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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 vindkraftproduksjon. 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 landbruksverdier. Rapporten er basert på befaringer i området og opplysninger 
fra kartverk og regional forvaltning. Metodikken som er brukt for selve KU-oppsettet er fra Statens 
vegvesens håndbok 140. 
 
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. 2007.  

132 kV kraftledning Lutelandet - Grov. Konsekvensutredning for landbruk.  
Rådgivende Biologer AS rapport 1044, ISBN 978-82-7658-569-8, 24 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 ”landbruk”.  
 
Rapporten tar utgangspunkt i håndbok 140 (Statens vegvesen 2006), men kriteriene for verdisetting er 
noe modifisert og forenklet. Datagrunnlaget er først og fremst digitale markslagskart og befaringer 
gjennomført samtidig med befaring av andre aktuelle utredningstema.  
 
OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING 
Planområdet ligger i ytre del av Sogn og Fjordane fylke og berører kommunene Fjaler, Askvoll, 
Naustdal og Flora. En kombinasjon av klima og kulturpåvirkning, gjør at store deler av planområdet er 
skogløst. I de lengste trasealternativene går ca. 20-40 % av traseen gjennom skogområder, men bare 5-
15 % gjennom produktiv barskog. Linjen vil passere gjennom større barskogsområder i norlige del av 
Askvoll kommune og i Flora kommune. Det drives ikke skogbruk i særlig stor skala i planområdet, og 
de viktigste skogområdene av næringsmessig betydning i dag ligger i Gjerdedalen og ved Dyrehovden 
i Askvoll og ved Høydal og Barlindbotnen i Flora.  
 
Fra ca. 3 % til opp mot 10 % av trasearealene i de lange alternativene berører innmark, og selv om 
traseene er forsøkt lagt utenom befolknings- og jordbruksområder sier dette også litt om forekomsten 
av jordbruksarealer i distriktet. Jordbruket i området er, som de fleste andre steder i regionen, preget 
av småskala husdyrbruk med melkekyr og sau, der tendensen går i retning av færre og større bruk. De 
største jordbruksarealene i planområdet ligger på Furneset i Fjaler og i området Dørhella-Ringstad-
Holmedal sør i Askvoll.  
 
Ved beskrivelse og konsekvensvurdering er planområdet delt i tre avsnitt, med utgangspunkt i de fire 
transformatorstasjonene linjen skal knyttes til. Ulik lengde, topografi og alternative løsninger, gjør at 
de tre avsnittene ikke er direkte sammenlignbare. Verdivurderingen er foretatt ved å regne ut og 
sammenligne arealet av ulike markslag i potensielt ryddebelte på 30 m i linjetraseen. Alle 
trasealternativene berører arealer med høye landbruksverdier, men totalt sett vurderes verdiene i de 
fleste trasealternativene som små fordi andelen produktiv skog og innmark i traseene er ganske lav. 
 
KONSEKVENSVURDERING 
Ingen av de foreslåtte trasealternativene vurderes å få store konsekvenser for landbruksverdier, men 
noe dyrket mark og produktiv skog vil bli berørt.  
 
Mellom Lutelandet og Ringsdad foreligger det to svært like alternativer som bare skilles av kort eller 
lang sjøkabel over Dalsfjorden. Verdier og konsekvenser alternativene mellom blir følgelig nokså like. 
Lang sjøkabel vurderes likevel som det beste siden en på denne måten sparer arealer på land. Mellom 
Ringstad og fjordkryssingen over Gjelsvika og Førdefjorden, nord for Marekvatn foreligger det fem 
alternative løsninger. Også mellom disse er det relativt små forskjeller, men det er foreslått en 
rangering. På den siste strekningen, mellom Førdefjorden og Grov vil den nye linjen erstatte dagens 66 
kV-linje, men det er foreslått noen avvik i forhold til dagens trase. Disse avvikene er verdisatt og 
konsekvensvurdert i forhold til eksisterende trasé, men er ikke rangert, siden det her ikke er snakk om 
alternative løsninger som skal sammenlignes med hverandre.  
 
Vurderingen av de forskjellige trasealternativene er oppsummert i tabellene under, fordelt på de tre 
delområdene (det gjøres igjen oppmerksom på at delområdene ikke er direkte sammenlignbare). 
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Vurdering av konsekvenser for landbruk ved etablering av ny 132 kV-linje på sterkningen 
Lutelandet-Ringstad. Det er gjort en rangering, der 1 vurderes som det beste alternativet i forhold til 
landbruksinteresser, men det er små forskjeller mellom alternativene. 

Alt. 
Verdi 

Liten       Middels      Stor 
   Virkning 

 Stor neg.                        Liten / ingen                     Stor pos. Konsekvens Rangering 
A1 ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 

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

                                      Liten negativ (-) 2 

A2 ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
            

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                      Liten negativ (-) 1 

 

Vurdering av konsekvenser for landbruk ved etablering av ny 132 kV-linje på strekningen Ringstad-
Markevatn. Det er gjort en rangering, der 1 vurderes som det beste alternativet i forhold til 
landbruksinteresser, men det er små forskjeller mellom alternativene. 

Alt. 
Verdi 

Liten       Middels      Stor 
   Virkning 

 Stor neg.                        Liten / ingen                     Stor pos. Konsekvens Rangering 
A1 ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 

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

                                    Liten negativ (-) 1 

A2/4 ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
              

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                    Liten negativ (-) 2 

A2/5 ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
                    

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                    Liten negativ (-) 5 

A3/4 ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
               

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                    Liten negativ (-) 3 

A3/5 ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
                  

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                    Liten negativ (-) 4 

 

Vurdering av konsekvenser for landbruk ved etablering av ny 132 kV-linje på strekningen 
Markevatn-Grov. Linjen følger i hovedsak eksisterende trase.Variantene (f-o) er ikke rangerte siden 
det dreier seg om foreslåtte varianter på ulike deler av eksisterende trase. 

Alt. 
Verdi 

Liten       Middels      Stor 
   Virkning 

 Stor neg.                        Liten / ingen                     Stor pos. Konsekvens 
Var. f ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 

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

                                                      Liten positiv (+) 

Var. e ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
                             

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                          Liten negativ (-) 

Var. d ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
                               

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                            Middels negativ (--) 

Var. o ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
              

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                          Liten negativ (-) 

 
 
AVBØTENDE TILTAK 
Det foreslås ikke spesielle avbøtende tiltak ut over de generelle tiltak som anbefales for å minimalisere 
negative konsekvenser for landbruk. Dette bør gjøres i samråd med berørte grunneiere og lokale 
landbruksmyndigheter, og kan omfatte bl.a. justering av masteplassering, mastehøyde og mindre 
justeringer av traseen. 
 
Områder der tilpasninger til landbruksdrift vurderes som særlig aktuelt er: 
• Dyrket mark i Fjaler: Furneset 
• Dyrket mark i Askvoll: Dørhella-Hellestranda, Ringstad, Holmedal/Bakke og Vågeskardet  
• Skog i Askvoll: Straumsåsen, Gjerdedalen og Dyrehovden 
• Skog i Flora: Høydal og Barlindbotnen 
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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. Kartet skiller mellom barskog (mørk grønn), 
løvskog (lys grønn) og jordbruksområder. 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 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. 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1044 7

METODE OG DATAGRUNNLAG 
 
 
UTREDNINGSPROGRAMMET  
 
Utredningsprogrammet er fastsatt av NVE, datert 22.11.2007, og sier følgende om utredningen 
av tema landbruk: 
• Det skal beskrives i hvilken grad dyrket mark berøres av tiltaket. Eventuelle driftsulemper for 

jordbruket som følge av at kraftledningen etableres i området skal beskrives. 
• Tiltakets virkning på skogproduksjon, skogsdrift og skogbilde skal vurderes. 
 
Fremgangsmåte: 
Det skal i nødvendig grad tas kontakt med lokale og regionale myndigheter for innsamling av 
eksisterende dokumentasjon om dagens og planlagt arealbruk. 
 
DATAGRUNNLAG 
 
Grunnlaget for vurderingene er først og fremst basert på eksisterende data, bl.a. i form av digitale 
markslagskart. De meste av området er også befart og vurdert samtidig med befaringene for de andre 
utredningstemaene. Datagrunnlaget vurderes som godt. 
 
METODE 
 
Digitale markslagskart benyttet som grunnlag for arealberegninger. Markslagskartene er fra av noe 
varierende alder, og har derfor ikke fanget opp nyere endringer i alrealbruken. Dette er en mulig 
feilkilde, men under befaringen av områdene i felt, ble det ikke observert endringer i arealbruken som 
i vesentlig grad endrer beregningsgrunnlaget.  
 
Der kraftlinjen går gjennom skog og arealer egnet for skogproduksjon er det beregnet et ryddebelte på 
30 m (15 m til hver side av senterlinjen), og arealet av markslag med produksjonspotensiale er 
beregnet i dette beltet. Her ligger det også en mulig feilkilde. Det er ikke tatt hensyn til at behovet for 
sikringshogst stedvis kan strekke seg ut over det vanlige ryddebeltet, at ledningene stedvis kan hindre 
effektiv skogsdrift og at eventuelle anleggsveier kan føre til tap av produksjonsarealer. På grunnlag av 
dette kan reelle tapet av utnyttbare skogarealer være noe større enn det arealberegningene viser. På den 
annen side er det heller ikke tatt hensyn til at linjen stedvis vil gå så høyt at en unngår ryddebelte, og 
det er heller ikke korrigert for skog i terreng som er for bratt for drift. Alt i alt vurderer vi derfor ikke 
feilkildene i forhold til arealberegningene som så store at det påvirker konklusjonene i vesentlig grad. 
 
Det finnes digital skogtakst for deler av området, men det ble ikke vurdert som nødvendig å bruke 
denne i samband med denne konsekvensvurderingen. Utredningen fokuserer på 
produksjonsforholdene og tiltakets effekter på mulighetene til fremtidig produksjon/drift, og i denne 
sammenhengen har det mindre betydning hvilket treslag eller hogstklasse som står på arealet i dag.  
 
Jordbruksarealer vil bare i liten grad bli påvirket av tiltak som dette, og med unntak av mindre arealer 
rundt selve mastene, vil ikke tiltaket føre til nevneverdige arealbeslag. Linjene kan likevel føre til 
driftsulemper, f.eks. ved vanning og spredning av bløtgjødsel. Det er derfor gjort tilsvarende 
arealberegninger for jordbruksområder som for skog, dvs. beregnet areal av forskjellige typer 
jordbruksareal i et 30-metersbelte langs linjetraseen. 
 
Ved beskrivelse og verdivurdering er linjetraseen delt inn i tre delstrekninger. Grunnlaget for 
inndelingen er de fire transformatorstasjonene linjen skal knyttes til: Lutelandet, Ringstad, Markevatn 
og Grov (se figur 1). De tre delstrekningene er svært forskjellige både med tanke på traselengde, 
topografi og alternative løsninger. Hver delstrekning er beskrevet for seg og illustrert på kart som viser 
landbruksverdier. Vurderingen av verdier blir presentert i en tabell for hver delstrekning. 
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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 (– – – –). Etter Statens 
Vegvesen (2006). 
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VERDISETTING AV LANDBRUKSFORHOLD 
 
Metodikken tar utgangspunkt i håndbok 140 (Statens vegvesen 2006), men kriteriene er noe modifisert 
og forenklet (tabell 1). Med disse kriteriene er det relativt greit å synliggjøre verdien av enkeltområder 
på grunnlag av markslagskart*. Topografien gjør imidlertid at enkelte områder med høy bonitet er 
uaktuelle for skogsdrift. Bratt terreng har vi skjønnsmessig prøvd å ta hensyn til under 
totalvurderingen av hvert enkelt linjeavsnitt. 
 

Tabell 1. Kriterier for verdisetting av landbruksarealer  
Kategori Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Jordbruksarealer 
Kilde:  

 -  Gjødslet beite (innmarksbeite)  Dyrket mark (fylldyrket og 
overflatedyrket) 

Skogbruksarealer 
Kilder:  

 Skog med lav bonitet og 
impediment (”skrapskog”) 

 Skog med middels bonitet  Skog med svært høy eller høy 
bonitet 

 

Linjetraseene i denne utredningen går over flere kilometer og legger beslag på svært varierte arealer. 
Her er bruk av skjønn vanskelig å unngå. Selv om alle linjeavsnittene i denne utredningen berører 
områder med stor landbruksverdi, er de samlede landbruksverdiene i linjetraseen i de fleste tilfeller 
vurdert å ha liten til middels verdi, siden traseene dekker store områder der det meste er lite produktive 
arealer. Det kan diskuteres om dette er en riktig vurdering, men den relative vurderingen innen hver 
delstrekning skal uansett ikke bli påvirket av dette. 
 
Verdien av tilleggsnæringer som gårdsturisme, salg av jakt-/fiskerettigheter og annen økonomisk 
utnyttelse av utmarksressursene, som f.eks. beiteområder, er ikke omfattet av denne utredningen. 
Beiteområder for sau, geit og storfe i utmark blir neppe påvirket av tiltak som dette, og er derfor ikke 
nærmere behandlet i utredningen. Det er ikke reindrift i området. Gårdsturisme og salg av jakt- og 
fiskerettigheter har så lite omfang i området at konsekvensene for slik tilleggsnæring må vurderes som 
små. 
 
* Det er etablert digitale markslagskart for hele området, men datagrunnlaget er av svært varierende alder og 
kvalitet. De eldste markslagskartene for området er fra 1965, og det sier seg selv at disse dataene må brukes 
kritisk. Noen opplagte avvik ble observert gjennom feltarbeidet, men det vil fortsatt finnes en del feil i forhold til 
dagens markslagsfordeling. Etter vår vurdering, er en analyse av markslagskart likevel den mest rasjonelle måten 
å skaffe en oversikt over produskjonsforholdene for landbruk på, og selv om mange kart er dårlig oppdaterte, gir 
dette en god pekepinn på produksjonsforholdene i området. Det ble bare med få unntak observert vesentlige 
endringer i arealbruken i området, men som i de fleste andre steder i regionen øker det skogdekte arealet.   
 
 

  
Figur 5. Jorbruksområder på Olsetlandet vil krysses av den planlagte 132 kV-linjen. Dalsfjorden og 
Fjaler sees i bakgrunnen. 
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AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 
 
Tiltaksområdet omfatter arealene som direkte berøres av tiltaket. I dette tilfellet gjelder det 
trafostasjoner, mastepunkter, et ca. 30 m ryddebelte under linene og byggeforbudsbelter, samt 
eventuelle anleggsveier og riggområder. 
 
Influensområdet omfatter både selve tiltaksområdet og arealer rundt, der tiltaket kan tenkes å påvirke 
landbruksproduksjonen eller muligheten for optimal drift. 
 
Når det gjelder jordbruksarealer vil influensområdet normalt ikke omfatte særlig større arealer enn 
tiltaksområdet, og normalt vil det også være mulig å opprettholde normal drift under kraftlinjene. 
Skogbruket blir mer påvirket, først og fremst pga. ryddebeltet på ca. 30 m under kraftlinjene. I bratt 
terreng vil det også kunne være nødvendig med sikringshogst ut over det normale ryddebeltet. 
Ryddebeltet vil kunne påvirke skogens vekstforhold i randsonen og bl.a. føre til økt fare for vindfall,  
og master og ledninger vil kunne redusere mulighetene for optimal drift.  
 
Hvor store arealer ut over selve tiltaksområdet som blir påvirket kan være vanskelig å avgjøre og vil 
variere langs strekningen. Vi har gått ut fra at skogproduksjon og driftsforhold i de fleste tilfeller vil 
bli lite berørt av tiltaket og opererer derfor med ei influensområde som tilsvarer tiltaksområdet, dvs. et 
30 m belte fra senterlinjen langs linjetraseen. 
 
 
 

OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING  
 
 
GENERELL BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 
 
Den planlagte ledningstraseen ligger i ytre del av Sogn og Fjordane fylke og berører kommunene 
Fjaler, Askvoll, Naustdal og Flora. Med unntak av fjellområdet mellom Ringstad og Markevat som har 
topper over 700 m o.h., er området preget av relativ små høydeforskjeller i forhold til det mer typiske 
fjordlandskapet lenger øst. Området har spredt bosetning, som er mest konsentrert i tilknytning til 
jordbruksområdene i nordlige del av Fjaler og sørlige del av Askvoll.  
 
En kombinasjon av klima og kulturpåvirkning, gjør at store deler av planområdet er skogløst. I de 
lengste trasealternativene går ca. 20-40 % av traseen gjennom skogområder, men bare 5-15 % 
gjennom produktiv barskog. Fordelingen av løvskog og barskog er noenlinde lik i området. Opp mot 
den klimatiske skoggrensen er det bjørkeskog de fleste steder. Større barskogsområder finnes i norlige 
del av Askvoll kommune og i Flora kommune. Det drives ikke skogbruk i særlig stor skala i 
planområdet, og de viktigste skogområdene av næringsmessig betydning i dag ligger i Gjerdedalen og 
ved Dyrehovden i Askvoll og ved Høydal og Barlindbotnen i Flora.  
 
Fra ca. 3 % til opp mot 10 % av trasearealene i de lange alternativene berører innmark, og selv om 
traseene er forsøkt lagt utenom befolknings- og jordbruksområder sier dette også litt om forekomsten 
av jordbruksarealer i distriktet. Jordbruket i området er, som de fleste andre steder i regionen, preget 
av småskala husdyrbruk med melkekyr og sau, der tendensen går i retning av færre og større bruk. De 
største jordbruksarealene i planområdet ligger på Furneset i Fjaler og i området Dørhella-Ringstad-
Holmedal sør i Askvoll.  
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Figur 6. Arealer i ryddebeltet under kraftlinjen (30 m) i de forskjellige traseavsnittene. a) 
markslagstyper, b) bonitet og c) produktiv skog. Arealene av de ulike markslagene er gitt i vedlegg 1. 

a) 

b) 

c) 

Lutelandet-Ringstad Ringstad-Markevatn Markevatn-Grov

Lutelandet-Ringstad Ringstad-Markevatn Markevatn-Grov

Lutelandet-Ringstad Ringstad-Markevatn Markevatn-Grov
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Figur 7. Arealer med landbruksverdi i ryddebeltet under kraftlinjen (30 m) i de forskjellige 
trasealternativene og traseavsnittene,  basert på kriteriene i tabell 1. Arealene av de ulike 
markslagene er gitt i vedlegg 1. 
 
 
BESKRIVELSE AV TRASEALTERNATIVER 
 
Ved beskrivelse og verdivurdering av linjetraseene er tre delstrekninger behandlet hver for seg. Dette 
er først og fremst gjort for oversiktens del og fordi endepunktene på strekningene er fastsatt i forhold 
til eksisterende eller planlagte transformatorstasjoner. Delstrekningene er også ganske forskjellige, 
både i forhold til landskapsbilde og topografi og i forhold til hvilke alternative traseer som er skissert.  
 
Følgende delstrekninger er beskrevet: 1) Lutelandet-Ringstad, 2) Ringstad-Markevatn og 3) 
Markevatn-Grov. 
 
Strekningen mellom Ringstad og Markevatn er den strekningen det knytter seg størst utfordringer til 
med hensyn til valg av linjetrase, fordi det her foreligger mange trasealternativer. Mellom Lutelandet 
og Ringstad er alternativene kort eller lang sjøkabel over Dalsfjorden, mens strekningen over land i 
stor grad er er gitt av hensyn til bebyggelse og topografi. På strekningen mellom Markevatn og Grov 
vil den nye traseen stort sett erstatte eksisterende 66 kV-trase, men det er foeslått noen avvik, først og 
fremst av hensyn til bebyggelse. 
 

LUTELANDET - RINGSTAD  
 
Avsnittet omfatter strekningen mellom planlagt transformatorstasjon på Lutelandet og eksisterende 
Ringstad transformatorstasjon. Traselengden over land er ca. 12,6 eller 13,8 km, avhengig om en 
velger kort eller lang sjøkabel over Dalsfjorden. Stasjonen på Lutelandet blir felles med den omsøkte 
132 kV-linjen mellom Hålandsfossen og Lutelandet og etableres i et område som i dag er lynghei. 
Traseen krysser Korssundet og går videre vest og nord for Einingsfjellet til nord for Husafjellet og 
videre herfra til fjorden ved Grytøyra. Landskapet på denne strekningen er preget av gjengroende 
lynghei og myr, men noe ung bjørkeskog og plantet gran finnes langs foten av Einingsfjellet. Fra 
Lutelandet til nord for Husafjellet går traseen parallelt med linjen mot Hålandsfossen. 
 
Fra Grytøyra til Furneset er linjen planlagt som sjøkabel. På Furnes krysses en del dyrket mark, bl.a. 
arealer brukt av Bioforsk Vest Furnes, samt litt plantet granskog og ung bjørkedominert løvskog. Over 
Dalsfjorden er linjen planlagt som sjøkabel til Dørhella (kort kabel) eller Hellestranda (lang kabel). 
Ved ilandføring på Dørhella krysses lynghei, noe gjengroende beitemark og litt dyrket mark, men det 
meste av linjen går over myrområder med ung bjørkeskog. Ved ilandføring på Hellestranda berøres 
noe dyrket mark, men også her er myr med bjørkeskog dominerende. Fra myrområdet nord for 

Lutelandet-Ringstad Ringstad-Markevatn Markevatn-Grov



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1044 13

Hellestranda er det ikke fremlagt alternative traseer. Traseen går videre over et område med ung 
svartorskog langs et bekkesig og berører noe dyrket mark frem mot Straumsåsen. Oppe på 
Straumsåsen er det furuskog, men en del av området er avvirket. Videre knekker traseen mot nord og 
går gjennom litt furuskog øst for Lofteim, lynghei over Rustene og videre ned lia langs et 
granplantefelt og ung løvskog og litt dyrket mark før krysset med dagens linje mot Holmedal.  
 
 

  
Figur 8. Jordbruksareal og potensiell produksjonsmark for skog (områder med middels, høy eller 
særs høy bonitet) på strekningen Lutelandet-Ringstad. Dagens skogdekke er vist i figur 1. 
 

 

Tabell 2. Vurdering av landbruksverdi i alternative traseer på strekningen Lutelandet-Ringstad. 

Alternativ Arealbeslag* Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten       Middels     Stor 

Alt. 1 213 daa Omfatter små arealer av skog og jordbruksområder. En 
del produktiv mark, men trolig lite egnet for skog-
produksjon. Noe større areal enn alt. 2. 

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

Alt. 2 201 daa Omfatter små arealer av skog og jordbruksområder. En 
del produktiv mark, men trolig lite egnet for skog-
produksjon. Noe mindre areal enn alt. 1. 

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

* Areal av middels og stor verdi for landbruk i ryddebeltet under kraftlinjen (ca. 30 m bredt). 

Ringstad

Lutelandet 

Alt. 1

Alt. 2

Furneset

Dalsfjorden 

Einingsfjellett
Lammetu

Askvoll

Straumsåsen

Dørhella
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Kraftinjen vil legge beslag på et areal på ca. 378 eller 413 daa alt etter om en velger ilandføring på 
Hellestranda eller Dørhella. Arealene av skog og dyrket mark er henholdsvis 72 og 28 daa ved 
ilandføring ved Hellestranda og 74 og 28 daa ved ilandføring på Dørhella. Fordelingen av ulike 
markslag og arealer med verdi for landbruket er vist i figur 6 og 7. Tallene er presentert i vedlegg 1. 
 
Landbruksverdien vurderes som liten for begge alternativene, siden det er relativt små arealer av 
dyrket mark og skog i de aktuelle traseene. Selv om boniteten i store deler av traseen er klassifisert 
som høy, er deler av området nokså klimautsatt og trolig mindre godt egnet for skogproduksjon. 
 

RINGSTAD - MARKEVATN 
 
På denne strekningen er det presentert fem alternativer som til sammen kan danne fem mulige 
kombinasjoner. 
 

  
Figur 9. Jordbruksareal og potensiell produksjonsmark for skog (områder med middels, høy eller 
særs høy bonitet) på strekningen Ringstad-Markevatn.. Dagens skogdekke er vist i figur 1. 
 

Alternativ 1  
Dette alternativet går parallelt med og nord for dagens 66/22 kV-linje forbi Holmedal til Torshaugen 
ved Bakkevatnet. Her tar den nye traseen av 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. 

Markevatn

Ringstad 

Markevatn alt. 

Alt. 2 
Alt. 1

Alt. 4

Alt. 5

Alt. 3

Gjerdedalen

Holmedal

Gjeldsvika 

Stongfjorden

Dyrehovden

Vågeskardet

Norddalen

Rivedal
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Jordbrukslandskap langs den planlagte linjetraseen. Øverst: Ringstad sett fra sør. Midten: Størdalen 
ved Stongfjorden. Nederst: Osland i Vågeskardet sett mot Olandbotnen. 
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Øst for Ringstad er det et svært kulturpåvirket kulturlandskap, med dyrket mark, beitemark, myr og 
skog med ung bjørk og svartor. Dyrket mark blir i liten grad berørt, men noe mer utmarksbeite. 
Produktiv skog blir i liten grad berørt før en nærmer seg kryssing av riksvegen øst for Hellevatnet. Øst 
for riksvegen er det både barskog og løvskog med god produksjonsevne, og her er det tatt ut noe skog i 
nyere tid. Forbi Holmedal går traseen i hovedsak over dyrket mark. Nord for Bakkevatnet er det ung 
oreskog med god produksjonsevne, samt litt plantet gran. 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. Skogens produksjonsevne i dette 
området er gjennomgående lav. 
 
Traseen er ca. 20 km lang og vil legge beslag på et areal på ca. 590 daa. Arealene av skog og dyrket 
mark er henholdsvis 170 og 53 daa. Fordelingen av ulike markslag og arealer med verdi for landbruket 
er vist i figur 6 og 7. Tallene er presentert i vedlegg 1. 
 
Alternativ 2/4  
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. Alternativ 4 fortsetter 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 
transformatorstasjonen ved Markavatnet og ender opp i dagens mastepunkt for kryssing av Gjelsvika.  
 
Forbi Ringstad går traseen over dyrket mark før den krysser litt beitemark med spredt bjørk og går opp 
i utmarken ovenfor. Videre er terrenget skogløst. Litt av arealet nedenfor skoggrensen er klassifisert 
som høy bonitet, men bratt og eksponert terreng gjør nok at arealene er mindre egnet for 
skogproduksjon. En god del av traseen ligger ovenfor skoggrensen. I Gjerdedalen er det mye 
produktiv bjørkeskog og traseen kan også komme i berøring med et større felt med gran som nærmer 
seg hogstmoden alder. Det blir ellers drevet en god del vedhogst i området, og det går flere 
traktorveger her. Bjørkeskog dominerer i området rundt Stongsstølen, men på Heiane og nordover er 
det skrinn furuskog. I Oslandsbotnen krysses et kulturlandskap, først og fremst med beitemark, og 
dyrket mark ser ikke ut til å bli berørt. Videre herfra er landskapet stort sett skogløst, men i Norddalen 
er det litt ung bjørkeskog, mest på motsatt side av dalen. Traseen går til slutt gjennom det skrinne 
barskogsområdet ved Markavatnet. Mellom Markavatnet transformatorstasjon og mastepunkt for 
kryssing av Gjelsvika er det for det meste furuskog, men litt beitemark ved Øyraplassen. 
 
Kombinasjonen 2/4 er ca. 21 km lang og vil legge beslag på et areal på ca. 620 daa. Arealene av skog 
og dyrket mark er henholdsvis 230 og 20 daa. Fordelingen av ulike markslag og arealer med verdi for 
landbruket er vist i figur 6 og 7. Tallene er presentert i vedlegg 1. 
 
Alternativ 2/5  
I stedet for å fortsette mot øst fra alt. 2 og 3 i Gjerdedalen, knekker alternativ 5 mot nordøst, fortsetter 
parallelt med eksisterende 22 kV-linje nordøst for Heiane, krysser over Stongsvatnet og går 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 før den til slutt når 
mastepunktet for kryssing av Gjelsvika. Alternativet har kommet frem i etterkant av meldingen, og blir 
vurdert som et mindre aktuelt alternativ enn de som går via ved den opprinnelige planlagte 
plasseringen av Markevatn transformatorstasjon. 
 
Frem til Stongsvatnet går traseen på vekslende bonitet i kanten mellom furuskog og bjørkeskog. Ved 
Osland og i Vågeskardet berøres litt jordbruksarealer. Vågeskardet har gode bonitetsforhold, men i sør 
er det store myrområder. Midt i skaret er det en ganske stor nyere slåttemark og en del plantet gran. 
Etter å ha passert gjennom en planteskog med gran nord i skardet, knekker traseen mot øst og går i et 
stort sett skogløst landskap, men furuskogen gradvis gjør seg mer gjeldende mot øst. Bonitets-
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forholdene er middels og lave frem til Lindelivatnet, men langs Lindelivatnet, Kvernhusvatnet og 
Øyravatnet er det større partier med høy bonitet. Fra planlagt transformatorstasjon til mastepunkt for 
kryssing av Gjelsvika er det furuskog på lav og middels bonitet. 
 
Kombinasjonen 2/5 er ca. 19 km lang og vil legge beslag på et areal på ca. 575 daa. Arealene av skog 
og dyrket mark er henholdsvis 214 og 20 daa. Fordelingen av ulike markslag og arealer med verdi for 
landbruket er vist i figur 6 og 7. Tallene er presentert i vedlegg 1. 
 
Alternativ 3/4 
Alternativ 3 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 samløp med alt. 2 og 
traseen deler seg i alternativ 4 og 5. Disse alternativene er nærmere beskrevet under alternativ 2/4 og 
2/5. 
 
Hele den vestvendte lia langs Eidsfjorden er et kulturlandskap preget av naturbeitemark. Boniteten er 
gjennomgående lav, og selv om det finnes partier med høyere bonitet, gjør bratt, eksponert terreng at 
området nok egner seg lite for skogproduksjon. Landskapspreget holder seg frem til Ospehammaren, 
der det er bjørkedominert lauvskog i øvre del av skråningen, men fortsatt beitemark nederst mot 
vegen. Bjørkeskogen fortsetter videre til Gjerdedalen og samløp med alt. 2. I Gjerdedalen er det gode 
produksjonsforhold for skog, og det er anlagt flere traktorveger i området. 
 
Kombinasjonen 3/4 er ca. 22 km lang og vil legge beslag på et areal på ca. 663 daa. Arealene av skog 
og dyrket mark er henholdsvis 251 og 22 daa. Fordelingen av ulike markslag og arealer med verdi for 
landbruket er vist i figur 6 og 7. Tallene er presentert i vedlegg 1. 
 
Alternativ 3/5 
For nærmere beskrivelse se alternativ 3/4 og 2/5. Kombinasjonen 3/5 er ca. 21 km lang og vil legge 
beslag på et areal på ca. 618 daa. Arealene av skog og dyrket mark er henholdsvis 235 og 21 daa. 
Fordelingen av ulike markslag og arealer med verdi for landbruket er vist i figur 6 og 7. Tallene er 
presentert i vedlegg 1. 
 
Det går også sau på beite i det meste av fjellområdet mellom Ringstad og Markevatn (jf. beitelagskart 
fra Skog & Landskap), men utmarkebeiter tillegges liten vekt i konsekvensutredninger som dette, og 
verdien som beiteområde for husdyr vurderes heller ikke å bli påvirket av en kraftlinje. 
 
Tabell 3. Vurdering av landbruksverdi i alternative traseer på strekningen Ringstad-Markevatn. 

Alternativ Arealbeslag* Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten       Middels     Stor 

Alt. 1 167 daa Relativt lite produktivt areal. Mye av linjen går i 
fjellterreng.  

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

Alt. 2/4 190 daa Relativt lite produktivt areal. Mye av linjen går i 
fjellterreng. 

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

Alt. 2/5 281 daa Mer produktivt areal. Mye av linjen går i fjellterreng. ⏐------------⏐------------⏐ 
             

Alt. 3/4 281 daa Produktivt areal omtrent som alt. 2/5. Lite skog i store 
deler av området i dag. Bratt terreng i trasealt. 3. 

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

Alt. 3/5 372 daa Relativt mye produktivt areal, men lite skog i området i 
dag. Bratt terreng i trasealt. 3. 

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

* Areal av middels og stor verdi for landbruk i ryddebeltet under kraftlinjen (ca. 30 m bredt). 
 
MARKEVATN - GROV 
 
På denne strekningen vil ny 132 kV-linje i hovedsak erstatte eksisterende 66 kV-linje og følge samme 
trase som denne. Noen avvik (variantene f, e, d og o) foreslås (figur 10), og disse beskrives og 
verdivurderes på samme måte som de alternative traseene på de to andre strekningene.  
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Figur 10. Jordbruksareal og potensiell produksjonsmark for skog (områder med middels, høy eller 
særs høy bonitet) på strekningen Markevatn-Grov. Dagens skogdekke er vist i figur 1. 
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Variant f 
I Seljevolldalen kan alternativ trase etableres over Lia til Klypingshaugen bl.a. for å unngå nærføring 
til Kvellestadstølen, men stølen har ikke vært i bruk på lang tid og er i dag helt gjengrodd med einer 
og ung løvskog. Bortsett fra en falleferdig utløe er det ingen stølshus igjen. Skogen i området består 
for det meste av ung gråor og bjørk, men verdien vurderes som middels, siden skogen har god 
produksjonsevne. 
 
Variant e 
For å unngå nærføring til bebyggelse i Store Høydal foreslås traseen lengre opp i dalføret, øst for 
Leirbakk. Dette området har mye produktiv skog, og i furuskogsområdet øst for Hilleren er det aktiv 
skogsdrift, med et godt utbygd vegnett. Her er det også en del plantet gran. Høydal er 
løvskogdominert, mye bjørk, men også mye svartor i dalbunnen og nederst i den sørvebndte lia ved 
Leirbakk. Høydedraget mot Osstrupen er svært skrint og har liten landbruksinteresse, men alt i alt 
vurderes verdien av området som middels, siden en god del av arealet har god produksjonsevne. 
 
Variant d 
For å unngå nærføring til bebyggelse og strandlinje ved Barlindbotnen kan traseen legges i åsen ”bak” 
bebyggelsen. Også dette området har en god del barskog med god produktivitet, særlig området like 
vest for Barlindbotnen, der det også er aktiv skogsdrift. Verdien av området vurderes som middels. 
 
Variant o 
Denne varianten er vurdert for å unngå at kraftlinjen går gjennom Sandvikbotn naturreservat. Den 
foreslåtte traseen krysser Jagedalsvatnet via Vassøya til åskammen øst for Jagedalen. Her knekker 
traseen mot nordvest og passerer øst for naturreservatet før nytt fjordspenn over Eikefjorden, 600-700 
m øst for dagens fjordspenn. 
 
Området er dominert av furuskog, det meste nokså skrint, med mye bart fjell. Terrenget er også nokså 
kupert, slik at skogsdrift i stor skala vurderes som mindre aktuelt. Verdien av området i 
landbrukssammenheng vurderes som relativt liten. 
 
Området mellom Førdefjorden og Høydalsfjorden er beiteområde for sau på utmarkebeite (jf. 
beitelagskart fra Skog & Landskap), men utmarkebeiter tillegges liten vekt i konsekvensutredninger 
som dette, og verdien som beiteområde for husdyr vurderes heller ikke å bli påvirket av en kraftlinje. 
 

Tabell 4. Vurdering av landbruksverdi i trasevarianter på strekningen Markevatn-Grov. 

Alternativ Arealbeslag* Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten       Middels     Stor 

Var. f 22 daa En del produktiv løvskog, men ungt. Ikke aktiv drift i 
området. 

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

Var. e  54 daa En god del produktiv furuskog og aktiv drift i området. ⏐------------⏐------------⏐ 
                            

Var. d 49 daa En god del produktiv furuskog og aktiv drift i området. ⏐------------⏐------------⏐ 
                              

Var. o 78 daa En del produktiv furuskog, men fragmentert. Til dels 
vanskelig terreng. Plantet gran ved Ospedalen, men ikke 
aktiv drift i området. 

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

* Areal av middels og stor verdi for landbruk 
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VURDERING AV VIRKNINGER OG KONSEKVENSER  
 
 
GENERELT OM KRAFTLINJERS VIRKNING PÅ LANDBRUKSDRIFT 
 
Kraftlinjers påvirkning på landbruksdrift gjør seg først og fremst gjeldende i forhold til skogbruk. For 
skogbruket kan etablering av kraftlinjer føre til tap av produksjonarealer. I skog kan en 132 kV-linje 
medføre at det etableres et ryddebelte på 28-30 m under linjen, dvs. 14-15 m på hver side av 
senterlinjen. Ryddebeltene må holdes frie for trær over en viss høyde på grunn av faren for overslag. 
Det vil derfor ikke være mulig å bruke områder under kraftledninger til skogreisning og etablering av 
plantefelt med tanke på tømmerproduksjon. På strekninger som går over flere km kan slike ryddebelter 
utgjøre store arealer. I skrånende terreng kan det også være nødvendig med sikringshogst utover det 
vanlige ryddebeltet.  
 
Etablering av et ryddebelte vil også påvirke vekstforholdene for trær som bli stående i randsonen. 
Lysforholdene vil kunne føre til at ung skog utvikler mer og tettere kvistsetting ut mot ryddegaten, noe 
som vil virke negativt inn på egnetheten som skurtømmer. Det kan også være fare for uttørkingsskader 
på litt eldre skog i randsonen, og faren for vindfelling og stormskader vil også normalt øke noe i 
randsonen. 
 
En kraftlinje vil også kunne få konsekvenser for utøvelsen av skogsdriften i et område. Der ledningene 
går lavt over bakken kan driften bli mer tungvindt. I bratt terreng vil en kraftledning kunne gjøre bruk 
av taubane vanskelig. Lavthengende ledninger kan også gjøre det vanskeligere å etablere nye 
skogsbilveier, og i forhold til eksisterende veier kan en ny kraftledning medføre at skogsbilveien må 
legges om. Etter forskriftene er det ikke tillatt å etablere tømmerlunner og velteplasser under 
kraftledninger eller i umiddelbar nærhet, pga. faren for overslag ved bruk av høye kraner under 
opplasting for transport. 
 
Når det gjelder dyrket mark og beitemark vil etablering av kraftlinjer normalt få mindre konsekvenser. 
Tapet av areal er som regel lite og er knyttet til selve mastepunktene og et mindre areal rundt disse. En 
kraftledning vil likevel sette visse begrensinger på driftsmåter og bruk av maskinelt utstyr og redskap 
under ledningene, bl.a. må det taes hensyn til ledningene ved vanning og gjødsling med bløtgjødsel. 
Forskriftene for bygging av kraftledninger krever at minste avstand til terreng skal være 8,3 m ved 
maksimumstemperatur og 6,5 m ved maksimal isbelastning (gjelder alle typer terreng, uavhengig av 
om det dreier seg om landbruksarealer). Høyden skal likevel tilpasses der linjen krysser dyrket mark, 
derfor vil ledningene i slike områder ofte bli liggende noe høyere enn minstekravene. For å minimere 
risikoen for overslag, kreves det at avstanden mellom ledninger og redskap skal være minst 4 meter, 
men i praksis vil en kraftledning over dyrket mark sjelden sette begrensinger på bruken av redskap og 
maskinelt utstyr. I anleggsfasen vil ulempene kunne være noe større, bl.a. fordi arbeidet med 
oppsetting av mastene vil kunne føre til kjøring over dyrket mark eller forhindre slått/høsting på 
optimalt tidspunkt.  
 
Ved detaljplanleggingen av kraftlinjen er det viktig at utbygger rådfører seg med berørte grunneiere og 
lokale landbruksmyndigheter for å komme frem til mest mulig akseptable løsninger. 
 
VIRKNING OG KONSEKVENSER I DE ENKELTE TRASEAVSNITT 
 
LUTELANDET - RINGSTAD  
 
Produktiv skog berøres i liten grad, bortsett fra området mellom Straumsåsen og Ringstad i Askvoll. 
Her er det også noe aktiv skogsdrift, men en god del av det mest tilgjengelige arealet på Straumsåsen 
er avvirket. Området inneholder en god del produktive arealer, men det ansees som lite sannsynlig at 
det blir aktuelt med skogproduksjon på disse arealene i nær fremtid. Også noen mindre plantefelt med 
gran kan bli berørt ved foten av Einingsfjellet og på Furneset, men alt i alt vurderes virkningen på 
skogbruk i området som liten negativ. 
 
Det er også en del jordbruksarealer i området, men en har forsøkt å unngå å komme i konflikt med 
disse ved å legge linjetraseen langs kantene. Konflikten er kanskje størst på Furneset, der arealet av 
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dyrket mark i traseen er størst.  
 
Linjetraseen krysser dyrket mark og skog i aktiv drift, men arealene av slike områder er relativt 
beskjedene totalt sett. Virkningen av kraftlinjen på landbruksverdier vurderes derfor som små til 
middels negative, som i kombinasjon med liten til middels verdi gir liten negativ konsekvens (-). 
 
Det er såpass liten forskjell mellom de to alternative løsningene at det er vanskelig å foreta en 
fornuftig rangering her. A2 blir likevel vurdert som det beste, siden en ved lang sjøkabel sparer arealer 
på land. Nærføring av A2 til dyrket mark ved Hellestranda kan imidlertid tale for å velge alternativ 
A1. 
 
Tabell 5. Vurdering av konsekvenser for landbruk på sterkningen Lutelandet-Ringstad. 

Alt. 
Verdi 

Liten       Middels      Stor 
   Virkning 

 Stor neg.                        Liten / ingen                     Stor pos. Konsekvens Rangering 
A1 ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 

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

                                      Liten negativ (-) 2 

A2 ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
             

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                      Liten negativ (-) 1 

 
 
RINGSTAD - MARKEVATN 
 
Alt. 1 
Landbruksverdiene langs dette trasealternativet er først og fremst knyttet til jordbruksområdene rundt 
Ringstad og Holmedal. Ved Ringstad går traseen for det meste i utkanten av dyrkede arealer, men i 
Holmedal krysses, i lokal sammenheng, nokså store slåttemarker. Traseen vil likevel neppe føre til 
større driftsulemper og virkningen/omfanget av inngrepet vurderes som relativt lite. Noe skog i aktiv 
drift blir berørt øst for RV609, øst for Hellesetvatnet, mens skogen nord for bakkevatnet 
gjennomgående er ganske ung oreskog uten aktiv drift i dag. I området rundt Markavatnet, i nordlige 
del av traseen, er det meste av skogen lite produktiv, og en kraftlinje gjennom dette området vurderes 
å ha relativt små negative konsekvenser. Store deler av traseen går i fjellet og i uproduktive områder 
og her vil konsekvensene for landbruksdrift være ubetydelige. 
 
Alt i alt vurderes virkningen av traseen som liten til middels negativ. Sammen med liten til middels 
verdi gir dette liten negativ konsekvens (-). 
 
Alt. 2/4 
Linjen krysser jorbruksarealene på Ringstad, men driftulempene vurderes som relativt små. Etter dette 
går linjen i utmark og over et fjellområde, der det vil være ubetydelige konflikter i forhold til 
landbruksinteresser. I Gjerdedalen vil traseen legge beslag på en god del produktiv skog, først og 
fremst bjørkeskog. I dette området er det aktiv skogsdrift og flere skogsveier. Virkningen av en 
kraftlinje i dette den sentrale delen av Gjerdedalen blir vurdert som middels negativ, mens det er 
mindre konflikter knyttet til de høyereliggende skogområdene. Forbi Oslandsbotnen blir konfliketne i 
forhold til landbruksdrift vurdert som små, siden de berørte jordbruksarealene er beitemark. I området 
rundt Markavatnet er det skogbruksinteresser knyttet til området ved og sørvest for Øyraplassen, og 
traseen vil legge beslag på noe produktiv skog her. På den annen side vil eksisterende 66 kV-linje på 
sikt kunne rives, etter at den nye linjen er etablert, og siden den nye linjen vil ha en kortere trase, vil en 
frigjøring av arealet under 66 kV-linjen trolig mer enn oppheve ulempene av det ca. 10 m bredere 
ryddebeltet under 132 kV-linjen. 
 
Virkningen av traseen vurderes som liten negativ, som sammen med liten til middels verdi gir liten 
negativ konsekvens (-). 
 
Alt. 2/5 
Traseen er felles med alt. 2/4 frem til området vest i Gjerdedalen, der alt. 5 knekker mot nord og følger 
parallelt på østsiden av eksisterende 22 kV-linje nordvest for Heiane. Noe produktiv skog berøres 
nordvest for Heiane, men på grunn av topografien er området trolig mindre aktuelt for skogsdrift. I 
Vågeskardet berøres noe planteskog noe dyrket mark. Bl.a. vil traseen krysse midt over et større areal 
dyrket mark midt i skardet. I furuskogsområdet sør for Vasslivatnet og nord for Kvernhusvatnet og 
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Øyravatnet, vil traseen kunne komme i konflikt med skogbruksinteresser. Det er mindre sannsynlig at 
en kraftlinje gjennom området vil føre til store ulemper for skogbruket, men noe produktiv skog vil 
måtte ryddes i traseen. 
 
Virkningen av traseen vurderes som liten til middels negativ, som sammen med liten til middels verdi 
gir liten negativ konsekvens (-). 
 
Alt. 3/4 
Konsekvensene av traseen vil være identisk med alt. 2 frem til Nordeidet, der alt. 3 fortsetter langs 
Eidsfjorden. På strekningen langs fjorden er det lite sannsynlig at en fremtidig kraftlinje vil føre til 
nevneverdige ulemper for landbruksverdier. Området er stort sett skogløst og trolig lite egnet for 
skogproduksjon, og traseen kommer heller ikke i konflikt med oppdyrkede arealer. Noe produktiv 
skog vil bli berørt ved Ospehammaren, men terrenget er bratt og mindre egnet for skogproduksjon. 
Skogen i området i dag er relativt ung løvskog, vesentlig bjørk. I Gjerdedalen berøres det samme 
produktive skogområdet, som alt. 2. Alt. 3 kommer inn litt lenger mot nord, men konfliktnivået blir 
omtrent det samme (noe mer høyproduktiv skog berøres ved alt.2).  
 
Virkningen av traseen vurderes som liten negativ, som sammen med liten til middels verdi gir liten 
negativ konsekvens (-). 
 
Alt. 3/5 
Konsekvensene blir de samme som i første del av alt. 3/4 og siste del av alt. 2/5. Konfliktene vurderes 
som små, men er knyttet til kryssing av dyrket mark ved Ringstad og i Vågeskardet, og til 
skogbruksinteresser i Gjerdedalen og ved Vasslivatnet og Kvernhusvatnet. 
 
Virkningen av traseen vurderes som liten negativ, som sammen med liten til middels verdi gir liten 
negativ konsekvens (-). 
 
Sammenlignende vurdering av trasealternativene 
Alt i alt er det lite som skiller de forskjellige alternative traseene når det gjelder konsekvenser for 
landbruksverdier. Ingen av traseene krysser store arealer med dyrket mark, og ulempene ved kryssing 
av dyrket mark vurderes uansett som relativt små. Arealet av skog som berøres er også nokså likt for 
de ulike alternativene, men ser en utelukkende på produktiv skog skiller kombinasjonene som 
inkluderer alt. 5 seg ut ved å ha relativt mye produktiv barskog (figur 6). Her er det området ved 
Vasslivatnet og Kvernhusvatnet som gir utslaget, der det er ganske store skogarealer og boniteten stort 
er middels (M) og høy (H).  
 

Tabell 6. Vurdering av konsekvenser for landbruk på strekningen Ringstad-Markevatn.Det er også 
gjort en rangering, der 1 vurderes som det beste alternativet i forhold til landbruksinteresser, men 
det er små forskjeller mellom alternativene. 

Alt. 
Verdi 

Liten       Middels      Stor 
   Virkning 

 Stor neg.                        Liten / ingen                     Stor pos. Konsekvens Rangering 
A1 ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 

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

                                      Liten negativ (-) 1 

A2/4 ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
             

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                      Liten negativ (-) 2 

A2/5 ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
                   

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                      Liten negativ (-) 5 

A3/4 ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
              

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                      Liten negativ (-) 3 

A3/5 ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
                 

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                      Liten negativ (-) 4 

 
 
MARKEVATN - GROV 
 
Denne strekningen skiller seg fra de endre ved at traseen stort sett er tenkt å følge traseen for dagens 
66 kV-linje som rives. Dermed blir det bare snakk om en utvidelse av ryddebeltet langs traseen på ca. 
5 m til hver side, noe som betyr at konflikter i forhold til landbruksverdier stort sett må regnes som 
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små. De fire skisserte avvikene fra dagens trase er relativt korte (fra ca. 1,8 til 6 km), og selv om de i 
stor grad berører produktive skogarealer vurderes ingen å gi store negative konsekvenser. 
 
Variant f vil bli ca. 700 m kortere enn dagens trase, og gå høyere i terrenget. Dette vil frigjøre større 
produktive arealer enn de nye som må ryddes. Slik sett vil dette alternativet teoretisk kunne gi en liten 
positiv virkning på landbruksverdier i området. Kombinert med liten til middels verdi gir dette en liten 
positiv konsekvens (+). 
 
Variant e går for en stor del gjennom produktiv barskog, der det også er aktiv drift, men en sanering av 
dagens trase vil også frigjøre noe areal, slik at virkningen totalt sett vurderes som liten negativ. 
Konsekvensen vurderes som liten negativ (-). 
 
Variant d går gjennom mye produktiv skog, og i de sentrale deler av området, ved Barlindbotnen, er 
det noe skogsdrift. Noe areal vil bli frigjort ved sanering av dagens trase, men dette utgjør nok en god 
del mindre produktiv skog enn det som må ryddes under ny linje. Virkningen av ny linje gjennom 
området vurderes som middels negativ, som sammen med ganske stor verdi gir middels negativ 
konsekvens (--). 
 
Variant o er det lengste av de foreslåtte avvikene fra dagens trase. Sammenlagt berører denne 
varianten størst arealer av produktiv skog, men området er fragmentert og har til dels vanskelig 
topografi. Dette gjør at omfattende skogsdrift i området nok er mindre aktuelt, og virkningen av ny 
linje vurderes som liten negativ. En eventuell sanering av den gamle traseen vil for en stor del skje 
innen Sandviksbotn naturreservat, slik at det ikke blir frigjort arealer for potensiell skogsdrift. Liten 
negativ virkning kombinert med liten til middels verdi gir liten negativ konsekvens (-). 
 
Tabell 7 oppsummerer virkninger og konsekvenser av trasevariantene mellom Markevatn og Grov. 
Vurderingen av disse er ikke direkte sammenlignbare med vurderingen av de to andre delstrekningene, 
bl.a. siden de er mye kortere. De blir heller ikke rangert, da det ikke er snakk om alternative traseer det 
skal velges mellom.  
 

Tabell 7. Vurdering av konsekvenser for landbruk på strekningen Markevatn-Grov. 

Alternativ 
Verdi 

Liten       Middels      Stor 
   Virkning 

 Stor neg.                        Liten / ingen                     Stor pos. Konsekvens 
Var. f ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 

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

                                                      Liten positiv (+) 

Var. e ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
                             

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                          Liten negativ (-) 

Var. d ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
                               

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                            Middels negativ (--) 

Var. o ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
             

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                          Liten negativ (-) 
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AVBØTENDE TILTAK OG OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER
 
Det foreslås ikke spesielle avbøtende tiltak ut over de generelle tiltak som anbefales for å minimalisere 
negative konsekvenser for landbruk. Dette bør gjøres i samråd med berørte grunneiere og kan omfatte 
bl.a. justering av masteplassering, mastehøyde og mindre justeringer av traseen.  
 
Områder der tilpasninger til landbruksdrift er særlig aktuelt er: 
• Dyrket mark i Fjaler: Furneset 
• Dyrket mark i Askvoll: Dørhella-Hellestranda, Ringstad, Holmedal/Bakke og Vågeskardet  
• Skog i Askvoll: Straumsåsen, Gjerdedalen og Dyrehovden 
• Skog i Flora: Høydal og Barlindbotnen 
 
Det vurderes ikke nødvendig med oppfølgende undersøkelser for å avgjøre valg av trase, men det vil 
være naturlig at mindre justeringer av den valgte traseen gjennomføres i felt, i samråd med grunneier 
og landbruksmyndigheter. 
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Vedlegg 1. Fordeling av markslag i de forskjellige trasealternativene av 132 kV-linjen mellom Lutelandet og Grov. Data fra digitale markslagskart. Kartgrunnlag: ©GEOVEKST. Tillatelse: GV-E-
984882114 (SFE Nett AS).  

Markslag A1 A2 A1 A2/4 A2/5 A3/4 A3/5 Var. f Var. e Var. d Var. o A1 A2 A1 A2/4 A2/5 A3/4 A3/5 Var. f Var. e Var. d Var. o
Vannflate 8 8 15 16 10 16 10 0 0 4 35 1,9 2,1 2,5 2,6 1,7 2,4 1,6 0,0 0,3 4,0 19,6
Myr 112 95 51 11 12 14 14 4 0 1 1 27,2 25,2 8,7 1,8 2,0 2,0 2,3 7,0 0,1 1,6 0,3
Barskog 45 45 102 111 137 105 130 0 52 85 118 10,9 11,9 17,4 17,9 23,8 15,8 21,1 0,0 49,4 92,6 65,9
Blandingsskog 0 0 4 6 6 6 6 1 0 1 1 0,0 0,0 0,7 0,9 1,0 0,9 0,9 2,3 0,0 0,7 0,3
Lauvskog 29 27 62 113 72 140 99 20 37 0 9 7,0 7,1 10,5 18,3 12,5 21,2 16,1 38,0 34,9 0,0 4,9
Fulldyrket jord 28 28 23 7 9 7 9 0 0 0 1 6,7 7,4 3,9 1,1 1,5 1,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,8
Overflatedyrket jord 0 0 12 2 0 2 0 0 0 0 0 0,0 0,0 2,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Innmarksbeite 13 4 18 12 11 13 13 0 0 0 2 3,1 1,2 3,1 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1,4
Anna jorddekt fastmark 74 77 96 61 82 125 146 8 0 0 0 18,0 20,3 16,4 9,8 14,3 18,8 23,7 14,3 0,0 0,0 0,0
Grunnlendt mark 92 88 30 115 115 126 125 10 0 0 5 22,2 23,2 5,1 18,6 20,0 19,0 20,3 18,5 0,0 0,0 2,5
Fjell i dagen 0 0 18 40 23 51 33 0 14 0 6 0,1 0,1 3,1 6,5 3,9 7,6 5,3 0,0 13,1 0,0 3,3
Blokkdekt mark 4 4 19 9 6 23 20 0 0 0 0 1,1 1,2 3,3 1,4 1,0 3,5 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Samferdsel (vei) 1 1 2 3 3 3 3 0 0 0 1 0,3 0,4 0,3 0,6 0,6 0,5 0,5 0,0 0,2 0,2 0,6
Ikke kartlagt (summert) 6 0 135 113 90 33 10 11 2 1 0 1,5 0,0 23,0 18,2 15,6 5,0 1,6 19,9 2,0 1,0 0,0
Sum kartlagt (summert) 407 378 452 507 485 630 608 42 103 91 179 98,5 100,0 77,0 81,8 84,4 95,0 98,4 80,1 98,0 99,0 99,7
Areal ryddebelte (målt) 413 378 587 620 574 663 618 53 105 92 179 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Traselengde (km) 13,8 12,6 19,6 20,7 19,1 22,1 20,6 1,8 3,5 3,1 6,0

Produktiv skog (M+H+S)
Barskog 43 43 40 29 101 23 94 0 30 48 70 59,0 60,8 23,5 12,8 47,0 9,1 40,0 0,0 33,7 56,0 54,8
Blandingskog 0 0 4 6 6 6 6 1 0 1 1 0,0 0,0 2,3 2,5 2,6 2,3 2,4 5,7 0,0 0,7 0,5
Lauvskog 29 27 48 77 64 99 85 18 24 0 4 39,1 37,3 28,8 33,6 30,0 39,3 36,3 84,6 26,9 0,0 3,2
Sum 72 70 92 113 170 127 185 19 54 49 74 98,1 98,0 54,6 48,9 79,5 50,7 78,7 90,3 60,6 56,7 58,5
Skog totalt (inkl. impediment) 74 72 168 230 214 251 235 21 88 86 127 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Bonitet (all utmark)
Svært høg bonitet (S) 29 26 40 5 28 14 37 9 25 9 12 11,6 11,2 12,4 1,3 6,6 2,8 7,1 22,4 28,5 10,4 9,2
Høg bonitet (H) 110 112 48 107 173 167 232 9 28 40 62 44,5 47,4 14,8 26,2 41,0 33,0 44,9 24,3 32,1 45,8 47,3
Middels bonitet (M) 35 30 26 57 60 79 82 4 0 0 0 14,1 12,9 7,9 14,0 14,3 15,6 15,8 11,0 0,0 0,0 0,0
Lav bonitet (L) 1 1 16 26 0 26 0 0 0 1 0 0,6 0,6 5,0 6,4 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0
Impediment 72 66 194 214 161 219 166 16 35 37 57 29,2 27,8 59,9 52,2 38,1 43,4 32,1 42,3 39,4 42,9 43,5
Sum bonitert areal 246 236 324 410 421 505 517 39 88 87 132 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Areal (daa) Areal (%)
Lutel. - Ringst. Lutel. - Ringst.Ringstad - Markevatn Markevatn - Grov Ringstad - Markevatn Markevatn - Grov

 
 


