
Øystesevassdraget må inn i verneplan for vassdrag! 
 

Øystesevassdraget befinner seg i et imponerende flott og sammenhengende urørt fjellandskap. 

Det unike vassdraget renner fritt hele veien fra høyfjellet med sine fosser og stryk før det til 

slutt munner ut i Hardangerfjorden. Vassdraget er et av de få gjenværende store vassdragene i 

Hordaland, som fremdeles er uberørt.  Det er et resultat av over 20 års kamp fra natur og 

friluftsorganisasjonene, og tautrekkingen pågår like fram til i dag.  

 

NVE har nylig innstilt på at BKK og Øystese kraft får bygge ut hver sin del av vassdraget. 

BKK vil bygge ut i øvre del for å kunne overføre vann til Svartavatnmagasinet i Samnanger, 

kraft som skal forsyne nettet Hardangermastene har lagt grunnlaget for. Øystese Kraft vil 

bygge sitt kraftverk i nedre del av vassdraget. 

 

Vassdraget har et stort biologisk mangfold, og stor naturvariasjon både med hensyn til de 

ulike elvestrekningene, landskapet som helhet og bruken. Naturen veksler på kort tid fra 

frodige gamle stølsvoller og beitepreget skogsområder til ville, bratte, alpine vestlandsfjell. I 

nedre del finner man en fossesprøytsone i tilknytning til den vakre Ørredalsfossen. 

Øystesevassdraget er av så høy verdi at det i 2009 ble vurdert tatt inn i Verneplan for vassdrag 

etter klare anbefalinger fra både NVE, Fylkesmannen og Direktoratet for Naturforvaltning. 

Faginstansene viste blant annet til de betydelige vassdrags- og landskapskvalitetene samt 

friluftslivsverdiene, som vassdraget representerer. 

 

Øystesevassdraget er en viktig kilde til naturglede for svært mange mennesker. Fisk, elver, 

jettegryter, fosser, kulturminner og T-merket tursti gir stor naturglede for de mange som 

beveger seg langs vassdraget. Nærmere 400.000 mennesker har Bergsdalen og Kvamsfjella 

som sitt nærmeste eller nest nærmeste friluftsområde, og for bergensere er Kvamsfjella og 

Bergsdalen det mest brukte turområdet, nest etter Byfjellene. DNT har nylig utvidet 

hyttenettet i området fra fire til seks hytter. Vassdraget er også viktig for sport og fritidsfiske, 

og Fitjadalsvatnet er spesielt godt tilrettelagt for denne type aktiviteter med toaletter, grindhus 

og egen heis for at funksjonshemmede skal kunne komme seg ut i båt. 

 

Helomvendingen fra NVE framstår som høyst paradoksal ettersom utbyggingspresset i 

Hordaland aldri har vært så stort som i de senere årene. Området hvor Øystesevassdraget 

befinner seg er et av de få større sammenhengende inngrepsfrie områdene vi har igjen i 

Hordaland. Vassdraget ligger i Hardanger, som i de senere år vært utsatt for et massivt 

utbyggingspress med mye «bit-for-bit utbygging» av vassdrag i tillegg til utbygging av linjer 

og master. Ikke noe norsk fylke har mistet mer av vassdragsnaturen sin enn Hordaland. Ved 

siden av andelen som er vernet er det nå svært lite som står igjen av den utbyggbare 

vassdragsnaturen. 9 av 10 vassdrag som kan bygges ut i Hordaland er i dag bygd ut. 

 

Med Naturvernforbundet Hordaland, Bergen & Hordaland Turlag og Norges Jeger- og 

Fiskerforbund Hordaland i spissen, kjemper natur og friluftsorganisasjonene mot inngrepene i 

Øystesevassdraget. Det gjør de også gjennom Samarbeidsrådet for Naturvernsaker, som er et 

samarbeidsorgan for WWF-Norge, DNT, Naturvernforbundet og Norges Jeger- og 

Fiskerforbund. Hordaland SV støtter natur og friluftsorganisasjonenes kamp. 

Øystesevassdraget må inn i verneplanen for vassdrag, slik SVs stortingsrepresentanter har 

foreslått! 

 

Uttalelse vedtatt på fylkesårsmøtet i Hordaland SV 2016 

 


