framtid.
Opo er et lakseførende vassdrag. Gjennom Odda Jakt og Fiskelag har arbeidsfolk kunnet fiske storlaks, som i
mange andre elver er forbeholdt rikfolk.
Vi viser til i årets 1. mai-tog i Odda, som ble arrangert av LO Indre Hardanger. Over 400 gikk bak paroler som
«La Opo Leve» og «Flomsikring uten kraftverk». Dette var den klart største seksjonen i toget.
Vi viser også til den enstemmige uttalelsen fra Vårmøtet i Elektrokjemisk Samarbeidskomite (Industri Energi)
25. april, som ga sin fulle støtte til kampen for å bevare vassdraget uten flomsikring.

VEDLEGG (uttale fra Elektrokjemisk Samarbeidskomite):
Ja til flomsikring, nei til kraftverk i Opo!
Elektrokjemisk Samarbeidskomite har merket seg planene om å bygge et kraftverk i den vernede elva Opo i
Odda kommune. Elektrokjemisk Samarbeidskomite peker på at Norges Vassdrags- og Energidirektorat så langt
har brukt 90 millioner i flomsikringstiltak.
Opo er et lakseførende vassdrag. Gjennom Odda Jakt og Fiskelag har arbeidsfolk kunnet fiske storlaks, som i
andre norske elver er forbeholdt de rike og kongefamilien.
Elektrokjemisk Samarbeidskomite gir sin fulle støtte til Odda Kjemiske Arbeiderforening sin kamp for å bevare
vassdraget der flomsikring iverksettes uten bygging av kraftverk.
For styret i LO Indre Hardanger
Ørjan Andersson
Sekretær
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