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Høring av revidert utbyggingsalternativ 3 for Tufteelva kraftverk i Odda kommune,
Hordaland
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har i vedtak av 13. mai 2011 avslått Røldal
Miljøkraft sin søknad om bygging av Mjølåna- og Tufteelva kraftverk. Tiltakshaver har
påklaget NVEs vedtak på søknad om bygging av Tufteelva kraftverk alt. 3.
NVE sin grunngiving for avslag bygger på de negative konsekvenser endret vannføring og
tekniske inngrep kan medføre for biologisk mangfold, landskapsbildet og samla belastning.
Tiltaksområdet har stor verdi for frilufts- og landskapsverdier og er lokalisert i et område som
er lett tilgjengelig og sentrumsnært samtidig som det er fri for moderne kulturpåvirkning.
NVE påpeker at de planlagte inngrepene og en redusert vannføring vil være negativt for
oppleving av urørt natur og for de viktige naturtypene bekkekløft og fossesprøytsone. Dette
står fast selv om man ikke har funnet rødlistarter.
NVE vurderer at ei utbygging av disse vassdragene ikke er akseptabel i høve til allmenne
interesser, og gir derfor ikke løyve til bygging av Mjølåna og Tufteelva kraftverk. Den
samlede belastningen rundt Røldalsområdet er stor, og verdien av en tilnærmet urørt dal med
stor variasjon i naturmiljø forent med et gammelt kulturlandskap skaper en helhet i sin
umiddelbare nærhet til Hardangervidda. Turisme og friluftsliv har således også vært
avgjørende momenter i NVEs vurdering.
Naturvernforbundet Hordaland mener de anførte argumenter taler mot utbygging og støtter
NVE sitt vedtak om ikke å gi tillatelse til prosjektet. Selv om man ikke fant rødlistarter etter
siste befaring står samtlige argumenter som NVE framførte fast også etter revidert
prosjektbeskrivelse av utbyggingsalternativ 3 for Tufteelva kraftverk.
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