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FORORD  
 
 
SFE Nett AS planlegger å bygge 132 kV kraftledning mellom Lutelandet i Fjaler og Grov i Flora 
kommune. 
 
Bakgrunnen for planene er de samlede behov for økt nettkapasitet i regionen, knyttet til oljerelatert 
virksomhet, industriproduksjon og vinkraftproduksjon. I tillegg er det behov for en opprustning av 
dagens ledningsnett i regionen, og en ny 132 kV-linje mellom Lutelandet og Grov vil være en viktig 
del av dette. 
 
I denne rapporten blir det vurdert hvilke konsekvenser en ny 132 kV-linje linje mellom Lutelandet og 
Grov vil kunne få for biologisk mangfold. Rapporten er basert på befaringer i området, samt 
innsamlede data fra tilgjengelig litteratur, databaser og regionale og kommunale myndigheter. 
Metodikken som er brukt er fra Statens vegvesens håndbok 140 er og DN- håndbok 18-2001. 
 
Rådgivende Biologer AS takker Reidar Jøsok ved Jøsok Prosjekt AS for et godt samarbeid underveis i 
prosessen, og SFE Nett AS ved kontaktperson Reidar Hope for oppdraget.  
 

Bergen, 10. desember 2007 
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SAMMENDRAG  
 
Overvoll, O & G.H. Johnsen 2007. 

132 kV kraftledning Lutelandet-Grov. Konsekvensutredning for biologisk mangfold. 
Rådgivende Biologer AS rapport 1043, ISBN 978-82-7658-568-1, 38 sider. 

 

Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra SFE Nett AS, utarbeidet konsekvensutredninger for 
temaene, ”biologisk mangfold”, ”landbruk”, ”friluftsliv og reiseliv/turisme” og ”landskap” for planlagt 
132 kV kraftledning mellom Lutelandet i Fjaler kommune og Grov i Flora kommune. Denne rapporten 
omhandler ”biologisk mangfold”.  
 
Konsekvensutredningen er basert på metodikken i Statens vegvesens håndbok 140 (Statens vegvesen 
2006), men kriteriene for verdisetting er noe modifisert. Vurderingene er basert på befaring i området, 
samt hentet fra litteratur, nasjonale databaser og ved direkte kontakt med forvaltning og lokale aktører. 
Kunnskapsgrunnlaget for naturtyper i området vurderes som middels godt til godt, men noe mangelfult 
når det gjelder vilt. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING 
 
Landskapet i tiltaksområdet er typisk for ytre del av fjordområdene, og med unntak av fjellområdet 
mellom Ringstad og Markevatn i Askvoll, som er et fjellområde med topper over 700 m, er det relativt 
små høydeforskjeller i området, sammenliknet med områder lengre inne i fjordene. Med unntak av det 
nevnte fjellområdet vil linjen stort sett gå gjennom skogkledde områder. Linjen vil krysse tre fjorder: 
Dalsfjorden vil krysses med sjøkabel, mens Eikefjorden og Førdefjorden krysses med luftspenn som 
vil erstatte dagens linjer samme steder. Bergrunnen i planområdet består for det meste av sure 
bergarter, og gir ikke grunnlag for særlig rik vegetasjon. Områdets nærhet til kysten gjør at innslaget 
av fuktighetskrevende arter er høyt. 
 
Floraen består for det meste av nøysomme arter. Sørlige del av planområdet, mellom Lutelandet og 
Ringstad, er i stor grad et kulturlandskap, med lynghei og ung lauvskog (mest bjørk) der det ikke er 
landbruksdrift. Svartor er karakteristisk langs bekkedrag. Fjellområdet mellom Ringstad og Markevatn 
er gjennomgående karrig. Bjørkedominert lauvskog finnes i dalførene rundt og danner skoggrense 
200-300 moh. I området ved Markevatn er det også større områder med furuskog. Nord for 
Førdefjorden er det også bjørkedominert lauvskog som dominerer, men særlig i Seljevolldalen er det 
mye ung gråorskog, og her står det også litt alm. Bjørkeskog dominerer videre forbi Standal, og er 
mange steder glissen og småvokst. Fra skogområdene rundt Litle- og Store Høydal er furuskog 
dominerende. Skogen er relativt ung til middelaldrende, og av varierende bonitet. Mot kryssingen av 
Eikefjorden er fattig, røsslyngfuruskog dominerende. Det meste av planområdet bærer preg av 
tidligere intensiv landbruksdrift. Skogen i området har tidligere vært kraftig utnyttet, og skogen er 
gjennomgående ung. I de fleste områder der det står utnyttbar, hogstmoden skog, er det anlagt 
skogsveier, og det har blitt tatt ut en del skog i nyere tid. Mange steder er det også plantet en del gran. 
 
Eksisterende trase går gjennom Sandvikbotn naturreservat i Flora, men det er ikke registrert spesielle 
botaniske verdier i umiddelbar nærhet av linjetraseen.  
 
Det er registrert 15 naturtypelokaliteter nær alternative linjetraseer. Lokaliteter som blir direkte berørt 
er alle skog av lokal verdi. Det er registrert noen viktige og svært viktige naturbeitemarker i området, 
men disse vurderes å ikke bli nevneverdig påvirket av tiltaket. Av rødlistede sopp, lav, moser og 
karplanter nær linjen er det kun registrert et eldre soppfunn i naturbeitemark i Askvoll i tillegg til alm 
og barlind. 
 
Planområdet har representative viltverdier, men dette inkluderer også forekomst av fåtallige arter og 
rødlistearter. Innen planområdet hekker hubro, havørn og vandrefalk i åpne, kystnære områder, 
kongeørn i fjellet og bl.a. hønsehauk, storfugl og hvitryggspett i skog. 
 
De største registrerte verdiene i planområdet er knyttet til viltforekomster i Lutelandområdet i Fjaler, 
naturbeitemark ved Eidsfjorden i Askvoll og viltforekomster knyttet til skog ved Jagdalsvatnet i Flora. 
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VURDERING AV KONSEKVENSER 
 
På strekningen Lutelandet-Ringstad er det relativt store konflikter knyttet til hekkende havørn og 
hubro i Lutelandområdet, og en ny kraftledning gjennom området vurderes å ha middels til store 
negative konsekvenser (--/---). Det er særlig en sannsynlig forekomst av hubro, som er rødlistet sterkt 
truet, som gjør at konsekvensene vurderes som såpass negative. Bortsett fra momentene ovenfor 
vurderes konfliktnivået som lavt. De fleste naturtypene som blir berørt er lynghei og naturbeitemark, 
der en kraftlinje ikke vil påvirke vegetasjonen. De to alternative traseene skiller seg ved kort eller lang 
sjøkabel, og i forhold til biologisk mangfold vil lang sjøkabel være å foretrekke fordi dette fører til 
kortere luftspenn på tilstøtende landområder i nord, og dermed mindre påflygningsfare for fugl. 
 
På strekningen Ringstad-Markevatn vurderes det generelle konfliktnivået som lavt. Ved alternativ 4 
vil linjen gå i nærheten av en kjent hekkelokalitet for kongeørn, men konsekvensen av dette vurderes 
bare som liten negativ siden kongeørna som regel har flere alternative reir. Det er også bare mindre 
konflikter knyttet til naturtyper, siden berørte naturtyper i skog bare har lokal verdi og bare mindre 
arealer ser ut til å bli berørt av et eventuelt ryddebelte. Naturbeitemark blir ikke påvirket av tiltaket, 
bortsett fra små arealer rundt eventuelle mastepunkt. I forhold til biologisk mangfold er det lite som 
skiller de alternative traseene mellom Ringstad og Markevatn, og rangeringen blir i stor grad 
skjønnsmessig.  
 
Mellom Markevatn og Grov vil den nye linjen stort sett følge traseen til dagen 66 kV-linje. En 132 
kV-linje krever et noe bredere ryddebelte på opptil 29 m mot dagens 20 m, men gjennom Sandvikbotn 
naturreservat kan linjen konstrueres slik at dagen ryddebelte beholdes. Det er derfor små konflikter 
knyttet til dette alternativet. Det er heller ikke funnet høye biologiske verdier i de foreslåtte avvikene 
fra dagens trase. En til to naturtyper av lokal verdi vil kunne bli berørt, og ved Barlindbotnen går 
foreslått ny trase nærmere en kjent spillplass for storfugl enn dagens linje. Om dette vil øke 
påflygningsfaren er usikkert, og konsekvensen vurderes som liten. Ved Sandvikbotn naturreservat er 
det foreslått å endre traseen utenom reservatet, men i forhold til biologisk mangfold vurderes ikke 
dette som mer gunstig enn å benytte eksisterende trase. Den alternative traseen går lengre unna en 
kjent hekkeplass for hønsehauk, men fører ikke nødvendigvis til lavere påflygningsfare. 
 

Ny 132 kV-linje mellom Lutelandet og Grov: Konsekvenser for registrerte biologiske verdier, og 
samlet konsekvens og rangering av alternativer innen de tre delstrekningene. 
 

Eksist. Med nye
Lok. Verdi Alt. 1 Alt. 2 Alt. 1 Alt. 2/4 Alt. 2/5 Alt. 3/4 Alt. 3/5* trasé varianter
NT-1 Kystlynghei (D07) Lutelandet (lokal verdi - C) 0 0
NT-2 Kystlynghei (D07) Dorhella (lokal verdi - C) 0
NT-3 Naturbeitemark (D04) Dorhella (lokal verdi - C) 0
NT-4 Svartorsumpskog (F06) n.f. Flatebø (lokal verdi - C) -- --
NT-5 Naturbeitemark (D04) Helleset (lokal verdi - C) 0
NT-6 Våtmarksområde Hellesetvatnet (lokal verdi - C) -
NT-7 Svartorskog (F05) sv.f. Bakkefjellet (lokal verdi - C) 0
NT-8 Naturbeitemark (D04) Nordeidet (lokal verdi - C) 0 0
NT-9 Naturbeitemark (D04) Norddalen (svært viktig - A) 0 0
NT-10 Naturbeitemark (D04) Eidsfjorden aust (svært viktig - A) 0 0
NT-11 Eldre lauvskog (F07) Ospedalen (lokal verdi - C) - -
NT-12 Naturbeitemark (D04) Oslandsbotnen (viktig - B) 0 0 0
NT-13 Eldre lauvskog (D07) ved Rustene (loakl verdi - C) 0 0
NT-14 Gråorskog (F05) med alm i Seljevolldalen (lokal verdi - C) 0/-
NT-15 Eldre lauvskog (F07) ved Leirbakk (lokal verdi - C) -
A-1 Havørn: Reir v. planlagt trafo på Lutelandet (viltvekt 3) -- --
A-2 Vadefugler: Lokalt viktig rasteomr. i Skitnepollen (viltvekt 2) 0/- 0/-
A-3 Hubro: Mulig hekkelokalitet v. Husafjellet (viltvekt 5) --- ---
A-4 Vandrefalk: Hekkeomr. < 1 km fra trase (viltvekt 3) 0/- 0/-
A-5 Havørn: Hekkeomr. < 1 km fra trase (viltvekt 3) 0/- 0/-
A-6 Hubro: Mulig hekkelokalitet Ytre Vårdal (viltvekt 5) -- --
A-7 Kongeørn: Påvist hekkelokalitet (viltvekt 3) - -
A-8 Hønsehauk. Påvis yngleområde (viltvekt 4) 0 0
A-9 Havørn. Mulig yngleområde (viltvekt 2) 0 0
A-10 Storfugl. Påvist spillplass (viltvekt 3) -

Samlet vurdering --/--- --/--- - - - - - 0 -
Rangering 2 1 1 5 3 4 2* 1 2

Lutelandet-Ringstad Ringstad - Markevatn Markevatn - Grov

  
* Selv om det ikke er registrert spesielle verdier langs alternativ 5 mellom Ringstad og Markevatn, er det også her noen potensielt negative 

momenter som gjør at alt. 3/5 vuderes mindre gunstig enn alt. 1. Kryssing av Stongsvatnet kan utgjøre en påflygningsrisiko for andefugler, 
og en linje gjennom furuskogområdet ved Vasslivatnet og Kvernhusvatnet kan utgjøre en risiko for skogstilknyttede arter som storfugl og 
hønsehauk (ingen av artene er registrert her, men området vurderes som potensielt leveområde). 
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Kort oppsummert er de negative konsekvensene av tiltaket jevnt over små, men med unntak av 
strekningen mellom Lutelandet og Husafjellet i Fjaler, der linjen går gjennom et område som er hekke- 
og leveområde for flere fåtallige rovfuglarter. 
 
 
AVBØTENDE TILTAK OG OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 
 
Følgende avbøtende tiltak foreslås: 
 
• Av hensyn til fugl bør linjene mellom Lutelandet og Husafjellet vurderes kablet (gjelder også linjen 

fra Hålandsfossen), først og fremst av hensyn til hubro (rødlistet EN - sterkt truet), men også i 
forhold til havørn, vandrefalk og trekkende fugl. På denne strekningen vil linjen gå parallelt med den 
omsøkte 132 kV-linjen mellom Lutelandet og Hålandsfossen. Med en senteravstand mellom 
masterekkene på 20 m vil det bli ca. 29 m mellom de ytterste linene, og dersom linjene blir liggende 
i litt ulike høyder vil dette øke påflygningsrisikoen. 

• Ved å flytte linjen litt mot sør, nord for Flatebø ved Hellestranda, vil en kunne redusere inngrepene i 
en lokalt viktig svartorskog (lokalitet nr. N-4). 

• Ved langt spenn over lia vest for Flatebøen ved Rivedal vil en kunne unngå/redusere ryddebelte i 
skogen under (liskog med mye svartor). 

• Ved langt spenn over Ospeskogen, Øverst i Gjerdedalen i Stongfjorden, vil en kunne unngå/redusere 
ryddebelte i en lokalt viktig lokalitet med eldre bjørkeskog (lokalitet nr. N-11).  

• En bør i størst mulig grad unngå hogst av kantskog langs vassdrag. Dette gjelder f.eks. ved kryssing 
av Høydalselva ved Leirbakk.  

 
Det vurderes ikke som nødvendig å gjennomføre oppfølgende undersøkelser for å kunne foreta et 
endelig valg av linjetrase. Viltforekomstene i planområdet er relativt dårlig undersøkt, men vi vurderer 
likevel vurderingsgrunnlaget som rimelig godt. Vi ser det som lite sannsynlig at mer grundige 
undersøkelser vil føre til endringer av konklusjonene i denne utredningen. 
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BESKRIVELSE AV TILTAKET 
 
 

  
Figur 1. Alternative traseer for ny 132 kV ledning mellom Lutelandet og Grov, med eksisterende 
(svart trekant) og planlagte (rød trekant) trafostasjoner. Kartgrunnlag: ©GEOVEKST. Tillatelse: GV-E-
984882114 (SFE Nett AS).  
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Planene gjelder ny 132 kV kraftledning mellom Lutelandet i Fjaler kommune og Grov i Flora 
kommune. Bakgrunnen for planene er et framtidig behov for strømforsyning til regionen, med 
tilhørende behov for nettkapasitet. Den planlagte 132 kV ledningen inngår også i et større nettverk 
med både oppgraderinger og saneringer av ledningsnettet i regionen.  
 
Den planlagte kraftlinjen vil ha en lengde på ca. 60 km, avhengig av trasévalg. Lengde med helt ny 
trase vil bli kortere enn dette fordi deler av den nye linjen vil erstatte eksisterende 66 kV-linje. På det 
meste av strekningen vil det bli benyttet tremaster, men stålmaster er aktuelt på strekninger med tøft 
klima og ved fjordkryssinger (figur 2). I sør vil fjordkryssing skje ved sjøkabel. 
 
Langs linjen vil det bli behov for å sikre grunnen i en 29 meters sone, som inkluderer selve linjen og 
en sikkerhetssone til hver side (figur 3). I denne sonen vil skog måtte ryddes der linjen ikke kan gå 
høyt over. Det er også byggeforbud i denne sonen på grunn av fare elektromagnetiske felt. 
 

         
Figur 2. Aktuelle mastetyper for 132 kV linjen mellom Lutelandet og Grov. Det meste av strekningen 
vi få doble tremaster, stålmaster kan bli benyttet på klimatisk utsatte strekninger og for fjordspenn. 
 

    
Figur 3. Skogrydningsbelte (til venstre) og byggeforbudsbelte for 132 kV linjer med doble tremaster. 
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METODE OG DATAGRUNNLAG 
 
 
UTREDNINGSPROGRAMMET  
 
Utredningsprogrammet er fastsatt av NVE, datert 22.11.2007, og sier følgende om utredningen av 
tema biologisk mangfold: 
 
Biologisk mangfold - naturtyper, fauna og vegetasjon 
• Naturtyper i eller nær traseene som er viktige for det biologiske mangfoldet skal beskrives.  
• Dersom verdifulle naturtyper berøres, skal omfanget av inngrepet beskrives og det skal gjøres en vurdering av 

antatte konsekvenser. 
• Det skal gjøres en vurdering av hvordan eventuelle sjeldne, sårbare og truede arter kan påvirkes av tiltaket. 
 
Fremgangsmåte: 

Eksisterende dokumentasjon skal gjennomgås og eventuelt suppleres med feltbefaring, og kontakt med lokale 
og regionale myndigheter. 

 
Fugl 
• Det skal gis en kort beskrivelse av fuglefaunaen i planområdet 
• Det skal gis en oversikt over sjeldne, sårbare eller truede arter i området, samt deres biotoper og kjente 

trekkveier. Det skal gjøres en vurdering av hvordan tiltaket kan påvirke disse artene gjennom forstyrrelser, 
kollisjoner og redusert/forringet leveområde. Vurderingen skal gjøres både for anleggs- og driftsfase. 

• Eventuelle virkninger for skogsfugl skal vurderes 
• Mulige avbøtende tiltak som kan redusere konflikter mellom tiltaket og fugl skal vurderes. Det skal pekes på 

områder hvor det antas at effekten av avbøtende tiltak kan være spesielt stor. 
 
Fremgangsmåte: 

Utredningene skal gjøres ved bruk av eksisterende informasjon og eventuelt feltbefaring, samt kontakt med 
lokale og regionale myndigheter og organisasjoner/ressurspersoner. Vurderingene skal gjøres både for 
anleggs- og driftsfase. 

 
Annen terrestrisk fauna 
• Det skal gis en oversikt over truede eller sårbare arter som kan tenkes å bli påvirket av tiltaket på land.  
• Det skal gjøres en vurdering av hvordan tiltaket kan virke inn på vilt i området (redusert beiteareal, 

barrierevirkning for trekkveier, skremsel/forstyrrelse, økt ferdsel med mer).  
 
Fremgangsmåte: 

Vurderingene skal bygge på eksisterende dokumentasjon, eventuelt feltbefaring og kontakt med lokale og 
regionale myndigheter og organisasjoner. Vurderingene skal gjøres både for anleggs- og driftsfase. 

 
 
DATAGRUNNLAG 
 
Datagrunnlaget er basert på foreliggende litteratur, fra søk i nasjonale databaser og ved direkte kontakt 
med forvaltning, lokale aktører og de berørte kommunene, samt egen befaring i området. Det er 
presentert en liste over referanser og muntlige kilder bakerst i rapporten. 
  
Datagrunnlaget vurderes som godt når det gjelder naturtyper. For vilt er datagrunnlaget noe mer 
mangelfullt, men vi vurderer det likevel godt nok for denne utredningen. Mer grundige undersøkelser 
vil være nokså omfattende, og vi vurderer det som lite sannsynlig at et bedre datagrunnlag vil endre på 
konklusjonene i rapporten.  
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VURDERING AV VERDIER, VIRKNINGER OG KONSEKVENSER 
 
Denne konsekvensutredningen er basert på en standardisert og systematisk tre trinns prosedyre for å 
gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og lettere å etterprøve 
(Statens vegvesen 2006).  
 
Trinn 1: Registrering og vurdering av verdi 
Her beskrives og vurderes områdets karaktertrekk og verdier innenfor hvert enkelt fagområde så 
objektivt som mulig. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er med 
utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte fagtema. Verdien blir fastsatt langs en skala som 
spenner fra liten verdi til stor verdi (se eksempel under):  
 

Verdi 
Liten                      Middels                     Stor 
 ⏐------------------------------⏐---------------------------- -⏐ 
                             

 

Trinn 2: Tiltakets virkning 
Med virkning menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike tema, og 
graden av denne endringen. Her beskrives og vurderes type og virkning av mulige endringer hvis 
tiltaket gjennomføres. Virkningen blir vurdert langs en skala fra stor negativ til stort positiv virkning 
(se eksempel under). 
 

 Virkning 
Stor neg.            Middels neg.       Liten / ingen            Middels pos.            Stor pos. 
     ⏐---------------------------⏐---------------------------⏐--------------------------⏐---------------------------⏐ 
                                                            

 

Trinn 3: Samlet konsekvensvurdering 
Her kombineres trinn 1 (områdets verdi) og trinn 2 (tiltakets virkning) for å få frem den samlede 
konsekvensen av tiltaket. Sammenstillingen skal vises på en nidelt skala fra svært stor negativ 
konsekvens til svært stor positiv konsekvens, og finnes ved hjelp av figur 4.  
 

Figur 4, ”Konsekvensvifta”. Konsekvensen for et tema 
framkommer ved å sammenholde områdets verdi for det 
aktuelle tema og tiltakets virkning/omfang. Konsekvensen vises 
til høyre, på en skala fra meget stor positiv konsekvens (+ + + 
+) til meget stor negativ konsekvens (– – – –). En linje midt på 
figuren angir null virkning og ubetydelig/ingen konsekvens. 
Over linja vises positive konsekvenser og under linja negative 
konsekvenser (etter Statens vegvesen 2006). 
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VERDISETTING AV BIOLOGISK MANGFOLD 
 
Den generelle metoden for vurdering av verdier, virkninger/omfang og konsekvenser bygger på 
metodikken i Statens vegvesens håndbok 140 (Statens vegvesen 2006). 
 
Også verdisettingen av naturverdier bygger på håndbok 140, mens grunnlaget for verdisettingen 
bygger på håndbøker fra Direktoratet for naturforvaltning og den nasjonale rødlisten. Kriteriene for 
verdisettingen er vist i tabellen under. For å skille ut de viktigste områdene eller forekomstene er det 
gjort noen modifikasjoner når det gjelder vurdering av rødlistearter i forhold til den opprinnelige 
tabellen i håndbok 140. Truede vegetasjonstyper er utelatt fra tabellen, siden disse blir fanget opp 
under prioriterte naturtyper. 
 
Tabell 1. Kriterier for verdisetting av biologisk mangfold.  
 

Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Prioriterte naturtyper 
Kilde: DN-håndbok 13 

 Områder med biologisk 
mangfold som er representativt 
for distriktet 

 Naturtyper i verdikategori B 
eller C for biologisk mangfold 

 Naturtyper i verdikategori A 
for biologisk mangfold 

Artsmangfold 
Kilder: DN-håndbok 11,  
Kålås m.fl. 2006 

 Områder med artsmangfold 
som er representativt for 
distriktet 

 Leveområder for arter i 
kategorien NT på den 
nasjonale rødlista, men som er 
vanlige, og rødlistet pga. 
negativ bestandsutvikling 

 Viltområder og vilttrekk med 
viltvekt 1 

 Områder med stort 
artsmangfold i lokal eller 
regional målestokk 

 Leveområder for arter i de 
laveste trusselkategoriene på 
nasjonal rødliste og relativt 
utbredte arter i kategorien 
sårbar - VU 

 Viltområder og vilttrekk med 
viltvekt 2-3 

 Områder med stort 
artsmangfold i nasjonal 
målestokk 

 Leveområder for arter i de tre 
strengeste rødlistekategoriene 
på nasjonal rødliste 

 Områder med forekomst av 
flere rødlistearter 

 Viltområder og vilttrekk med 
viltvekt 4-5 

 
Rødlistekategorier oppgis vanlig med forkortelser. Forkortelsene er internasjonale og brukes også i 
den offisielle norske rødlisten (Kålås mfl. 2006). I denne rapporten kan forkortelsen forekomme bl.a. i 
parentes bak artsnavn. Kategoriene i rødlisten er: RE - Regionally extinct (utdødd i Norge); CR - 
Critically endangered (kritisk truet); EN - Endangered (sterkt truet); VU - Vulnerable (sårbar); NT - 
Near threatened (nær truet) og DD - Data deficient (datamangel). I tillegg forekommer begrepet 
ansvarsart (forkortet Ansv.), som brukes om arter Norge har et internasjonalt ansvar for, fordi vi har 
en vesentlig del av verdensbestanden innenfor våre landegrenser.  
 
PRAKTISK GJENNOMFØRING 
 
Rapporten bygger i stor grad på eksisterende informasjon. Denne er skaffet til veie gjennom kontakt 
med kommunen, Fylkesmannen, søk i nasjonale databaser og supplert med eget feltarbeid. 
 
For å få gjennomført feltarbeidet på en mest mulig rasjonell måte er det gjort noen metodiske 
prioriteringer. Feltinnsatsen rettet mot biologisk mangfold er konsentrert om områder der kraftlinjene 
er planlagt gjennom skog, der fjerning av skog under linjen vil representere et direkte fysisk inngrep. 
Vegetasjonen i fjellet og andre skogløse områder er ikke nærmere undersøkt fordi kraftlinjer gjennom 
slike områder ikke vil representere noe fysisk inngrep bortsett fra mastepunkter, som bare vil påvirke 
små arealer. Det meste av arealet linjene går gjennom kan beskrives som såkalt ”hverdagsnatur”, 
derfor er heller ikke ulike traséalternativene gjennom skog befart i terrenget i hele sin lengde. 
Feltinsatsen er konsentrert om områder som på grunnlag av berggrunnsforhold, vegetasjon, topografi 
og eksisterende opplysninger ble vurdert som særlig lovende med tanke på biologisk mangfold. 
 
Det er ikke gjennomført særskilte undersøkelser med tanke på viltforekomster, men relevante 
observasjoner under feltarbeidet er notert. 
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AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 
 
Tiltaksområdet omfatter arealene som direkte berøres av tiltaket. I dette tilfellet gjelder det 
trafostasjoner, mastepunkter, skoggater og byggeforbudsbelter, samt eventuelle anleggsveier og 
riggområder. 
 
Influensområdet er større enn tiltaksområdet, og omfatter både selve tiltaksområdet og områder rundt, 
der tiltaket på en eller annen måte kan tenkes å påvirke det biologiske mangfoldet.  
 
Hvor store naturområder som blir påvirket av et tiltak som dette, er ofte vanskelig å vurdere. Når det 
gjelder vegetasjon vil f.eks. endrede dreneringsforhold kunne påvirke vegetasjonen ut over selve 
inngrepsområdet, og hogst av skog og trær vil endre både lys og fuktighetsforhold i området rundt. 
Mange arter knyttet til fuktige og skyggefulle miljøer i skog er sårbare overfor slike inngrep. Hvor 
langt unna inngrep slike endringer i mikroklimaet er merkbare, er avhengig både av topografi, 
skogtype, skogstruktur og størrelse på den åpne flaten. Baumann m.fl. (2002) anbefaler en buffer på 
25-50 meter fra verdifulle skogsmiljøer, men for enkelte arter og under gitte forhold kan en større 
buffer være nødvendig.  
 
Når det gjelder viltet er det å definere et influensområde enda vankeligere enn for vegetasjon. Viltet 
beveger seg over store arealer, og arealbruken endrer seg også ofte i løpet av sesongen. Når det gjelder 
skoglevende pattedyr er det lite som tyder på at disse blir særlig påvirket av eksisterende kraftlinjer. 
Anleggsfasen vil kunne føre til forstyrrelser, men ofte vil dette bare føre til at dyrene holder seg unna 
området i en periode. For fugler er bildet mer komplisert. Fugler er knyttet til reiret i hekketida og 
mange av de fåtallige, litt større artene er sårbare i forhold til forstyrrelser i denne perioden. Fugler er 
også utsatt for elektrokusjon (strømgjennomgang) og kollisjoner med kraftlinjer. Større, skoglevende 
og spesialiserte arter, som f.eks. hønsehauk og storfugl, bruker store arealer. Her er det f.eks. vanskelig 
å si om en kraftlinje er til større ulempe om den ligger en km unna et kjent hekkeområde eller to km 
unna. 
 
I denne konsekvensvurderingen opererer vi med et influensområde på ca. 50 meter for vegetasjon/flora 
og ca. 1 km for sårbare, arealkrevende viltarter. Registrerte forekomster innenfor disse grensene blir 
tatt med i verdivurderingen av influensområdet.  
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OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING  
 
Den planlagte linjen vil berøre fire kommuner i ytre del av Sogn og Fjordane: Fjaler, Askvoll, 
Naustdal og Flora. Landskapet er typisk for ytre del av fjordområdene, og med unntak av fjellområdet 
mellom Ringstad og Markevatn i Askvoll, som har flere topper over 700 m, er det relativt små 
høydeforskjeller i området, sammenliknet med områder lengre inne i fjordene. Med unntak av det 
nevnte fjellområdet vil linjen stort sett gå gjennom skogkledde områder. Linjen vil krysse tre fjorder: 
Dalsfjorden vil krysses med sjøkabel, mens Eikefjorden og Førdefjorden krysses med luftspenn 
(erstatter dagens linje).  
 

NATURGRUNNLAGET 
KLIMA 
Klimaet er en viktig faktor i forhold til hvilke plante- og dyrearter en kan vente å finne i et område. 
Med grunnlag i plantearters krav til temperatur og luftfuktighet kan Norge deles i seks 
vegetasjonssoner og seks vegetasjonsseksjoner (Moen 1998). I planområdet er minst tre av 
vegetasjonssonene representert: Boreonemoral- og sørboreal sone i lavlandet, og alpin sone i 
fjellområdet mellom Ringstad og Markevatn. Områdets plassering i forhold til kysten gjør at det meste 
av planområdet omfattes av sterkt oseanisk vegetasjonsseksjon (O3h). 
 
Lavereliggende deler av planområdet har en årsmiddeltemperatur på 6-8 °C, mens i de høyereliggende 
delene ligger middeltemperaturen på 4-6 °C, og på de høyeste partiene 2-4 °C. I lavlandet ligger 
normaltemperatur for de varmeste sommermånedene (jul.-aug.) på 13-14 °C og for kaldeste måned 
(jan.-feb.) på ca. 1 °C. 
 
Den kystnære beliggenheten kombinert med topografi gir store nedbørsmengder. I lavlandet ligger 
årsnedbøren på 2000-3000 mm, mens fjellområdene har over 4000 mm/år. Det kommer normalt mest 
nedbør i september-oktober og minst i april-mai. 
 
Snøvarigheten varierer også med høyde over havet, fra under 20 døgn pr. år i de mest snøfattige og 
lavestliggende områdene til over 150-200 d/å enkelte steder i fjellet. 
 
GEOLOGI 
Geologien gir viktige indikasjoner på hvilken vegetasjon og artssammensetning en kan forvente å 
finne i et område. Planområdet består i stor grad av harde, tungt oppløselige bergarter, som ikke gir 
grunnlag for den rikeste vegetasjonen. Mer lettforvitrende bergarter finnes stedvis, særlig fra området 
rundt Førdefjorden og nordover, men uten at vegetasjonen bærer sterkt preg av dette. Løsmassedekket 
er de fleste steder beskjedent, særlig i fjellet, men morenemateriale er vanlig i de lavereliggende 
delene av området, stedvis er det også noe marine avsetninger. 
 

BIOLOGISK MANGFOLD I PLANOMRÅDET 
KUNNSKAPSGRUNNLAGET 
Alle kommunene i planområdet har gjennomført en førstegangs kartlegging av viktige naturtyper. For 
Fjaler, Askvoll og Naustdal foreligger det kommunevise rapporter (hhv. Systad 2004, Larsen mfl. 
2004 og Fjelstad 2004), mens Flora kommune er i gang med en revisjon av førstegangskartleggingen 
(Miljøfaglig Utredning AS). Kartleggingen dekker en god del av de aktuelle kommunene, men kan 
ikke regnes som fulldekkende, noe som også påpekes i rapportene. De kommunale rapportene gir også 
en oversikt over funn av rødlistearter, men det foreligger ikke funn i influensområdet for den planlagte 
kraftlinjen. Det ble heller ikke funnet nye registreringer av rødlistearter i influensområdet ved søk i de 
Internettbaserte databasene for sopp, lav karplanter og moser ved Universitetet i Oslo i 2007. 
 
Ingen av de berørte kommunene har gjennomført viltkartlegging, men Fylkesmannen i Sogn og 
Fjordane har opplysninger om kjent forekomst av fåtallige og rødlistede viltarter. Som tilfellet er i de 
fleste fylker og kommuner er en del av disse opplysningene noe usikre og av litt eldre dato.  
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Inkludert undersøkelsene i samband med den nye kraftlinjen, kan kunnskapsgrunnlaget for 
influensområdet for den planlagte kraftlinjen regnes som middels til godt når det gjelder naturtyper, 
men mangelfullt når det gjelder vilt. Å få en fullgod oversikt over viltforekomster i området vil være 
tidkrevende, og sjansen for å avdekke forekomster som vil endre konklusjonene i denne rapporten 
vurderes som små. 
 
VEGETASJON OG FLORA – GENERELLE TREKK  
Harde bergarter og beskjedne, næringsfattige løsmasser gir ikke opphav til den rikeste vegetasjonen i 
influensområdet. Floraen består for det meste av nøysomme arter. Sørlige del av planområdet, mellom 
Lutelandet og Ringstad, er i stor grad et kulturlandskap med lynghei og ung lauvskog (mest bjørk) der 
det ikke er landbruksdrift. Langs bekkedrag står det en del svartor. På åsen rundt Straumen står det 
også litt middelaldrende furuskog. Fjellområdet mellom Ringstad og Markevatn er gjennomgående 
karrig. Bjørkedominert lauvskog finnes i dalførene rundt og danner skoggrense 200-300 m o.h. I 
området ved Markevatn er det også større områder med furuskog. Nord for Førdefjorden er det også 
bjørkedominert lauvskog som dominerer, men særlig i Sellevollsdalen er det mye ung gråorskog, og 
her står det også litt alm. Bjørkeskog dominerer videre forbi Standal, og er mange steder glissen og 
småvokst. Fra skogområdene rundt Litle- og Store Høydal er furuskog dominerende. Skogen er 
relativt ung til middelaldrende, og av varierende bonitet. Mot kryssingen av Eikefjorden er fattig, 
røsslyngfuruskog dominerende. 
 
KULTURPÅVIRKNING 
Det meste av planområdet bærer preg av tidligere intensiv landbruksdrift. Skogen i området har 
tidligere vært kraftig utnyttet, både til hogst og beite, noe som gjenspeiles i skogens alder. Mye av 
skogen er ung til middelaldrende og en stor del av de skogkledde arealene har vært skogløse til langt 
ut på 1900-tallet, mange områder trolig til ut på 1960-tallet. Skoggrensen ligger mange steder under 
den klimatiske skoggrensen på grunn av tidligere utnyttelse. I de fleste områder der det står utnyttbar 
hogstmoden skog, er det anlagt skogsveier, og det har også blitt tatt ut en del skog i nyere tid, f.eks. i 
området ovenfor Høydal. Det er mange steder også plantet en del gran. 
 
NATURTYPER 
Det var fra før ikke registrert naturtyper som vil bli direkte berørt av de planlagte linjetraseene mellom 
Lutelandet og Grov. Områder rundt Hellesetvatnet i Askvoll er registrert i Naturbasen som intakt 
lavlandsmyr og rik kulturlandskapssjø, men når ikke opp som naturtyper etter vår vurdering. Ellers 
passerer alternative traseer over noen lokaliteter med naturbeitemark i Askvoll, men disse vil ikke bli 
direkte berørt. I Naustdal kommune går eksisterende linje inntil østgrensen for en myrlokalitet, men 
lokaliteten ser ut til å være grovt avgrenset og det ble ikke registrert spesielle biologiske verdier i 
nærheten av kraftlinjen. Den sentrale delen av lokaliteten er riktignok naturreservat, men det ligger 
langt unna ledningstraseen. I Flora kommune passerer dagens linje gjennom Sandvikbotn 
naturreservat, men det ble ikke registrert spesielle biologiske verdier nær traseen. 
 
Det ble ikke registrert nye naturtyper av stor biologisk verdi under feltarbeidet for dette prosjektet i 
2007. En svartorsumpskog mellom Flatebø og Askvika i Askvoll er registrert som lokalt viktig, og sør 
for Stongfjorden ble det registrert en lokalt viktig bjørkeskog. I lia nord for Leirbakk i Flora er det et 
område med forekomst av gammel bjørkeskog vurdert som lokalt viktig. Ved Dørhella i Askvoll ble 
det registrert en lokalt viktig naturbeitemark, men denne vil ikke bli berørt av noen av 
trasealternativene. Det kan også være verdier knyttet til oreskog ved Rimmenden, mellom Holmedal 
og Rivedal i Askvoll, og gråorskog med forekomst av alm i Seljevollsdalen i Naustdal. Disse 
lokalitetene blir vurdert å ligge utenfor linjetraseene og har relativt ung skog og ble derfor ikke 
nærmere undersøkt. Områdene kan likevel være verdt et besøk ved en senere anledning. 
 
ARTSMANGFOLD 
Artsmangfoldet i området må kunne regnes som representativt med tanke på klimatiske forhold og 
fordelingen av ulike habitater i området, og verken flora, funga eller fauna kan regnes som spesielt rik. 
Når det gjelder lav, moser og karplanter er det ikke funnet rødlistearter i influensområdet for de 
alternative kraftlinjetraseene. Sjansen for at rødlistearter finnes er tilstede, men vurderes ikke som 
spesielt høy ut fra de naturtypene linjen er planlagt gjennom. Av sopp foreligger det funn av en 
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rødlisteart, grå narremusserong Porploma metapodium rødlistet VU-sårbar, i naturbeitemark ved 
Eidsfjorden (Naturbase). Her kan en vente å finne flere rødlistearter, men området vil neppe bli 
påvirket av en kraftlinje, bortsett fra eventuelle mastepunkter. Sjansen for å finne rødlistede sopp 
knyttet til skog er også tilstede, men vurderes ikke som spesielt høy, sammenliknet med mange andre 
områder, siden skogen i området gjennomgående er ung og mangler kontinuitet.  
 
Fuglefaunaen i området må kunne regnes som representativ for regionen, og dette inkluderer flere 
fåtallige og sårbare arter. Flere av disse er også rødlistet (tabell 2). Bl.a. er havørn, vandrefalk og 
hubro registrert hekkende i åpne kystområder relativt nært den planlagte kraftlinjen, mens kongeørn 
hekker i fjellområdet mellom Ringstad og Markevatn. I skog forekommer hønsehauk, storfugl og flere 
spettearter. De to førstnevnte artene er knyttet til større, sammenhengende områder med eldre 
furuskog, mens spettene først og fremst er knyttet til eldre løvskog og blandingsskog. Storlom hekker i 
enkelte ferskvann i regionen, men det er ikke kjent funn i planområdet. Smålom er også en potensiell, 
fåtallig hekkefugl i området, men heller ikke denne er påvist. 
 
Jaktbare viltarter som skogshønsene orrfugl, storfugl, fjellrype og lirype finnes alle i området. Storfugl 
finnes i svært små bestander, knyttet til større, sammenhengende områder med eldre furuskog og er i 
planområdet bare påvist ved Barlindbotnen i Flora. Orrfuglen er mer utbredt, og finnes relativt fåtallig 
i kystlynghei med glissen skog og ved skoggrensen mot fjellet. Rypeartene finnes i fjellområdet 
mellom Ringstad og Markevatn, men trolig i relativt beskjedne bestander som ellers i regionen.  
 
Når det gjelder pattedyr må en anta at de vanlige artene finnes i området, selv om dette er dårlig 
dokumentert. Forekomster utenom det vanlige finnes neppe. Som ellers i regionen har området en stor 
bestand av hjort. 
 
Tabell 2. Rødlistede fuglearter i og nær planområdet. 
Art Rødliste Habitat Status Forekomst 
Storlom VU Ferskvann Mulig hekkefugl Fåtallig 
Sangsvane NT Ferskvann, brakkvann Sannsynlig vintergjest Fåtallig 
Kongeørn NT Fjell Påvist hekkefugl Fåtallig 
Fjellvåk NT Fjell Sannsynlig hekkefugl Fåtallig, ustabil 
Hønsehauk VU Eldre barskog (store arealer) Påvist hekkefugl Fåtallig 
Vandrefalk NT Kyst, fjell Påvist hekkefugl Fåtallig 
Åkerrikse CR Dyrket mark En sommerobservasjon Tilfeldig gjest 
Makrellterne NT Kyst Påvist hekkefugl Fåtallig 
Storspove NT Dyrket mark, beitemark Påvist hekkefugl Fåtallig 
Vipe NT Dyrket mark, beitemark Påvist hekkefugl Relativt fåtallig 
Hubro EN Berg (kyst, nedre fjell) Påvist hekkefugl Fåtallig 
Hvitryggspett NT Skog med død ved Påvist hekkefugl Fåtallig 
Dvergspett VU Litt eldre skog Sannsynlig hekkefugl Fåtallig 
Gråspett NT Eldre skog m. innsl. av osp Sannsynlig hekkefugl Fåtallig 
Sanglerke NT Dyrket mark, beitemark Sannsynlig hekkefugl Fåtallig 
Steinskvett NT Beitemark, kyst, fjell Påvist hekkefugl Relativt fåtallig 
Stær NT Kulturlandskap Påvist hekkefugl Vanlig 
Bergirisk NT Kyst, fjell Påvist hekkefugl Relativt vanlig 

 

VERNEINTERESSER  
 
Et aktuelt alternativ for ny kraftlinje vil gå i eksisterende trase for 66 kV-linjen gjennom Sandvikbotn 
naturreservat (figur 9 og 11). Det er ikke registrert spesielle botaniske verdier i umiddelbar nærhet av 
linjetraseen, og ny linje kan bygges uten endringer i dagens ryddebelte. 
 
I Askvoll kommune går traseealternativ 2 og 3, mellom Ringstad og Markevatn, øst for Askvika 
naturreservat, som bl.a. er en lokalt viktig trekklokalitet for fugl. Avstanden mellom planlagt linje og 
naturreservatet er imidlertid såpass stor at linjen ikke kommer i konflikt med verneformålet. Det er 
heller ingenting som tyder på at trafikken av fugl på tvers av linjeretningen er spesielt stor i området. 
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TRASEALTERNATIVER – BESKRIVELSE OG VURDERING AV VERDIER 
 
DELSTREKNING 1: LUTELANDET - RINGSTAD 
 
Fra Lutelandet planlegges linjen parallelt med tidligere meldt linje mellom Lutelandet og 
Hålandsfossen, på nordsiden av Einingsfjellet frem til nordsiden av Husafjellet, der linjen knekker 
nordover. Fra Grytøyra vil ledningen gå i sjøkabel til Furneset. Videre over Furneset tenker en seg 
primært luftledning, men kabel vurderes som et alternativ. Fra Furneset krysses Dalsfjorden med 
sjøkabel til Dørhella i Askvoll, eventuelt til Hella litt lenger mot øst. Videre går linjen mot nordøst til 
åsen øst for Straumen, der den knekker mot nordvest til transformatorstasjonen ved Ringstad. 
 

  
Figur 5. Naturtyper langs planlagt linjetrase mellom Lutelandet og Ringstad. 
Kartgrunnlag: ©GEOVEKST. Tillatelse: GV-E-984882114 (SFE Nett AS). 
 

Fra Lutelandet til Grytøyra går traseen gjennom et åpent kystlandskap med lynghei og spredt ungskog, 
vesentlig bjørk. Furneset er et kulturlandskap med dyrket mark og ung skog, men i nord er det også 
noe gjengroende myr og lynghei. Ved Dørhella kommer linjen på land i kystlynghei med mye 
bjønnskjegg, på høydedraget i gjengroing med planteskog og ung bjørk. Her er det også rester av 
naturbeitemark, men det meste ser ut til å være i dårlig hevd. Ilandføringsalternativer ved Hella går 
gjennom dyrket mark og ung bjørkeskog. Landskapet mellom Dørhella og Straume er et 
kulturlandskap med både dyrkede arealer og lynghei gjengrodd med bjørkeskog. Stedvis er det også 
noe svartorskog her langs bekkedrag. På toppen av Straumsåsen er det middelaldrende furuskog med 
flere hogstflater. Lisidene har ung, bjørkedominert løvblandingsskog med betydelig innslag av plantet 
gran. Oppe på Rustene er det et parti med lyngheipreg, mens skråningen ned mot Ringstad har store 
granplantefelt og ung bjørkeskog. I dalbunnen er det dyrket mark og mye ung skog med svartor og 
bjørk, og stort sett ung bjørkeskog vest for vegen mot trafostasjonen. 
 
Naturtypene på denne delstrekningen er først og fremst knyttet til rester av det gamle kulturlandskapet 
(figur 5, tabell 3). På Lutelandet og Dørhella er det områder som kan vurderes som kystlynghei av 
lokal verdi.  
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N-2 N-3

N-4
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Figur 6. Oppe venstre: Fra Lutelandet mot Einingsfjellet. Oppe høyre: Kystlynghei ved Dørhella. 
Nede venstre: Naturbeitemark ved Dørhella. Nede høyre: Svartorsumpskog n.f. Flatebø. 
 

På Dørhella er det også et område med naturbeitemark som vurderes som lokalt viktig, på grunnlag av 
hevd og funn av beitemarksopp. Langs en bekk som renner ut i Askvika står det en svartorskog som 
også blir vurdert som lokalt viktig til tross for at den ikke er særlig gammel. Det ble ikke registrert 
sjeldne arter her, men lokaliteten er velutviklet og vil kunne utvikle høyere verdier på sikt, om den får 
stå i fred. 
 
Det ble ikke gjort nye registreringer av viltverdier under feltarbeidet i 2007, men det foreligger flere 
registrerte verdier i området fra før (Fylkesmannen i Sogn og Fjordane). Like ved planlagt 
transformatorstasjon på Lutelandet er det en hekkeplass for havørn (norsk ansvarsart), og nok en 
hekkelokalitet for havørn samt en hekkelokalitet for vandrefalk (NT) ligger under en km unna den 
planlagte kraftlinjen. Det er også registrert et mulig hekkeområde for hubro (EN) nær linjetraseen ved 
Husafjellet, og selv om det ikke er gjort konkrete hekkefunn, er det ut fra naturtypen sannsynlig at 
arten kan ha tilhold i området. Hubroens status som sterkt truet (EN) på den nasjonale rødlista gjør at 
den vurderes høyt ved verdisettingen. Det er også registrert en mulig hubrolokalitet ved Ytre Vårdal i 
Askvoll. Denne ligger et stykke unna den planlagte kraftlinjen, men traseen ligger innenfor et mulig 
leveområde for arten. Øst for linjetraseen nord for Korssundet i Fjaler er det registrert en lokalt viktig 
rastelokalitet for vadefugler, knyttet til et brakkvannsområde med eksponerte mudderflater i 
Skitnepollen, men det er ikke kjent at lokaliteten blir benyttet av store mengder fugl. Lokaliteten ble 
vurdert under verneplanarbeidet for våtmark i Sogn og Fjordane, men fikk lav prioritet. På Furnes ble 
det registrert to spillende åkerrikser i 2003. Åkerriksa har status som kritisk truet (CR) på den 
nasjonale rødlista og opptrer ustabilt og tilfeldig på våre kanter. Denne observasjonen blir derfor ikke 
vurdert som særlig relevant i sammenheng med den planlagte kraftlinjen.  
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Tabell 3. Verdivurdering av biologisk mangfold langs alternative traseer på strekningen 
Lutelandet-Ringstad. 

Lok. nr. Lok. type Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten       Middels     Stor 

N-1 Naturtype Kystlynghei Lutelandet (lokal verdi - C) ⏐------------⏐------------⏐ 
           

N-2 Naturtype Kystlynghei Dørhella (lokal verdi - C) ⏐------------⏐------------⏐ 
           

N-3 Naturtype Naturbeitemark Dørhella (lokal verdi - C) ⏐------------⏐------------⏐ 
                

N-4 Naturtype Svartorsumpskog n.f. Flatebø (lokal verdi - C) ⏐------------⏐------------⏐ 
                

A-1 Vilt Havørn: Reir v. planlagt trafo på Lutelandet (viltvekt 3) ⏐------------⏐------------⏐ 
                     

A-2 Vilt Vadefugler: Lokalt viktig rasteomr.  i Skitnepollen v. 
Korssundet (viltvekt 2) 

⏐------------⏐------------⏐ 
           

A-3 Vilt Hubro: Mulig hekkelokalitet v. Husafjellet (viltvekt 5) ⏐------------⏐------------⏐ 
                                

A-4 Vilt Vandrefalk: Hekkeomr. < 1 km fra trase (viltvekt 3) ⏐------------⏐------------⏐ 
                     

A-5 Vilt Havørn: Hekkeomr. < 1 km fra trase (viltvekt 3) ⏐------------⏐------------⏐ 
                     

A-6 Vilt Hubro: Mulig hekkelokalitet Ytre Vårdal (viltvekt 5) ⏐------------⏐------------⏐ 
                                

 
 
DELSTREKNING 2: RINGSTAD - MARKEVATN 
 
På denne strekningen er det presentert fem hovedalternativer som til sammen kan danne fem mulige 
kombinasjoner. 
 
Alternativ 1  
Dette alternativet går parallelt med dagens 66/22 kV-linje forbi Holmedal til Torshaugen ved 
Bakkevatnet. Her tar den nye traseen av mer mot nordøst og går på østsiden av Bakkefjellet og videre 
vest for Rivedalsstølen, sør for Lisetstølen og deretter gjennom Vagstaddalen langs foten av 
Stølsfjellet. Videre går traseen øst for Vardeheia, gjennom Storedalen og ned Vinddalen mot 
Markavatnet og planlagt transformatorstasjon. 
 
Øst for Ringstad er det et kulturlandskap med dyrket mark og ung bjørk og svartor. Svartor finnes 
spesielt langs bekkedraget og ved Hellevatnet. Det er også et område med naturbeitemark her. Etter å 
ha krysset riksvegen går traseen gjennom relativt ung skog med furu, bjørk og plantet gran. Det er tatt 
ut en del skog i området. Forbi Holmedal går traseen i hovedsak over dyrket mark. Nord for 
Bakkevatnet er det ung oreskog med både gråor og svartor. Enkelte eldre trær finnes, men det meste er 
ungt og kommer opp på tidligere beitemark. Nordøst for høydedraget står det en flere ganske gamle 
svartor med store sokler. Svartor dominerer også stedvis i den bratte lia nord for Flatebøen, men mye 
ser også her ut til å være relativt ung skog på tidligere beitemark. Bjørkeskog tar over mot 
skoggrensen og videre går traseen stort sett i alpin vegetasjon, men subalpin bjørkeskog forekommer 
stedvis, f.eks. i Vågstaddalen. I de høyereliggende områdene vest for Markavatnet er det også 
bjørkeskog, men rundt Markavatnet og videre mot fjordspennet er det stort sett furuskog.  
 
Registrerte naturverdier langs dette trasealternativet er en naturbeitemark sør for Bruhaugen, vel en km 
øst for Ringstad. Lokaliteten blir vurdert som lokalt viktig. Den er muligens noe gjødslet, og det ble 
ikke registrert beitemarkssopp her. Artssammensetningen ellers virker triviell og det ble ikke registrert 
uvanlige arter her. I Naturbasen er det registrert en viktig kystmyr vest for Hellevatnet, og Hellevatnet 
er klassifisert som en lokalt viktig rik kulturlandskapssjø. Etter vår vurdering er myrområdet for preget 
av gjengroing til at det kan vurderes som viktig. Skal området vurderes som naturtype vil lokal verdi 
være riktigere. Hellevatnet er heller ingen rik kulturlandskapssjø, siden det er tilnærmet dystroft og 
relativt artsfattig. 
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Figur 7. Naturtyper langs alternative linjetraseer mellom Ringstad og Markevatn. 
Kartgrunnlag: ©GEOVEKST. Tillatelse: GV-E-984882114 (SFE Nett AS). 
 

I området ovenfor Flatebøen i Rivedal står det mye ung oreskog, mest svartor, men også en del gråor. 
Langs et bekkedrag vest for bøen står det en del svartor med store, gamle sokler, men 
stammediameteren er ikke mer enn rundt 30 cm. Nedre del av lia mot Bakkefjellet er også dominert av 
svartor, men det meste er relativt ung skog, og lokaliteten virker ikke spesielt rik. Etter nærmere 
vurdering ble området ikke tatt med som naturtypelokalitet, men verdien bør likevel vurderes høyere 
enn ”hverdagsnaturen”.  
 
Alternativ 2  
Traseen går fra Ringstad transformatorstasjon nordover, mellom gårdene på Ringstad og nordover 
Søreiddalen til Nordeidet. Her knekker traseen mot nordøst og går opp i fjellet, passerer vest for 
Eidsvatnet, videre vest og nord for Nyksvatna og krysser øverste del av Størdalen. Herfra går traseen 
over Langeberga, ned i Gjerdedalen og møter eksisterende 22 kV-linje. Denne vil kunne følges 
parallelt et stykke østover frem til traseen deler seg i alternativ 4 og 5.  
 
Mellom Ringstad og Nordeidet går traseen i et område med ung bjørkeskog og beitemark. I store deler 
av området står det mye einer. Videre til Ospelia går traseen i fjellområder. Gjerdedalen er dominert 
av bjørkeskog, men i de lavereliggende delene av dalen, langs elva, står det en god del svartor. Ved 
Dyrekula er det et stort granplantefelt.  
 
Det ble ikke registrert spesielle biologiske verdier langs dette trasealternativet før ved Ospeskogen, 
øverst i Gjerdedalen. Her står det en middelaldrende bjørkeskog (det er ikke osp her, tross navnet) med 
en del gammel rogn og en og annen gammel selje. Lokaliteten har nokså mye liggende død ved, særlig 
mange gamle rogner har gått over ende. Mange læger har tett mosedekke og lokaliteten bør ha 
potensiale for råtevedarter. En hvitryggspett ble hørt i området, og et reirhull og en god del 
hakkemerker ble observert. 
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Figur 8. Oppe venstre: Ringstad. Oppe høyre: Naturbeitemark ved Helleset. Nede venstre: 
Naturbeitemark ved Nordeidet. Nede høyre: Ospeskogen (eldre, men beitepåvirket bjørkeskog). 
 
Alternativ 3 
Alternativet følger samme trase som alt. 2 fra Ringstad til Nordeidet, men fortsetter mot nord, langs 
riksvegen til Røyrebakkane ved Stongfjorden. Her går traseen opp i terrenget, over Gjerdåsen og 
Dyrekula frem til eksisterende 22 kV-linje som følges parallelt mot øst, til traseen deler seg i to 
alternativ. 
 
Hele den vestvendte lia langs Eidsfjorden er et kulturlandskap preget av slått og beite. Dette 
landskapet holder seg frem til Ospehammaren, der det er bjørkedominert lauvskog i øvre del av 
skråningen. Bjørkeskogen fortsetter videre til Gjerdedalen og samløp med alt. 2.  
 
Også de biologiske verdiene langs dette trasealternativet er knyttet til kulturlandskapet. Tre lokaliteter 
langs Eidsfjorden er tidligere kartlagt som naturbeitemark (Naturbase), en lokalt viktig og to svært 
viktige.  
 
Alternativ 4 
Alternativet fortsetter fra alt. 2 og 3 mot øst der eksisterende 22 kV-linje bøyer av mot nordøst, og går 
nord for Stongsstølen og videre over Oslandsbotnen, gjennom Norddalen og nord for Norddalstjørna 
og Middagsholten til Markavatnet. 
 
Bjørkeskog dominerer i området rundt Stongsstølen, men på Heiane kommer det også inn litt furu. Det 
er også innslag av ospeholt, men ingen gamle. I Oslandsbotnen krysses et kulturlandskap med bl.a. 
gammel beitemark, og videre herfra er landskapet stort sett skogløst til Middagsholten ved 
Markavatnet. 
 
Det ble ikke registrert nye naturtypelokaliteter på denne strekningen, men i Oslandsbotnen er det fra 
før registrert en viktig naturbeitemark (Naturbase). Ellers er det på denne strekningen registrert en 
hekkelokalitet for kongeørn (rødlistet NT) (Fylkesmannen i Sogn og Fjordane).  
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Alternativ 5  
Traseen går parallelt med eksisterende 22 kV-linje fra Gjerdedalen mot nordøst, over Stongsvatnet, 
videre øst for riksvegen gjennom Vågeskardet. Litt før Halsen knekker den nye traseen av mot øst og 
går opp i terrenget og langs Ospebotnen . Videre går den nord for Kleivahaugen, sør for Vasslivatnet, 
langs nordkanten av Kvernhusvatnet til alternativ transformatorstasjon ved Øyravatnet. 
 
Det er bjørkeskog frem til Stongsvatnet. Vågeskardet er et kulturpreget landskap med noe dyrket 
mark, beitemark (mye myrpreget vegetasjon) i sør, mens nordlige del  av skaret er dominert av ung 
bjørkeskog og planteskog. Skogen er svært glissen helt til Nygård, der det etter hvert blir litt mer 
sammenhengende furuskog (men fremdeles med store skrinne partier) frem til alternativ 
transformatorstasjon ved Øyravatnet. 
 
Langs dette trasealternativet ble det ikke registrert spesielt biologisk viktige områder, men furuskogs-
området som østlige del av traseen går gjennom bør ha potensiale som leveområde for bl.a. storfugl og 
hvitryggspett. 
 

Tabell 4. Verdivurdering av biologisk mangfold langs alternative traseer på strekningen 
Ringstad-Markevatn. 

Lok. nr. Lok. type Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten       Middels     Stor 

N-5 Naturtype Naturbeitemark Helleset (lokal verdi - C) (alt.1) ⏐------------⏐------------⏐ 
           

N-6 Naturtype Våtmarksområde Hellesetvatnet (lokal verdi - C) (alt.1) ⏐------------⏐------------⏐ 
               

N-7 (Naturtype) Svartorskog sv.f. Bakkefjellet (lokal verdi - C) (alt.1) ⏐------------⏐------------⏐ 
          

N-8 Naturtype Naturbeitemark Nordeidet (lokal verdi - C) (alt.3) ⏐------------⏐------------⏐ 
                

N-9 Naturtype Naturbeitemark Norddalen (svært viktig - A) (alt.3) ⏐------------⏐------------⏐ 
                                

N-10 Naturtype Naturbeitemark Eidsfjorden aust (svært viktig - A) (alt.3) ⏐------------⏐------------⏐ 
                                

N-11 Naturtype Bjørkeskog Ospedalen (lokal verdi - C) (alt. 2) ⏐------------⏐------------⏐ 
                  

N-12 Naturtype Naturbeitemark Oslandsbotnen (viktig - B) (alt.4) ⏐------------⏐------------⏐ 
                      

A-7 Vilt Kongeørn (NT): Påvist hekkelokalitet (viltvekt 3) (alt.4) ⏐------------⏐------------⏐ 
                      

 
 
DELSTREKNING 3: MARKEVATN - GROV 
 
Her tar en i hovedsak sikte på å følge eksisterende trase for dagens 66 kV-linje som erstattes av den 
nye 132 kV-linjen. Fra Markevatn vil den nye linjen bygges parallelt med 66 kV-linjen frem til 
Øyraplassen fordi en ønsker å holde den gamle linjen i drift til den nye er etablert. Fra Øyraplassen vil 
den nye linjen få ca. 1 km ny trase rett frem til fjordspennet over Gjelsvika og Førdefjorden.  
Det er også foreslått avvik fra eksisterende trase noen andre steder på strekningen fra nordsiden av 
Førdefjorden til Grov. Alternativene er lansert først og fremst av hensyn til bebyggelse og estetikk. 
Variant (f): I Seljevolldalen kan ny trase etableres over Lia til Klypingshaugen for å unngå nærføring 
til Kvellestadstølen. En sparer også litt skogsmark. Variant (e): For å unngå nærføring til bebyggelse i 
Store Høydal kan traseen legges lengre opp i dalføret, øst for Leirbakk. Variant (d): For å unngå 
nærføring til bebyggelse og strandlinje ved Barlindbotn kan traseen legges i åsen ”bak” bebyggelsen. 
Variant (o): Varianten er vurdert for å unngå kraftlinje gjennom Sandvikbotn naturreservat. Traseen 
krysser Jagedalsvatnet via Vassøya til åsen øst for Jagedalen. Her knekker traseen mot nordvest og 
passerer øst for naturreservatet før kryssing av Eikefjorden, 600-700 m øst for dagens fjordspenn.  
 
Fra Markevatn transformatorstasjon (begge alternativer) går linjen gjennom furuskog. Etter 
fjordspennet over Gjelsvika går linjen et lite stykke gjennom et område med fjellhei på Dyvikeholten,  
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Figur 9. Naturtyper langs alternative linjetraseer mellom Ringstad og Markevatn. 
Kartgrunnlag: ©GEOVEKST. Tillatelse: GV-E-984882114 (SFE Nett AS). 
 
før fjordspennet over Førdefjorden. Fra mastepunkt og videre på nordsiden av fjorden går traseen først 
gjennom bjørkeskog og granfelt, men det er også en del gråor her, stedvis også litt osp. Seljevolldalen 
er dominert av ung gråorskog på tidligere beitemark. Øverst i lia under Seljevollfjellet står det også 
noe spredt alm i gråorskogen. Fra Lia og nordover er det relativt ung bjørkeskog, øverst i dalen er det 
også en og annen furu. Over Kyrpingshaugen er det fjellhei med mye røsslyng, bjønnskjegg og einer, 
mens bjørkeskogen igjen kommer inn på nordsiden av dalføret ovenfor Standal. Nord for Jarskardet 
går traseen inn i et furudominert område av varierende bonitet, som mange steder er nokså nylig 
hogstpåvirket. Det er også en del granplantefelt her. Sør for Leirbakk går linjen ned en bjørkedominert 
li, og langs elva i dalbunnen krysses en ganske tett svartorskog, stort sett ganske unge trær, men 
enkelte litt eldre individer finnes. Den sørvendte lia har lauvskog med svartor, bjørk og litt hassel. 
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Figur 10. Oppe venstre: Dagens linje ved Botnarusta, Apalset. Oppe høyre: Gråoreskog med alm i 
Seljevolldalen. Nede venstre: Skrinn furuskog sør for Jagdalsvatnet . Nede høyre: Mot Jagdalen 
(Vassøya og Jagdalsvatnet i framgrunnen). 
 

Særlig litt oppe i lia står det en og annen ganske gammel bjørk, men skogen er tydelig kulturpåvirket 
og stedvis står det tett med storvokst einer. Videre mot Osstrupen blir det skrinnere og svært glissen 
skog av furu og bjørk med mye bart fjell. Herfra er det stort sett furuskog på resten av strekningen, det 
meste er relativt skrinn skog med røsslyng, bjønnskjegg og einer. Ved Barlindbotnen er det litt 
frodigere, men artsmangfoldet er ikke spesielt. Her er også ganske store skogarealer avvirket. Skrinn 
furuskog dominerer på begge sider av Jagedalsvatnet, også langs traseen i naturreservatet, selv om 
mindre partier med relativt ung bjørk og osp forekommer, bl.a. i Ospedalen. På nordsiden av 
Eikefjorden frem til transformatorstasjonen på Grov er det relativ skrinn furuskog ved mastepunktene, 
men noe ung lauvskog med bjørk og osp i skråningene. Mot transformatorstasjonen er det også en del 
plantet gran. 
 
Naturverdier langs denne strekningen er knyttet til skog, men det er ikke registrert spesielt høye 
verdier her når det gjelder naturtyper. Traseen går gjennom stort sett skrinne område det meste av 
strekningen. Rustene er ei lauvskogsli med bjørk og ganske mye storvokst osp nordvest for Furefjellet, 
på nordsiden av Førdefjorden. Området vurderes som naturtype, men er ikke nærmere undersøkt, siden 
det ikke vil bli berørt av den nye kraftlinjen. Øverst i den ospekledde lia sør får Seljevollfjellet står det 
en del spredt alm (rundt 20 individer). Dette kan være en potensiell lokalitet, men den er ikke nærmere 
undersøkt, av samme årsak som Rustene. Den eksisterende traseen forbi Kvellestadstølen passerer et 
område som i Naturbasen er markert som et svært viktig myrområde. Avgrensningen av området er 
imidlertid upresis, og kraftlinjen berører ikke de kvalitetene lokalitetsomtalen nevner. Den sentrale 
delen av området er vernet som Tuvemyra naturreservat, men dette området ligger langt unna 
kraftlinjen (ca. 600 m). I den sørvendte lia ved Leirbakk står det noe ganske gammel bjørk, men det 
ble ikke registrert spesielle arter her. Området ble ikke vurdert som naturtypelokalitet, men inneholder 
likevel enkelte verdifulle elementer (relativt gamle trær), og verdien vurderes som høyere enn 
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”hverdagsnaturen”. Det står også noe middelaldrende osp ved Ospedalen, nord for Jagedalsvatnet, 
men det ble ikke funnet sjeldne arter her.  
Når det gjelder viltforekomster er det tidligere registrert flere fåtallige og sårbare arter i området ved 
Barlindbotn og Jagedalsvatnet. En spillplass for storfugl er påvist, noe som betyr at et større område 
rundt er leveområde for arten. Havørn (ansvarsart) hekker muligens i området, og hønsehauk (VU) er 
påvist hekkende. Det er også sannsynlig at spettearter som hvitryggspett og dvergspett kan forekomme 
i området, men området kan ikke karakteriseres som optimalt for disse artene, til det er skogen i 
området generelt i skrinneste laget og den produktive skogen for kulturpåvirket (jevnt over ung skog 
med lite død ved). En grønnspett ble observert i området under befaringen, men denne arten er kanskje 
den vanligste av spettene på våre kanter, og er i mindre grad knyttet til død ved. 
Når det gjelder fuglefaunaen ellers ble befaringen i området foretatt på et tidspunkt som ikke er 
gunstig med tanke på artsregistreringer, men det er ingen grunn til å anta at faunaen er spesiell, utover 
det som er nevnt ovenfor. En nærmere beskrivelse av fuglefaunaen i området, på grunnlag av mer 
omfattende registreringer i hekketida, vil neppe forbedre vurderingsgrunnlaget i vesentlig grad.  
 

Tabell 5. Verdivurdering av biologisk mangfold langs alternative traseer på strekningen 
Markevatn-Grov. 

Lok. nr. Lok. type Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten       Middels     Stor 

N-13 Naturtype Ospeskog ved Rustene (lokal verdi - C) ⏐------------⏐------------⏐ 
                 

N-14 Naturtype Gråorskog med alm i Seljevolldalen (lokal verdi - C) ⏐------------⏐------------⏐ 
                 

N-15 (Naturtype) Skog med gammel bjørk ved Leirbakk (lokal verdi - C) ⏐------------⏐------------⏐ 
          

A-8 Vilt Hønsehauk. Påvis yngleområde (viltvekt 4) ⏐------------⏐------------⏐ 
                             

A-9 Vilt Havørn. Mulig yngleområde (viltvekt 2) ⏐------------⏐------------⏐ 
                    

A-10 Vilt Storfugl. Påvist spillplass (viltvekt 3) ⏐------------⏐------------⏐ 
                    

 
 

  
Figur 11. Dagens 66 kV- linje gjennom Sandvikbotn naturreservat (Jagdalsvatnet i framgrunnen). 
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VURDERING AV VIRKNINGER OG KONSEKVENSER  
 
 
VIRKNINGER AV KRAFTLINJER PÅ BIOLOGISK MANGFOLD  
 
Kraftlinjer kan ha flere negative effekter på flora og fauna. For flora/vegetasjon kan negative 
konsekvenser av kraftlinjer være knyttet direkte til inngrep ved hogst/fjerning av vegetasjonen og 
indirekte ved økt innstråling og endrede fuktighetsforhold som en følge av at vegetasjonen i 
nærområdet blir fjernet. For viltet er det også problemstillinger knyttet til forstyrrelser, fragmentering 
av leveområder og barriereeffekter. For fugl er særlig kollisjoner med ledningene og elektrokusjon 
(strømgjennomgang) ved bruk av ledninger og stolper som sitteplass aktuelle problemstillinger. Flere 
publikasjoner tar opp disse problemstillingene, og når det gjelder kraftledninger og fugl er mye 
sammenstilt bl.a. i en rapport fra Norsk Ornitologisk Forening (Lislevand 2004). Enkelte 
konsekvensutredninger tar også opp emnet relativt grundig, bl.a. Oldervik & Stenberg (2004). Vi tar 
derfor ikke en grundig diskusjon av emnet her, men viser til annen litteratur på området. 
 
Når det gjelder den type kraftlinjer som skal benyttes mellom Lutelandet og Grov (figur 2), er det 
mindre fare for elektrokusjon på grunn av hengende isolatorer og stor avstand mellom ledningene. 
 
SPESIELT OM VIRKNINGER PÅ VILT VED DETTE TILTAKET 
 
I utredningsprogrammet heter det at ”Det skal gjøres en vurdering av hvordan tiltaket kan virke inn på 
vilt i området (redusert beiteareal, barrierevirkning for trekkveier, skremsel/forstyrrelse, økt ferdsel 
med mer)”. Med unntak av området rundt Lutelandet og Einingsfjellet, som har forekomst av både 
havørn, vandrefalk og hubro innen et relativt lite område (7-8 km2), er det vanskelig å peke på 
spesielle områder der den planlagte linjen vil kunne få spesielt uheldige virkninger. Det er heller ikke 
mulig å si noe sikkert om virkningen av linjen i dette området. En vet at hubro er særlig utsatt for 
elektrokusjon, men i mindre grad påflygning (Bevanger 1990, sitert i Oldervik & Stenberg 2004). Men 
arten er sjelden og bestandsutviklingen svært negativ (derfor rødlistet sterkt truet - EN), og derfor bør 
det taes særlig hensyn til denne arten, selv om det også er naturlige årsaker til bestandsnedgangen 
(f.eks. gjengroing). Området har forøvrig fra før flere mindre høyspentlinjer, som både er mindre 
synlige og har liggende isolatorer, noe som gjør at risikoen for både påflyging og elektrokusjon er 
større ved en 132 kV-linje med parallelle ledninger. 
 
Nærføring av linjen i forhold til hekkeplassen for kongeørn i Norddalen og hønsehauk ved 
Barlindbotnen kan synes uheldig, men en flytting av linjen med flere hundre meter er ingen garanti for 
å redusere faren for påflygning, siden disse artene har store leveområder, gjerne på flere titalls 
kvadratkilometer. Begge artene har også oftest alternative reir, kongeørna ofte med flere kilometers 
avstand, og som forstyrrelsesfaktor vurderer vi ikke linjen som noe problem i disse tilfellene. 
 
I forhold til den kjente spillplassen for storfugl ved Barlindbotnen, vurderer vi ikke ny linjetrase 
(variant d) som et stort potensielt problem. Linjen vil gå ca. 400 m øst for leiken. Leiken ligger en god 
del høyere i terrenget, noe som øker sjansen for at fuglene vil overfly linjen. Antall fugl på leiken er 
ikke kjent, men slik leiken ligger plassert i forhold til skogarealene rundt, vil trolig de fleste fuglene 
fly inn fra en vestlig retning. 
 
I høringsuttaleslene har det særlig kommet frem bekymring om den nye kraftlinjens betydning for 
skogsfuglbestandene (med dette menes trolig de jaktbare hønsefuglene storfugl, orrfugl, lirype og 
fjellrype). Etter vår vurdering er det ikke grunn til å tro at linjen vil ha noen merkbar effekt på disse 
bestandene, bl.a. siden hønsefugl har høy reproduksjonsevne og kort levealder. Linjen vil representere 
en viss dødelighetsrisiko ved påflygning, men ingen områder peker seg ut som spesielt utsatte. 
Hønsefugl er særlig utsatt for liner i eller like over tretoppene, på tvers av høydedrag og langs 
åpninger i skogen, trolig fordi det er her fluktaktiviteten er størst (Bevanger 1990, Bevanger mfl. 1998, 
sitert i Oldervik & Stenberg 2004). Generelt blir det anbefalt å legge traseene inn mot bergvegger og 
åsrygger, slik at fuglene heller flyr over (Thompson 1978, sitert i Oldervik & Stenberg 2004). 
 
Det går nok flere trekkveier for hjort i planområdet, men kraftlinjer er ikke kjent for å representere 
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noen barriæreeffekt for denne arten, eller andre aktuelle pattedyrarter i området. Ryddebeltet under 
linjen vil kunne representere økte beiteressurser ved oppslag av gress og ung skog (en lignende effekt 
som ved hogstflater). 
  

VURDERING AV DE ENKELTE DELSTREKNINGENE 
 
DELSTREKNING 1: LUTELANDET - RINGSTAD 
 
På denne strekningen vil det være direkte konflikt knyttet til havørnreiret på Lutelandet, som trolig vil 
bli oppgitt om det blir etablert en transformatorstasjon her. Det bør imidlertid kunne finnes alternative 
reirplasser i området. Hubrolokaliteten ved Husafjellet ligger også relativt nært opp til ledningstraseen, 
men vil neppe bli oppgitt som en direkte følge av tiltaket. Hubroen er imidlertid utsatt for påflygning, 
og virkningen av tiltaket vurderes derfor som stor negativ. Når det gjelder andre registrerte viltverdier 
i området vurderes konsekvensene som små til middels negative og er knyttet opp mot generell 
påflygningsfare. Dette gjelder ikke spesielt for denne linjen, og endring av trase vil neppe ha noen 
effekt i forhold til dette problemet. 
 
Når det gjelder naturtyper vurderes konsekvensene som ubetydelige for lyngheiområder og 
naturbeitemark, der det ikke vil være behov for noe ryddebelte. For svartorskogen nord for Flatebø i 
Askvoll vurderes virkningen som middels negativ dersom det blir behov for ryddebelte. Dette vil 
skjære gjennom lokaliteten, men ser ut til å unngå den mest velutformede delen av lokaliteten som 
ligger lengst mot nord.  
 
Av de to alternative ilandføringene i Askvoll er det liten forskjell i konfliktgrad i forhold til biologisk 
mangfold. Det østlige alternative foretrekkes, siden dette fører til kortere luftspenn og dermed lavere 
generell påflygningsfare.  
 

Tabell 6. Vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for biomangfold ved fremføring av ny 132 
kV-linje mellom Lutelandet og Ringstad. 

Lok. 
Verdi 

Liten       Middels        Stor 
Virkning (omfang) 

Stor neg.                      Liten / ingen                       Stor pos. Konsekvens 

N-1 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
            

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                              

Ubetydelig (0) 

N-2 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
                     

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                              

Ubetydelig (0) 

N-3 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
                  

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                              

Ubetydelig (0) 

N-4 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
                  

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                          

Middels negativ (--) 

A-1 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
                     

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
               

Middels negativ (--) 

A-2 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
            

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                       

Ubet. til liten neg. (0/-)

A-3 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                 

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
               

Stor negativ (---) 

A-4 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
                     

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                        

Ubet. til liten neg. (0/-)

A-5 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
                     

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                        

Ubet. til liten neg. (0/-)

A-6 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                 

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                          

Middels neg. (--) 

 

DELSTREKNING 2: RINGSTAD - MARKEVATN 
 
Virkningen av kraftlinjer over naturbeitemark regner vi som ubetydelig, siden det ikke vil være behov 
for ryddebelte her. En lokalitet med svartorskog sør for Bakkefjellet kan få linjen i nærheten av seg 
ved alternativ 1, men virkningen av dette vurderes som ubetydelig. En lokalitet med eldre bjørkeskog i 
Ospeskogen, sør i Gjerdedalen vil bli berørt av alternativ 2, men virkningen vurderes som middels til 
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liten negativ. Det er også mulig at en delvis kan unngå ryddebelte her siden skogen ligger i en bratt 
skråning. Alternativ 4 vil gå nært en hekkelokalitet for kongeørn, noe som kan føre til en viss 
kollisjonsfare. Linjen vil neppe utgjøre noe forstyrrelsesproblem på sikt, men anleggsarbeid i 
hekkeperioden vil kunne føre til hekkeavbrudd det aktuelle året. Kongeørna har oftest flere alternative 
reir, med opptil flere km avstand, så det er også mulig at paret bare flytter.  
 

Tabell 7. Vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for biomangfold ved fremføring av ny 132 
kV-linje mellom Ringstad og Markevatn. 

Lok. 
Verdi 

Liten       Middels        Stor 
Virkning (omfang) 

Stor neg.                      Liten / ingen                       Stor pos. Konsekvens 

N-5 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
            

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                              

Ubetydelig (0) 

N-6 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
                 

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                    

Liten negativ (-) 

N-7 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
            

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                             

Ubetydelig (0) 

N-8 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
                 

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                               

Ubetydelig (0) 

N-9 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                    

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                               

Ubetydelig (0) 

N-10 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                    

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                               

Ubetydelig (0) 

N-11 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
                   

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                    

Liten negativ (-) 

N-12 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
                        

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                               

Ubetydelig (0) 

A-7 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
                        

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                    

Liten negativ (-) 

 

Tabell 8. Konsekvenser for biologisk mangfold ved fremføring av ny 132 kV-linje mellom Ringstad 
og Markevatn, og samlet konsekvens og rangering for hvert alternativ. 
Lok. Alt. 1 Alt. 2/4 Alt. 2/5 Alt. 3/4 Alt. 3/5*

N-5 0     
N-6 -     
N-7 0     
N-8    0 0 
N-9    0 0 
N-10    0 0 
N-11  - -   
N-12  0  0 0 
A-7  -  -  

Samlet vurdering - - - - -* 
Rangering 1 5 3 4 2* 

 
* Selv om det ikke er registrert spesielle verdier langs alternativ 5, er det også her noen potensielt negative momenter som gjør at alt. 3/5 

vuderes mindre gunstig enn alt. 1. Kryssing av Stongsvatnet kan utgjøre en påflygningsrisiko for andefugler, og en linje gjennom 
furuskogområdet ved Vasslivatnet og Kvernhusvatnet kan utgjøre en risiko for skogstilknyttede arter som storfugl og hønsehauk (ingen av 
artene er registrert her, men området vurderes som potensielt leveområde). 

 

Ingen av de aktuelle alternative traseene har høyt konfliktnivå i forhold til biologisk mangfold. Det er 
også svært lite som skiller alternativene fra hverandre, noe som gjør det vanskelig å foreta en fornuftig 
rangering. Vi vurderer kombinasjonen 2/4 som minst gunstig på grunn av nærhet til en hekkeplass for 
kongeørn og fare for inngrep i en lokalt viktig lokalitet med eldre bjørkeskog. Hekkeplassen for 
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kongeørn er også utslagsgivende for at kombinasjonen 3/4 blir rangert lavt. Men om en etablering av 
kraftlinje har noen merkbar negativ virkning på kongeørn i området er likevel usikkert. Selv om det 
ikke er registrert spesielle verdier langs alternativ 5, er det også her noen potensielt negative 
momenter. Kryssing av Stongsvatnet kan utgjøre en påflygningsrisiko for andefugler, og en linje 
gjennom furuskogområdet ved Vasslivatnet og Kvernhusvatnet kan utgjøre en risiko for 
skogstilknyttede arter som storfugl og hønsehauk (ingen av artene er registrert her, men området 
vurderes som potensielt leveområde). 
 

DELSTREKNING 3: MARKEVATN - GROV 
 
Konfliktnivået vil være lavest dersom en konsekvent erstatter eksisterende 66 kV-linje på denne 
strekningen, men det er heller ikke høyt konfliktnivå knyttet til de alternative traseene som er lansert. 
Variant (f) i Seljevolldalen ser ut til å gå klar forekomsten av alm i lia under Seljevollfjellet og vil 
dermed være uten nevneverdige konsekvenser. Variant (e) øst for Hilleren vil føre til inngrep i 
svartorskog og en lokalitet med litt eldre bjørk vurdert som lokalt viktig ved Leirbakk. Variant (d) ved 
Barlindbotnen vil gå nærmere en kjent spillplass for storfugl og dermed kunne utgjøre større 
påflygningsfare enn dagens linje. Variant (n) i dagens 66 kV-trase går nært et hekkeområde for 
hønsehauk (ca. 200 m) og et mulig hekkeområde for havørn (ca. 450 m), og gjennom et leveområde 
for storfugl og nært en spillplass for storfugl (ca. 400 m), men vil neppe utgjøre en større 
påflygningsfare enn dagens linje. Fordi linjen kan konstrueres uten breiere ryddebelte bør denne 
løsningen også være uproblematisk i forhold til naturreservatet. Variant (o) som legges øst for 
reservatet, vil gå lengre unna de nevnte viltverdiene, men dette trenger ikke redusere påflygningsfaren. 
Varianten vil også føre til nye helt inngrep og lengre spenn over Jagedalsvatnet.  
 

Tabell 9. Vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for biomangfold ved fremføring av ny 132 
kV-linje mellom Markevatn og Grov. 

Lok. 
Verdi 

Liten       Middels        Stor 
Virkning (omfang) 

Stor neg.                      Liten / ingen                       Stor pos. Konsekvens 

N-13 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
                  

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                              

Ingen (0) 

N-14 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
                  

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                     

Ubetydelig til  
liten negativ (0/-) 

N-15 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
            

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                          

Liten negativ (-) 

A-8 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
                               

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                               

Ubetydelig (0) 

A-9 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
                     

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                               

Ubetydelig (0) 

A-10 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
                     

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                    

Liten negativ (-) 

 
 
SAMLET VURDERING AV KONSEKVENSER (OPPSUMMERING) 
 
På strekningen Lutelandet-Ringstad er det relativt store konflikter knyttet til hekkende havørn og 
hubro i Lutelandområdet, og en ny kraftledning gjennom området vurderes å ha middels til store 
negative konsekvenser (--/---). Det er særlig en sannsynlig forekomst av hubro, som er rødlistet sterkt 
truet, som gjør at konsekvensene vurderes som såpass negative. Bortsett fra momentene ovenfor 
vurderes konfliktnivået som lavt. De fleste naturtypene som blir berørt er lynghei og naturbeitemark, 
der en kraftlinje ikke vil påvirke vegetasjonen. De to alternative traseene skiller seg ved kort eller lang 
sjøkabel, og i forhold til biologisk mangfold vil lang sjøkabel være å foretrekke fordi dette fører til 
kortere luftspenn og dermed mindre generell påflygningsfare for fugl. 
 
På strekningen Ringstad-Markevatn vurderes det generelle konfliktnivået som lavt. Ved alternativ 4 
vil linjen gå i nærheten av en kjent hekkelokalitet for kongeørn, men konsekvensen av dette vurderes 
bare som liten negativ siden kongeørna som regel har flere alternative reir. Det er også bare mindre 
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konflikter knyttet til naturtyper, siden berørte naturtyper i skog bare har lokal verdi og bare mindre 
arealer ser ut til å bli berørt av et eventuelt ryddebelte. Naturbeitemark blir ikke påvirket av tiltaket, 
bortsett fra små arealer rundt eventuelle mastepunkt. I forhold til biologisk mangfold er det lite som 
skiller de alternative traseene mellom Ringstad og Markevatn, og rangeringen blir i stor grad 
skjønnsmessig.  
 
Mellom Markevatn og Grov vil den nye linjen stort sett følge traseen til dagen 66 kV-linje. En 132 
kV-linje krever et noe bredere ryddebelte (opptil 29 m mot dagens 20), men gjennom Sandvikbotn 
naturreservat kan linjen konstrueres slik at dagen ryddebelte beholdes. Det er derfor små konflikter 
knyttet til dette alternativet. Det er heller ikke funnet høye biologiske verdier i de foreslåtte avvikene 
fra dagens trase. En til to naturtyper av lokal verdi vil kunne bli berørt, og ved Barlindbotnen går 
foreslått ny trase nærmere en kjent spillplass for storfugl enn dagens linje. Om dette vil øke 
påflygningsfaren er usikkert, og konsekvensen vurderes som liten. Ved Sandvikbotn naturreservat er 
det foreslått å endre traseen utenom reservatet, men i forhold til biologisk mangfold vurderes ikke 
dette som mer gunstig enn å benytte eksisterende trase. Den alternative traseen går lengre unna en 
kjent hekkeplass for hønsehauk, men fører ikke nødvendigvis til lavere påflygningsfare. 
 
Kort oppsummert er de negative konsekvensene av tiltaket jevnt over små, men med unntak av 
strekningen mellom Lutelandet og Husafjellet i Fjaler, der linjen går gjennom et område som er hekke- 
og leveområde for flere fåtallige rovfuglearter. 
 

Tabell 10. Ny 132 kV-linje mellom Lutelandet og Grov: Konsekvenser for registrerte biologiske 
verdier, og samlet konsekvens og rangering av alternativer innen de tre delstrekningene.  

Eksist. Med nye
Lok. Verdi Alt. 1 Alt. 2 Alt. 1 Alt. 2/4 Alt. 2/5 Alt. 3/4 Alt. 3/5* trasé varianter
NT-1 Kystlynghei (D07) Lutelandet (lokal verdi - C) 0 0
NT-2 Kystlynghei (D07) Dorhella (lokal verdi - C) 0
NT-3 Naturbeitemark (D04) Dorhella (lokal verdi - C) 0
NT-4 Svartorsumpskog (F06) n.f. Flatebø (lokal verdi - C) -- --
NT-5 Naturbeitemark (D04) Helleset (lokal verdi - C) 0
NT-6 Våtmarksområde Hellesetvatnet (lokal verdi - C) -
NT-7 Svartorskog (F05) sv.f. Bakkefjellet (lokal verdi - C) 0
NT-8 Naturbeitemark (D04) Nordeidet (lokal verdi - C) 0 0
NT-9 Naturbeitemark (D04) Norddalen (svært viktig - A) 0 0
NT-10 Naturbeitemark (D04) Eidsfjorden aust (svært viktig - A) 0 0
NT-11 Eldre lauvskog (F07) Ospedalen (lokal verdi - C) - -
NT-12 Naturbeitemark (D04) Oslandsbotnen (viktig - B) 0 0 0
NT-13 Eldre lauvskog (D07) ved Rustene (loakl verdi - C) 0 0
NT-14 Gråorskog (F05) med alm i Seljevolldalen (lokal verdi - C) 0/-
NT-15 Eldre lauvskog (F07) ved Leirbakk (lokal verdi - C) -
A-1 Havørn: Reir v. planlagt trafo på Lutelandet (viltvekt 3) -- --
A-2 Vadefugler: Lokalt viktig rasteomr. i Skitnepollen (viltvekt 2) 0/- 0/-
A-3 Hubro: Mulig hekkelokalitet v. Husafjellet (viltvekt 5) --- ---
A-4 Vandrefalk: Hekkeomr. < 1 km fra trase (viltvekt 3) 0/- 0/-
A-5 Havørn: Hekkeomr. < 1 km fra trase (viltvekt 3) 0/- 0/-
A-6 Hubro: Mulig hekkelokalitet Ytre Vårdal (viltvekt 5) -- --
A-7 Kongeørn: Påvist hekkelokalitet (viltvekt 3) - -
A-8 Hønsehauk. Påvis yngleområde (viltvekt 4) 0 0
A-9 Havørn. Mulig yngleområde (viltvekt 2) 0 0
A-10 Storfugl. Påvist spillplass (viltvekt 3) -

Samlet vurdering --/--- --/--- - - - - - 0 -
Rangering 2 1 1 5 3 4 2* 1 2

Lutelandet-Ringstad Ringstad - Markevatn Markevatn - Grov

  
* Selv om det ikke er registrert spesielle verdier langs alternativ 5 mellom Ringstad og Markevatn, er det også her noen potensielt negative 

momenter som gjør at alt. 3/5 vurderes mindre gunstig enn alt. 1. Kryssing av Stongsvatnet kan utgjøre en påflygningsrisiko for 
andefugler, og en linje gjennom furuskogområdet ved Vasslivatnet og Kvernhusvatnet kan utgjøre en risiko for skogstilknyttede arter som 
storfugl og hønsehauk (ingen av artene er registrert her, men området vurderes som potensielt leveområde). 
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AVBØTENDE TILTAK  
 
 
Avbøtende tiltak blir vanligvis gjennomført for å unngå eller redusere negative konsekvenser. For 
vegetasjon/flora kan negative konsekvenser av kraftlinjer være knyttet til direkte inngrep ved 
hogst/fjerning av vegetasjonen og indirekte ved økt innstråling og endrede fuktighetsforhold som en 
følge av at vegetasjonen i nærområdet blir fjernet. For viltet er det også problemstillinger knyttet til 
fragmentering av leveområder og barriereeffekter, og når det gjelder fugl særlig kollisjoner og 
elektrokusjon (strømgjennomgang). Flere publikasjoner tar opp problemstillingen kraftledninger og 
fugl (se s. 24). Vi diskuterer derfor ikke disse problemstillingen mer inngående her, men nevner noen 
konkrete tiltak som kan redusere konfliktnivået. 
 
• Av hensyn til fugl bør linjene mellom Lutelandet og Husafjellet vurderes kablet (gjelder også linjen 

fra Hålandsfossen), kanskje først og fremst av hensyn til hubro (rødlistet EN - sterkt truet), men også 
i forhold til havørn, vandrefalk og trekkende fugl. På denne strekningen vil linjen gå parallelt med 
den omsøkte 132 kV-linjen mellom Lutelandet og Hålandsfossen. Med en senteravstand mellom 
masterekkene på 20 m vil det bli ca. 29 m mellom de ytterste linene, og dersom linjene blir liggende 
i litt ulike høyder vil dette øke påflygningsrisikoen. Det går imidlertid flere mindre høyspentlinjer i 
området, som trolig representerer en større risiko for fugl enn 132 kV-linjene 

• Ved å flytte linjen litt mot sør, nord for Flatebø ved Hellestranda, vil en kunne redusere inngrepene i 
en lokalt viktig svartorskog (lokalitet nr. N-4). 

• Ved langt spenn over lia vest for Flatebøen ved Rivedal vil en kunne unngå/redusere ryddebelte i 
skogen under (liskog med mye svartor). 

• Ved langt spenn over Ospeskogen, Øverst i Gjerdedalen i Stongfjorden, vil en kunne unngå/redusere 
ryddebelte i en lokalt viktig lokalitet med eldre bjørkeskog (lokalitet nr. N-11).  

• En bør i størst mulig grad unngå hogst av kantskog langs vassdrag. Dette gjelder f.eks. ved kryssing 
av Høydalselva ved Leirbakk.  

 
 
 

BEHOV FOR OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER  
 
 
Det vurderes ikke som nødvendig å gjennomføre oppfølgende undersøkelser for å kunne foreta et 
endelig valg av linjetrase. Viltforekomstene i planområdet er relativt dårlig undersøkt, men vi vurderer 
likevel vurderingsgrunnlaget som rimelig godt (opplysninger fra Fylkesmannen i Sogn og fjordane 
samt generell kunnskap om viltforekomst i regionen). Vi ser det som lite sannsynlig at mer grundige 
undersøkelser vil føre til funn som endrer konklusjonene i denne utredningen.  
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VEDLEGG: LOKALITETSBESKRIVELSER 
 
 
Vedlegget inneholder områdebeskrivelser av viktige naturtypelokaliteter i eller nær planlagte 
ledningstraseer. Områdebeskrivelsen for lok. N-8, N-9, N-10 og N-12 er hentet fra Naturbase (tekst i 
kursiv). Geografisk lokalisering er vist i figur 6, 8 og 10 i rapporten. 
 
 
Lutelandet 
 
Lok. nr.:  N-1  
Kommune: Fjaler 
UTM:  KN 836 977 
Lok.type: Naturtypelokalitet 
Naturtype: Kystlynghei (D07), Kystmyr (A08) 
Verdi, DN-metode: C 
Verdi, KU-metode: Middels 
Feltregistreringer: Olav Overvoll 26/6-2007 
Datakvalitet:  Middels 
 
Beskrivelse: 
Generelt: Område med mosaikk av intakt kystlynghei, kystmyr og fjell i dagen ytst på Lutelandet. 
Lokaliteten er ikkje nærmare undersøkt, men er likevel rimelig sikker som naturtypelokalitet fordi all 
kystlynghei i god stand eller god hevd bør registrerast. Om denne lokaliteten framleis er i hevd er 
usikkert, men lyngen verkar lågvaksen og i god stand, og oppslag av tre og buskar er enno ikkje 
synleg. Berggrunnen i området gjer at ein ikkje kan forvente funn av sjeldne artar, men ein kan 
forvente førekomst av purpurlyng (NT), som elles er vanleg i eit smalt belte langs den ytste kyststripa 
av Vest-Noreg. Lokaliteten bør dokumenterast betre. 
Verdivurdering: Kystlynghei er ein naturtype i sterk tilbakegang grunna attgroing. Denne lokaliteten 
er framleis nokså intakt, men har relativt mykje fjell i dagen, og er difor ikkje blant dei mest velutvikla 
lokalitetane. Verdien blir difor vurdert som lokal, men bør dokumenterast betre. 
Omsyn og skjøtsel: Framhald av drift med beiting og brenning er truleg ein føresetnad for at 
lokaliteten skal ha verdi som kystlynghei i framtida. 
 
Vurdert konsekvens av kraftlinje: 
Ingen (0). Ei kraftline over lokaliteten vil ikkje på verke vegetasjonen. 
 
 
Dorhelleneset 
 
Lok. nr.:  N-2  
Kommune: Akvoll 
UTM:  KN 290550 6805000 
Lok.type: Naturtypelokalitet 
Naturtype: Kystlynghei (D07) 
Verdi, DN-metode: B 
Verdi, KU-metode: Middels 
Feltregistreringer: Olav Overvoll 4/9-2007 
Datakvalitet:  Middels 
 
Beskrivelse: 
Generelt: Lokaliteten ligg på den sørvestlege delen av halvøya sør for Askvoll sentrum. Her er det eit 
område med lynghei som framleis blir beita av sau, og dermed ikkje er så attgrodd. Ein god del av 
området er fuktig lynghei med røsslyng og mykje bjønnskjegg, noko purpurlung, blåtopp og rome 
mm. 1 eks. av ein beitemarksopp, truleg mønjevokssopp vart funne, med dette ikkje er nokon typisk 
lokalitet for beitemarksopp. I skråninga opp mot Dorhellåsen er det klare teikn på attgroing, ved 
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oppslag av bjørk, og det er òg planta felt med sitkagran. Grensa for lokaliteten er trekt her. 
Verdisetting: Sidan lokaliteten framleis blir beita, og er i brukbar hevd, blir lokaliteten vurdert som 
viktig /B), sjølv om det ikkje er funne sjeldne artar her. Purpurlyng er raudlista som nær truga (NT), 
men er ein vanleg art i ytre delar av Sogn og Fjordane. 
Skjøtsel og omsyn: Skal lokaliteten ha verdi som kystlynghei i framtida, må beitinga halde fram, 
truleg meir intensivt enn i dag. Området bør òg sviast av med jamne mellomrom. 
 
Vurdert konsekvens av kraftlinje: 
Ingen (0). Ei kraftline over lokaliteten vil ikkje på verke vegetasjonen. 
 
 
Dørhella naturbeitemark 
 
Lok. nr.:  N-3  
Kommune: Akvoll 
UTM:  KN 290755 6805135 
Lok.type: Naturtypelokalitet 
Naturtype: Naturbeitemark (D04) 
Verdi, DN-metode: C 
Verdi, KU-metode: Middels 
Feltregistreringer: Olav Overvoll 4/9-2007 
Datakvalitet:  Middels 
 
Beskrivelse: 
Generelt: Lita, inngjerda naturbeitemark i tilknytning til garden Dørhella, aust på Dorhelleneset. 
Lokaliteten blir beita av sau, og ser ut til å vere i god hevd, i motsetning til beitemarka utanfor gjerdet, 
som har mykje høgt gras. Lokaliteten har muligens blitt noko gjødsla, men det vart funne to artar av 
beitemarksopp her: Gul vokssopp Hygrocybe chlorophana og engvokssopp Hygrocybe pratensis. 
Begge er vanlege artar. (Nærmare garden, dvs. aust for denn lokaliteten, er det eit område med 
beitemarks-/hagemarkspreg som òg blir beita. Dette området kan kanskje òg vurderast som naturtype, 
men det er òg mogleg at området er meir gjødsla, sidan det ligg nærmare garden.) 
Verdisetting: Verdien av lokaliteten blir vurdert som lokal, fordi den er relativt liten, og potensialet for 
funn av sjeldne beitemarkssopp blir ikkje vurdert som særelg stort. 
Skjøtsel og omsyn: Skal lokaliteten ha verdi som naturbeitemark i framtida må beitinga halde fram, 
men det må ikkje gjødslast. 
 
Vurdert konsekvens av kraftlinje: 
Ingen (0). Ei kraftline over lokaliteten vil ikkje på verke vegetasjonen. 
 
 
Flatebø nord 
 
Lok. nr.:  N-4  
Kommune: Akvoll 
UTM:  KN 292070 6806542 
Lok.type: Naturtypelokalitet 
Naturtype: Rikere sumpskog (F0601) 
Verdi, DN-metode: C 
Verdi, KU-metode: Middels 
Feltregistreringer: Olav Overvoll 4/9-2007 
Datakvalitet:  Middels 
 
Beskrivelse: 
Generelt: Lokaliteten ligg like sør for vegen, sør for inste del av Askvika, og nord for Flatebø. Fin 
svartorsumpskog langs ein bekk i eit søkk med dyrka mark rundt. Usikker lokalitetsavgrensing mot 
sør. Lokaliteten verkar ikkje spesielt rik, feltsjiktet er grasdominert og blir stadvis beita. Trea er 
relativt unge, med stammediametrar på rundt 20 cm, men det er òg enkelte litt eldre tre på lokaliteten. 
Potensiell lokalitet for skoddelav, men denne vart ikkje funnen, berre vanlege artar i 
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kvistlavsamfunnet, som papirlav, kvistlav og bristlav. Eit par eksemplar av ei Polyporus-kjuke, vart 
funne på svartor.  
Verdisetting: Fin lokalitet, men relativt ung og utan funn av sjeldne artar. Verdien blir vurdert som 
lokal (C). 
 
Vurdert konsekvens av kraftlinje: 
Antatt påverknad av ev. kraftlinje: 
 
 
Helleset 
 
Lok. nr.:  N-5  
Kommune: Akvoll 
UTM:  KN 293702 6809018 
Lok.type: Naturtypelokalitet 
Naturtype: Naturbeitemark (D04) 
Verdi, DN-metode: C 
Verdi, KU-metode: Middels 
Feltregistreringer: Olav Overvoll 4/9-2007 
Datakvalitet:  Mangelfull 
 
Beskrivelse: 
Generelt: Lokaliteten omfattar ein haug aust for skytebana, sør for Helleset. Svært framtredande 
naturbeitemark i eit område som elles er dominert av ung lauvskog (bjørk og svartor). Verka lovande 
på avstand, men ved nærmare undersøking ser lokaliteten ut til å vere relativt artsfattig, med vanlege 
artar. Myrpreg nedst i bakken, m.a. røsslyng, klokkelyng, blåtopp og rome. Meir grasdominert på 
toppen, m.a. sølvbunke og geitsvingel. Ein del lågvaksen einer veks spreidd. Det vart ikkje funne 
beitemarksopp på lokaliteten, men heile området vart ikkje undersøkt. Området blir beita av storfe, og 
kan vere noko gjødsla. 
Verdisetting: Visuelt framtredande lokalitet, men utan funn av spesielle artar. Sjansen for funn av 
raudlista beitemarksopp blir ikkje vurdert som særleg høgt. Verdien blir difor vurdert som lokal (C). 
 
Vurdert konsekvens av kraftlinje: 
Ingen (0). Ei kraftline over lokaliteten vil ikkje på verke vegetasjonen. 
 
 
Hellesetvatnet 
 
Lok. nr.:  N-6 (Naturbase: BN00025847 Løykene og BN00025802 Hellesetvatnet)  
Kommune: Akvoll 
UTM:  KN 294554 6808979 
Lok.type: (Naturtypelokalitet)? 
Naturtype: Våtmark 
Verdi, DN-metode: C som rikare sumpskog? 
Verdi, KU-metode: Middels 
Feltregistreringer: Olav Overvoll 4/9-2007 
Datakvalitet:  Mangelfull 
 
Beskrivelse: 
Generelt: Lokaliten ligg sør for vegen mellom Ringstad og Holmedal i Askvoll, og omfattar 
Hellesetvatnet og myrområdet nordvest for dette. I Naturbasen ligg området inne som to lokalitetar, 
Løykene (BN 00025847) og Hellesetvatnet (BN00025802). 
Løykene er myrområdet nordvest for Hellesetvatnet og er i Naturbasen omtala som intakt låglandsmyr. 
Etter den reviderte DN-handbok 13 er kystmyr meir aktuelt for myr i denne regionen, men vi vurderer 
lokaliteten som for attgrodd med svartor og bjørk til å ha særleg verdi som myrlokalitet. 
Myrvegetasjonen blir skildra som fattig til intermediær og består av vanlege artar. 
Hellesetvatnet er omtala som ein rik kulturlandskapssjø (E08) og omfattar også delar av svartorskogen 
langs bekkefaret nord for vatnet. E08 er ikkje dekkande for vatnet, som er dystroft og relativt 
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artsfattig. Svartorskogen er relativt ung, og i feltsjiktet er det m.a. registrert ramslauk, skogsvinerot og 
sumphaukeskjegg. Dei to førstnemde artane vitnar om litt rikare fohold. 
Lokaliteten vart ikkje grundig synfart i 2007, men lokaliteten verkar tvilsam som naturtype. Eit 
mogleg unntak kan vere ein mindre del av svartorskogen langs bekkesiget nord for vatnet, som 
kanskje kan registrerast som rikare sumpskog (F06). Skogen ser ut til å vere relativt ung, men har jf. 
Naturbasen, innslag av krevjande artar i feltsjiktet, og bør kanskje undersøkast og vurderast på nytt. 
Skjøtsel/forvating: Svartorskogen bør få stå i fred og utvikle seg naturleg og vil på sikt kunne utvikle 
større verdiar.  
 
Vurdert konsekvens av kraftlinje: 
Liten negativ (-). Ny kraftlinje parallelt med den eksisterande vil kunne føre til at ein mindre del av 
skogen blir berørt av ryddebeltet, men det meste av skogen ser ut til å gå klar. Myr og innsjø blir ikkje 
direkte berørt av tiltaket. 
 
 
Flatebøen 
 
Lok. nr.:  N-7  
Kommune: Akvoll 
UTM:  KP 298250 6810217 
Lok.type: Naturtypelokalitet? 
Naturtype: Gråor-heggeskog (F0502)? 
Verdi, DN-metode: (C)? 
Verdi, KU-metode: Middels 
Feltregistreringer: Olav Overvoll 4/9-2007 
Datakvalitet:  Mangelfull 
 
Beskrivelse:  
Generelt: Lokaliteten ligg i ei bratt, sørvendt li mot Bakkefjellet, ovanfor Flatebøen, nordvest for 
Rivedal. Ovanfor Flatebøen er lia strekt dominert av svartor. Lia er ikkje nærmare undersøkt, sidan 
den frodigaste delen ser ut til å unngå inngrep av ei eventuelle kraftlinje. Skogen ser ut til å vere 
gjennomgåande ung, og mykje har truleg kome opp på tidlegare beitemark (det gjekk sau på beite i 
skogen under synfaringa den 4/9-2007). Langs eit bekkedrag vest for bøen står det ein glissen skog 
med svartor, og fleire individ har store, gamle soklar. Stammediameteren er likevel ikkje meir enn ca. 
30 cm. Etter nærmare vurdering vart området ikkje registrert som naturtypelokalitet, men verdien bør 
likevel vurderast høgare enn ”kvardagsnaturen”. Lokaliteten bør vurderast nærmare ved eit seinare 
høve. 
 
Vurdert konsekvens av kraftlinje: 
Liten negativ eller ubetydelig (-/0). Lina er skissert vest for den frodigaste delen av området. Ved 
langt, høgt spenn over den bratte lia vil ein kunne unngå ryddebelte. 
 
 
Nordeidet 
 
Lok. nr.:  N-8 (Naturbase: BN00025849)  
Kommune: Akvoll 
UTM:  KP 292264 6811329 
Lok.type: Naturtypelokalitet 
Naturtype: Slåttemark (D01), Naturbeitemark (D04) 
Verdi, DN-metode: C - lokal verdi 
Verdi, KU-metode: Middels 
Feltregistreringer: Miljøfaglig Utredning AS 27/8-2003, Olav Overvoll 4/9-2007 
Datakvalitet:  God 
Referanse: Larsen, B. H. , Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2004. Biologisk mangfold i Askvoll 

kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004-x: 1-33 + vedlegg. 
 
Beskrivelse (frå Naturbase): 
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Generelt: Beitebakkar ovafor Nordeidet, som hadde noko dårleg beitetrykk, særleg i nedre delar. Dei 
øvste partia var best både når det gjaldt beitetrykk, gjødselpåverknad og mengd naturengartar. Her 
fann HFJ m.a. fjellmarikåpe, augnetrøst, blåklokke, tepperot, tiriltunge, smalkjempe og blåknapp. 
Helle (1990) beskriv beitemarkene på Nordeidet som urterike enger med jordnøtt, englodnegras, 
smalkjempe, gulaks, engkvein, smyle, kystgrisøyre, blåklokke og småengkall mellom mindre bjørke- og 
rognehagar. Det er mogeleg at nokre av desse artane har forsvunne pga dårleg beitetrykk. Det vart 
ikkje funne beitemarksopp på lokaliteten, men den har potensiale for slik førekomst. I desse solvende 
bakkane må det mykje fukt i bakken til for at soppane skal danne fruktlegeme.  
Verdisetting: Lokaliteten får verdien lokalt viktig (C), då det er lite areal med naturengpreg, og det 
ikkje vart funne beitemarksopp på lokaliteten. 
Skjøtsel og omsyn: Det beste for naturverdiane er at beitetrykket betrast noko, og at det ikkje 
gjødslast. 
 
Lokaliteten vart ikkje grundig undersøkt i 2007, men er framleis intakt. 
 
Vurdert konsekvens av kraftlinje: 
Ingen (0). Ei kraftline over lokaliteten vil ikkje på verke vegetasjonen. 
 
Norddalen 
 
Lok. nr.:  N-9 (Naturbase: BN00025866)  
Kommune: Akvoll 
UTM:  KP 292200 6812050 
Lok.type: Naturtypelokalitet 
Naturtype: Naturbeitemark (D04) 
Verdi, DN-metode: A - svært viktig  
Verdi, KU-metode: Stor 
Feltregistreringer: Miljøfaglig Utredning AS 11/10-2004, Olav Overvoll 4/9-2002 
Datakvalitet:  God 
Referanse: Larsen, B. H. , Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2004. Biologisk mangfold i Askvoll 

kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004-x: 1-33 + vedlegg. 
 
Beskrivelse (frå Naturbase): 
Generelt: Lokaliteten ligg på austsida av Eidsfjorden og har truleg vore ein gamal buplass, eller det 
kan ha stått ein sommarfjøs her. Dei sentrale delane av lokaliteten bar preg av tidlegare gjødsling og 
var meir eller mindre i ein gjengroingsfase med mykje sølvbunke. Den bratte lia ovanfor var også 
tydeleg beita, men truleg har det vore litt for tørt i år (2004) for denne grunnlendte lokaliteten. Av 
naturengplantar vart notert finnskjegg, gulaks, legeveronika, blåklokke, geitsvingel, kattefot, 
fjellmarikåpe og blåtopp. Av beitemarkssopp vart berre mønjevokssopp Hygrocybe coccinea funnen. 
Tidlegare (1994) er imidlertid den sårbare arten grå narremusserong Porploma metapodium (VU) 
funnen på lokaliteten. Dei øvre delane av lokaliteten har truleg vore beita i fleire hundre år utan noko 
form for gjødsling. Jorda verkar mager og karrig, og ofte er det slike lokalitetar som kan ha det 
største artsmangfaldet. Undersøking av lokaliteten eit seinare år kan gje funn av fleire artar 
beitemarkssopp.  
Verdisetting: På grunn av ein sårbar art (sopp) må lokaliteten verdisetjast som svært viktig - A.  
Omsyn og skjøtsel: Lokaliteten ser ikkje ut til å trenge særleg skjøtsel utanom det den får i dag. Det 
kan vere at beitepresset er noko svakt no, så nokre fleire dyr på beite hadde truleg vore positivt. 
 
Lokaliteten vart ikkje grundig undersøkt i 2007, men er framleis intakt. 
 
Vurdert konsekvens av kraftlinje: 
Ingen (0). Ei kraftline over lokaliteten vil ikkje på verke vegetasjonen. 
 
 
Eidsfjorden austside 
 
Lok. nr.:  N-10 (Naturbase: BN00025848)  
Kommune: Akvoll 
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UTM:  KP 292300 6812750 
Lok.type: Naturtypelokalitet 
Naturtype: Naturbeitemark (D04) 
Verdi, DN-metode: A - svært viktig 
Verdi, KU-metode: Stor 
Feltregistreringer: Miljøfaglig Utredning AS 11/9-1994, Olav Overvoll 4/9-2007 
Datakvalitet:  God 
Referanse: Larsen, B. H. , Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2004. Biologisk mangfold i Askvoll 

kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004-x: 1-33 + vedlegg. 
 
Beskrivelse (frå Naturbase): 
Generelt: På austsida av Eidsfjorden er det bratte lisider ned mot vegen og fjorden. Landskapet er 
ope, stort sett utan tre og busker. I dei små dalane er det til dels grasdominert vegetasjon som blir 
halden i hevd med sauebeite. Engene er magre og artsmangfaldet av karplanter er truleg nokså lågt, 
sjølv om dette ikkje er nærare undersøkt. Under ei kort vitjing i ein av smådalane vart det funne fleire 
beitemarkssopp. Dette omfatta også den sårbare og sjeldsynte arten grå narremusserong, ein art med 
få nyare funn i fylket. Potensialet for å finne fleire beitemarkssopp, også raudlisteartar, er ganske 
høgt. Det er også eit potensiale for kravfulle moser og kanskje lav på beskytta berghamrar i fjordlia. 
Verdisetting: Lokaliteten får verdi svært viktig (A) sidan ein sårbar beitemarkssopp er funne.  
Forslag til skjøtsel og omsyn: Det beste for naturverdiane er å halde oppe eit høgt beitetrykk, helst 
meir enn det som er i dag. Oppslag av tre, særleg bartre bør ein unngå. 
 
Lokaliteten vart ikkje grundig undersøkt i 2007, men er framleis intakt. 
 
Vurdert konsekvens av kraftlinje: 
Ingen (0). Ei kraftline over lokaliteten vil ikkje på verke vegetasjonen. 
 
 
Ospeskogen 
 
Lok. nr.:  N-11  
Kommune: Akvoll 
UTM:  KP 295410 6814860 
Lok.type: Naturtypelokalitet 
Naturtype: Gammal lauvskog (F0702) 
Verdi, DN-metode: C 
Verdi, KU-metode: Middels 
Feltregistreringer: Olav Overvoll 4/9-2007 
Datakvalitet:  God 
 
Beskrivelse: 
Generelt: Lokaliteten ligg i lia ”Ospeskogen”, sørvest i Gjerdedalen i Stongfjorden i Askvoll. Skogen 
er ein middelaldrande bjørkeskog med ein del gammal rogn og ei og anna gammal selje. Typisk 
stammediameter på bjørka er 20-25 cm. Nokre tre er større, men ingen kan kallast direkte grove. 
Feltsjiktet er mykje grasdominert sentralt i lia og under skrenten, og stadvis er det mykje smørtelg og 
ein god del storfrytle. Lenger ned i lia er det blåbærbjørkeskog. Det er ganske mykje liggande død ved 
i området, men lite gadd. Det vart likevel funne litt hakkemerke på og eit spettehol, truleg 
kvitryggspett, i ein død stamme. Ein kvitryggspett vart også høyrt i området. Tre som har gått over 
ende, særleg mange rogner, har tett mosedekke, og lokaliteten har truleg potensiale for råtevedartar. 
Lokaliteten er elles generelt moserik. Svært mykje kystjamnemose vitnar om oseaniske forhold. Når 
det gjeld lav dominerer vanlege artar i kvistlavsamfunnet.  
Verdisetting: Lokaliteten blir tatt med som naturtypelokalitet pga. god førekomst av læger og 
potensiale for raudlista råtevedartar (mosar og sopp). Sidan det ikkje er funne sjeldne artar her blir 
verdien vurdert som lokal (C). 
 
Vurdert konsekvens av kraftlinje: 
Liten negativ (-). Ein mindre dal av lokaliteten vil kunne bli berørt. Ved langt spenn over den bratte lia 
vil ein kunne unngå ryddebelte. 
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Oslandsbotnen 
 
Lok. nr.:  N-12 (BN00025869)  
Kommune: Akvoll 
UTM:  KP 298870 6815920 
Lok.type: Naturtypelokalitet 
Naturtype: Naturbeitemark (F04) 
Verdi, DN-metode: B 
Verdi, KU-metode: Middels 
Feltregistreringer: 11/10-2004, Geir Helge Johnsen 4/9-2007 
Datakvalitet:  God 
Referanse: Larsen, B. H. , Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2004. Biologisk mangfold i Askvoll 

kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004-x: 1-33 + vedlegg. 
 
Beskrivelse (frå Naturbase): 
Generelt: Dette er ein gamal buplass i den søraustlege enden av Oslandsvatnet, innanfor Stongfjorden 
i Askvoll. Lokaliteten er tydeleg beita, men har truleg vore litt gjødsla, i alle fall tidlegare. Av 
naturengplantar kan nemnast finnskjegg, kystmaure, smalkjempe, geitsvingel, kattefot, fjellmarikåpe, 
legeveronika, blåklokke, svartknoppurt, hårsveve og vill-lin. Følgjande beitemarkssoppar vart funne: 
Skjør vokssopp Hygrocybe ceracea, seig vokssopp H. laeta, grøn vokssopp H. psittacina, 
honningvokssopp H. reidii og kritvokssopp H. virginea. Alle vokksoppane som vart funne på 
lokaliteten er relativt vanlege artar. Verdisetting: Såpass krevjande naturengplantar som vill-lin og 
kattefot m.fl. vitnar om noko rikare jordsmonn enn det som er vanleg i området. Ein reknar difor at 
potensialet for funn av raudlista sopp er ganske stort. Ut frå dette vel ein å setje verdien av området til 
B - viktig.  
Skjøtsel og omsyn: Plantelivet fortel om ein noko rikare berggrunn/jordsmonn enn det som er vanleg i 
området, og opphøyr av eventuell gjødsling kan gjere at fleire soppartar vil dukke opp. Beitinga må 
difor halde fram, gjerne med noko høgare beitetrykk enn hittil. Bruk av kunstgjødsel må ikkje 
førekome. 
 
Lokaliteten vart ikkje grundig undersøkt i 2007, men er framleis intakt. 
 
Vurdert konsekvens av kraftlinje: 
Ingen (0). Ei kraftline over lokaliteten vil ikkje på verke vegetasjonen. 
 
 
Rustene 
 
Lok. nr.:  N-13  
Kommune: Akvoll 
UTM:  LP 306130 6823620 
Lok.type: Naturtypelokalitet 
Naturtype: Gammal lauvskog (F0701) 
Verdi, DN-metode: C 
Verdi, KU-metode: Middels 
Feltregistreringer: Olav Overvoll 6/9-2007 
Datakvalitet:  Mangelfull 
 
Beskrivelse: 
Generelt: Lokaliteten ligg i lia Rustene, mellom Botnarusta og Furefjellet, nord for Apalset. 
Bjørkeskogsli med ganske stor førekomst av grov osp. Lokaliteten er ikkje nærmare undersøkt, men 
kvalifiserer ganske sikkert som naturtype, minst med lokal verdi. Osp, og særleg eldre individ, er 
verstre for fleire raudlista epifyttiske lav. 
Verdisetting: Sidan lokaliteten ikkje er nærmare undersøkt, blir verdien vurdert som lokal (C), men 
lokaliteten må undersøkast for endeleg verdisetting. 
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Vurdert konsekvens av kraftlinje: 
Ingen (0). Dagens linje som er planlagt erstatta av ny 132 kV-linje går vest for lokaliteten. 
 
 
Seljevolldalen 
 
Lok. nr.:  N-14  
Kommune: Akvoll 
UTM:  LP 305120 6824030 
Lok.type: Naturtypelokalitet 
Naturtype: Gråor-heggeskog (F0502) 
Verdi, DN-metode: C 
Verdi, KU-metode: Middels 
Feltregistreringer: Olav Overvoll 6/9-2007 
Datakvalitet:  Mangelfull 
 
Beskrivelse: 
Generelt: Lokaliteten ligg øvst i den bratte, sørvendte lia under Seljevollfjellet, på nordsida av 
Seljevolldalen. Lokaliteten er ein gråorskog med førekomst av alm. Nedste del av lia har ung 
gråoreskog som nok har kome opp på tidlegare beitemark, denne blir ikkje vurdert som aktuell som 
naturtype (for ung). Den delen av lokaliteten der det står alm (rundt 20 individ) ser ikkje ut til å bli 
berørt av ein ev. ny kraftlinjetrase (denne går lengre mot vest), og difor vart ikkje lokaliteten nærmare 
undersøkt i denne omgang.  
Verdisetting: Dette er mest truleg ein C-lokalitet, sidan skogen verkar relativt ung, men kvalitetane må 
dokumenterast betre.  
 
Vurdert konsekvens av kraftlinje: 
Ingen (0), eller muligenst liten negativ (-). Skissert ny linjetrase går vest for lokaliteten, og 
gråorskogen her verkar ung. Å erstatte eksisterande linje vil likevel vere det beste alternativet, fordi 
gråorskogen kan utvikle kvalitetar over tid om den får stå i fred. 
 
 
Leirbakk 
 
Lok. nr.:  N-15 
Kommune: Akvoll 
UTM:  LP 305730 6828840 
Lok.type: Naturtypelokalitet 
Naturtype: Gammal lauvskog (F0702) 
Verdi, DN-metode: C 
Verdi, KU-metode: Middels 
Feltregistreringer: Olav Overvoll 6/9-2007 
Datakvalitet:  Mangelfull 
 
Beskrivelse: 
Generelt: Lokaliteten ligg i øvre delar av den sørvestvendte lauvskogslia ovanfor Leirbakk. 
Lokaliteten har blandingskog av svartor, bjørk og noko hassel. Ein del tre, både bjørk, svartor og nokre 
av hasselkratta, er ganske gamle. Elles er det mykje av både storvaksen einer og ung svartor i området 
og saman med opne flekkar med beitemark, tyder dette på at området for ikkje så lenge sidan har vore 
ei meir open hagemark. Det vart ikkje funne sjeldne artar i området, men betre undersøkingar av heile 
lia er ønskjeleg. Undersøkingane i 2007 vart konsentrert rundt aktuell trase for ny kraftlinje, men det 
var svært dårlege verfohold under feltarbeidet. 
Verdisetting: Sidan det ikkje er funne sjeldne arrtar på lokaliteten, blir verdien vurdert som lokal (C), 
men undersøkingane er nok litt mangelfulle. 
 
Vurdert konsekvens av kraftlinje: 
Liten negativ (-). Delar av lokaliteten vil bli berørt, men det er ikkje registrert spesielle 
artsførekomstar i denne delen av området. 


