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SØKNAD OM REGULERING I TOKHEIMS- OG EITRHEIMSELVA – BLÅVANN 

KRAFTVERK – KOMMENTARER I FORBINDELSE MED SLUTTBEHANDLINGEN 

 

Vi viser til invitasjon til sluttbefaring i forbindelse med sluttbehandlingen av søknaden fra AS 

Tyssefaldenes om å bygge et kraftverk ved Tokheim for å utnytte Tokheims- og 

Eitrheimsvassdragene i Odda kommune til vannkraft. Vi viser også til vår høringsuttalelse til NVE i 

brev av 27.2.2004 

 

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de tolv største friluftslivsorganisasjonene i 

Norge med til sammen over ½ million medlemskap. En av hovedoppgavene for FRIFO er å ivareta 

allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge. 

 

Den foreslåtte kraftutbyggingen ligger i et område som i sterkt grad er preget av 

vassdragsutbygginger. De berørte vassdragene, Tokheim og Eitrheim har stor verdi for friluftslivet 

og inngår som en viktig del av et større natur- og friluftslivsområde med nasjonal verdi. 

 

Vi er spesielt overrasket over den foreslåtte kraftutbyggingen siden den synes å være direkte i strid 

med de lokalpolitiske signaler som ble sterkt understreket under den offisielle åpningen av turstien 

fra Odda og opp til Folgefonna for to år siden. Selve stien er et imponerende friluftslivstiltak og 

utbedringen representerer både kulturforståelse og naturinnsikt. Ledende representanter for det 

lokalpolitiske miljøet ga uttrykk for en målsetning om at Odda skulle i løpet av få år bli landets 

fremste friluftslivskommune. Kraftutbyggingsprosjektet er dramatisk i strid med denne 

målsetningen og undergraver det enorme dugnadsarbeidet som rehabiliteringen av denne viktige 

stien representerer. 

 

Vi minner dessuten om at de rike naturopplevelser som området inviterer til, er bakgrunnen for at 

sentrale miljøvernmyndigheter aktivt arbeider for at breen og området rundt skal vernes som 

nasjonalpark og landskapsvernområde. Som kjent fikk et tilsvarende kraftutbyggingsprosjekt på 

breens vestside (Hattebergvassdraget) stor nasjonal oppmerksomhet før utbyggingen ble avvist i 

2003. 
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Vi henstiller derfor NVE om denne gangen om å prioritere de store natur- og friluftslivsinteressene i 

dette området, framfor en ny kraftutbygging. Vi håper NVE kan bli enig med Direktoratet for 

naturforvaltning (DN) om at verneinteressene prioriteres framfor utbyggingsinteressene slik at 

verneområdet rundt Folgefonna i størst mulig grad tar vare på de verdiene som finnes i området. 

  

FRIFO vil avslutningsvis understreke at framtidig dekning av kraftbehovet kan og må skje uten nye 

vassdragsutbygginger i viktige naturområder. 

  

  

  

Vennlig hilsen 

Friluftslivets fellesorganisasjon 

  

 

  

Øystein Dahle        Harald Tronvik 

styreleder         generalsekretær               

 

 

 

 

 

Kopi: Miljøverndepartementet 

 Direktoratet for naturforvaltning 

Fylkesmannen i Hordaland 

Odda kommune 

 


