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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 landskapet. Rapporten er basert på befaringer i området, samt innsamlede data 
fra rapporter og myndigheter. Metodikken som er brukt er fra Statens vegvesens håndbok 140. 
 
Rådgivende Biologer AS takker Reidar Jøsok ved Jøsok Prosjekt AS for et godt samarbeid underveis i 
prosessen, og Reidar Hope SFE-Nett AS for oppdraget.  
 

Bergen, 12. desember 2007 
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SAMMENDRAG  
 
Johnsen, G.H. & O. Overvoll 2007. 

132 kV kraftledning Lutelandet - Grov. Konsekvensutredning for landskap.  
Rådgivende Biologer AS rapport 1045, ISBN 978-82-7658570-4, 49 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 ”landskap” med inngrepsfrie områder.  
  
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 området vurderes som middels godt til godt. 
 
 
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. 
Begge steder vil den planlagte linjen erstatte nåværende linjer på samme sted. Bergrunnen i 
planområdet består for det meste av sure bergarter, og gir ikke grunnlag for særlig rik vegetasjon. 
 
LANDSKAPSBILDET 
 
Landskapsbildet på hele strekningen er typisk for regionen, og inneholder ingen særlige 
landskapsmessige verdier utover det vanlige. Innsjøer og fjorder, omkranset av kulturlandskap med 
tilliggende skogkledde avrundete åser og ett parti med vestlandsk fjellområde med tidligere 
omfattende stølsdrift, gir landskapet stedvis et betydelig mangfold og også en god inntrykksstyrke. 
Men de helt store kontrastene og inntrykkene savnes i form av breer på toppene eller markante fosser 
som stuper i fjordene. I mange av de mer avgrensete landskapsrommene savnes også fjordutsyn, og en 
vil stedvis oppleve at landskapet er ”uryddig”, uten ro og harmoni. Stedvis er det også noe monotont 
uten de store dimensjonene eller kontrastene, samtidig som både vassdragsreguleringer, veier og 
kraftlinjer bryter med naturlandskapet.  
 
Landskapet veksler derfor mellom det typiske landskapet uten inngrep, klasse B1, og klasse B2 der det 
er noe lavere mangfold og enkelte uheldige inngrep, samt noen steder der landskapet preges av relativ 
inntrykkssvake områder uten stort mangfold, klasse C. Landskapet vurderes å ha ”liten” til ”middels” 
verdi.  Størst verdi har kulturlandskapet på Olsetlandet og fjellområdet ved Langevassheiene, begge i 
Askvoll, med ”middels verdi”. 
 
INNGREPSFRIE OMRÅDER  
 
Kraftledningen er planlagt gjennom områder som i all hovedsak er inngrepsnære, der landbruk med 
skogsveier, sammen med eksisterende kraftledninger, utgjør det meste av de eksisterende inngrepene. 
I Askvoll ligger det største inngrepsfrie området på 45 km². Dette er i all hovedsak i sone 2, altså 
mellom 1 og 3 km fra inngrep, men sentralt i Langevassheia ligger også et 0,25 km² stort område i 
sone 1, som er mellom 3 og 5 km fra inngrep. På det nordre strekket mellom Markevatnet og Grov 
ligger det to områder av type 2, det ene på 0,4 km² rett sør for Eikefjorden og nord for Jagdalsvatnet, 
og det andre på nesten 15 km² i fjellområdet nord for Vevring, begge hovedsakelig i Flora kommune. 
I det aktuelle tiltaks- og influensområdet er det ingen villmarkspregede områder, det er heller ingen 
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sammenhengende inngrepsfrihet fra fjord til fjell, men i denne regionen er det nokså lite restområde 
med inngrepsfrihet. Det betyr at de resterende områdene i sone 2 i seg selv har noe over ”middels 
verdi” . 
 
 
VIRKNINGER OG KONSEKVENSER 
 
Linjetraseene synes lagt slik at de skal være minst mulig synlig. Videre vil linje erstatte eksisterende 
linjer på en betydelig andel av strekningen. På det sørlige strekket vil alternativet med den korte 
sjøkabelen over Dalsfjorden ha minst konsekvenser for landskap. Langs det midterste strekket er 
alternativ 1 mest konfliktfylt og kombinasjon av alternativene 3 og 5 vil medføre minst konsekvenser. 
På det nordlige alternativet vil del-alternativene med nye linjetraseer utenom bebyggelse i Høydalen 
og Barlindbotnen ha positive konsekvenser for landskap fordi eksisterende, mer synlige linjer vil 
fjernes. 
 
DELSTREKNING 1: LUTELANDET - RINGSTAD 
 
På strekningen Lutelandet-Ringstad foreligger det to alternative traseer for ny linje, med kort eller lang 
sjøkabel over Dalsfjorden, med henholdsvis ilandføring vest på Dorhelleneset eller 1,5 km lenger øst 
ved Hellestranda. Ilandføringspunktet på Hellestranda vil ligge ved boliger og krysse veien, og det vil 
derfor ha ”middels negativ virkning” og får dermed ”middels negativ konsekvens” ( - - ). 
 
Fra Lutelandet og fram til Dalsfjorden ved Furneset vil linjetraseen være relativt synlig på de åpne 
strekningene i landskapet, men innsynsmulighetene er begrenset på grunn av det småkuperte 
landskapet uten mange ferdselsårer eller bosetting. Over Furneset vil linjen ligge dels over dyrket 
mark, men for det meste utenfor synsvidde fra bosetting. På det meste av strekningen vil tiltaket på 
denne bakgrunn å ha mellom ”liten” og ”ingen negativ virkning” på grunn liten synlighet i terrenget, 
samtidig som den her planlegges lagt sammen med allerede meldt linje Hålandsfoss-Lutelandet, og 
dermed får den ”ubetydelig konsekvens” ( 0). 
 
DELSTREKNING 2: RINGSTAD - MARKEVATN 
 
På strekningen Ringstad-Markevatn vurderes det generelle konfliktnivået som lavt, men varierer 
mellom de fem alternativene. Her vil en del av traseene følge eksisterende linjer, med marginale nye 
miljøinngrep, mens nye traseer i uberørte områder vil ha større virkning på landskapet. 
 
Alternativ 1 over fjellet fra Holmedal til Markevatn regnes som det mest konfliktfylte. Her vil linjen 
gå i inngrepsfrie fjellområder uten særlig vegetasjon. Selv om linjetraseen følger formene i landskapet, 
vil den være synlig fra turstiene i området. Tiltaket vil være godt synlig i det åpne landskapet, og er 
vurdert å ha ”middels negativ virkning”, og får dermed ”middels negativ konsekvens” ( - - ).  
 
Alternativ 2 går hovedsakelig gjennom ubebodde områder i fjellet uten særlig ferdsel, men 
passeringen gjennom Ringstad vil være svært synlig og gå svært nær husene. I Gjerdedalen er det 
tilrettelagt for friluftsaktivitet. Tiltaket er vurdert å ha ”middels negativ virkning” ved passering 
Ringstad, men samlet sett ”liten negativ virkning” på grunn av at en stort sett vil følge områder uten 
omfattende innsyn. Det får dermed ”liten negativ konsekvens” ( - ). 
 
Også alternativ 3 går gjennom tunet på Ringstad, men fortsetter hele veien langs eksisterende 66 kV- 
linje langs veien der den vil være godt synlig langs det meste av strekningen. Den utgjør imidlertid 
liten eller ingen forskjell fra dagens situasjon. På siste strekningen oppunder Gjerdeåsen og forbi 
Stongstølen, vil den heller ikke være særlig synlig i terrenget på avstand. Tiltaket er derfor vurdert å 
ha ”liten til ingen negativ virkning”, og det får dermed ”ubetydelig konsekvens”  ( 0 ). 
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Alternativ 4 følger den ubebodde og ubeferdete Norddalen østover fra Oslandsvatnet til sørsiden av og 
rundt Markavatnet. Traseen i Norddalen er uten innsyn og linjen vil ligge nede i den bratte dalen. 
Langs sørsiden av Markavatnet vil linjen være synlig fra bebyggelsen ved Skjerlia, men likevel ligge 
et stykke unna. Tiltaket er her vurdert å ha ”liten til ingen negativ virkning” og får dermed ”ubetydelig 
konsekvens” ( 0 ). 
 
Alternativ 5 følger her eksisterende 66 kV-linje fra Stongstølen, over Stongsvatnet, forbi Osland og 
over Vågskardet og til alternativ transformatorplassering ved nordenden av Øyravatnet. På strekningen 
der den planlagte linjen ikke følger eksisterende linje, ligger den uten særlig innsyn. Tiltaket er vurdert 
å ha ”liten til ingen negativ virkning” og får dermed ”ubetydelig konsekvens” ( 0 ). 
 
Alternativ transformatorstasjon ved nordenden av Øyravatnet, vil ligge nær veien i et småkupert 
område med blandingsskog. Den vil være synlig fra veien, men ikke være særlig dominerende i dette 
området der utsynet er begrenset av at ferdselsåren ligger i skog i kupert terreng. 
 
DELSTREKNING 3: MARKEVATN – GROV 
 
Mellom Markevatn og Grov vil den nye linjen stort sett følge traseen til dagen 66 kV-linje. En 132 
kV-linje krever et ryddebelte på opptil 30 m mot dagens 20 m. Transformatorstasjonen ved østenden 
av Markevatnet vil ligge ved veien og eksisterende 66 kV-linje, der det er kupert og furuskog. Det vil 
derfor være lite innsyn til området fra et svært begrenset lokalt område. 
 
På store deler av strekningen følger den nye linjen eksisterende 66 kV-linje uten særlig innsyn fra 
bebyggelse eller ferdselsårer. Men ved fjordspenn både over Gjelsvik og over Førdefjorden til Vevring 
vil tiltaket være godt synlig i det åpne fjordlandskapet. Men siden den nye linjen skal erstatte allerede 
eksisterende spenn på samme steder, vil tiltaket ha ”liten til ingen negativ virkning” og får dermed 
”ubetydelig konsekvens” ( 0 ). Det er ingen forskjeller i virkning på landskapet mellom de to 
alternativene (c) og (f) oppunder Seljevollfjellet. 
 
Ved passering av bebyggelsen i Høydalen og ved Barlindbotnen er det skissert to alternativer, ett som 
følger eksisterende 66 kV-linje gjennom bebyggelsen, og ett som krysser godt utenfor bebyggelsen. 
Begge steder er alternativet gjennom bebyggelsen vurdert å ha ”liten negativ virkning” på grunn av 
eksisterende linje bare skal erstattes med en litt større. Alternativene med ny linje mer usjenert som i 
tillegg erstatter den eksisterende linje gjennom bebyggelsen vil således ha ”middels positiv virkning” 
Alternativene gjennom bebyggelse får da ”liten negativ konsekvens” ( - ), mens alternativene som 
erstatter disse får ”middels positiv konsekvens” ( + + ).   
 
De to nordlige alternativene ved kryssing av Eikefjorden, vil ikke ha særlig ulike virkninger på 
landskapet, og de er derfor vurdert å ha ”liten til ingen negativ virkning” og med ”ubetydelig 
konsekvens” ( 0 ), siden her allerede er linjer, og den ene vil bli erstattet av den nye. 
 
INNGREPSFRIE OMRÅDER  
 
Det sør-østlige alternativ 1 vil medføre størst bortfall av inngrepsfrie områder, med nesten 13 km², 
hvilket utgjør 28 % av dette området. Dessuten vil det lille kjerneområdet på 0,25 km² med sone 1 bli 
omdefinert til sone 2. Alternativ 2 i kombinasjon med alternativ 4 gjennom Norddalen vil føre til 
nesten like stort frafall, på 11 km² og 25 % av dagens areal. De to kombinasjonene av alternativ 2 + 5, 
samt alternativene 3 + 4 vil medføre en reduksjon på vel 6 km² eller omtrent 14 % av området. 
Kombinasjonen alternativ 3 + 5 medfører bare bortfall av 1,4 km² eller drøyt 3 % av dette inngrepsfrie 
områdets areal. 
 
På den nordre strekningen fra Vevring til Grov berøres to inngrepsfrie områder på henholdsvis 0,4 km² 
og 14,8 km², til sammen 15,2 km². Linjene vil ikke krysse gjennom områdene, men nærføring vil føre 
til marginal beskjæring av begge. Maksimal samlet reduksjon i disse områdene blir på 0,55 km², eller 
under 4 % av disse områdene. Dersom linjen legges langs eksisterende linjetrase i disse områdene, vil 
det ikke bli noen reduksjon i inngrepsfrie områder på denne strekningen. 
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For strekningen fra Lutelandet til Ringstad vil det ikke være noen konsekvens, siden her ikke vil være 
noe inngrepsfritt område etter etablering av meldt linje mellom Lutelandet og Hålandsfoss. På den 
midterste strekningen vil alternativ 1 ha ned mot ”stor negativ virkning” med tilhørende ”stor negativ 
konsekvens” ( - - - ). Kombinasjonen av alternativ 2+4 vil ha ”middels negativ virkning” og dermed 
”middels negativ konsekvens” ( - - ), mens begge kombinasjonene 2+5 og 3+4 vil ha mellom ”liten og 
middels negativ virkning” og dermed ”liten negativ konsekvens” ( - ). Alternativ 3+5 og hele den 
nordre strekningen fra Markevatn til Grov vil kun beslaglegge små inngrepsfrie områder, og dermed 
ha ”liten negativ virkning” og tilhørende ”ingen til liten negativ konsekvens”     (0/-). 
 
 
AVBØTENDE TILTAK  
 
STOLPEPLASSERING 
 
Linjen vil bli planlagt med stolpeplassering på lokale høydepunkt i terrenget. Dette vil både redusere 
antall stolpepunkt, samt gi høyere spenn og dermed mindre behov for rydding av gater i skogen langs 
ledningene.  
 
FØLGE EKSISTERENDE LINJE-TRASEER 
 
På betydelige deler av strekningen vil den planlagte linjen enten følge langs eksisterende linjer eller 
også erstatte disse som en oppgradering av ledningsnettet i regionen. Dette vil medføre redusert 
omfang av nye naturinngrep. 
 
FARGESETTING 
 
Mastene vil i all hovedsak være trestolper innsatt med tjærestoff, slik at de naturlig vil være 
mørkebrune. Dette vil i seg selv dempe synligheten av linjen. Selve ledningene vil kunne synes på 
betydelig avstand i lav sol, men ledningstraseen er lagt utenom områder med ferdsel og med begrenset 
innsyn på deler av strekningene, slik at også dette ansees for å være et lite problem. Isolatorer som 
medfører minst mulig refleksjon av lyset vil også gjøre linjen mindre synlig på avstand. 
 
 
OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER/OVERVÅKNING 
 
Det ansees ikke nødvendig med flere undersøkelser eller oppfølging av de foretatte undersøkelsene i 
forbindelse med vurderingen av søknaden eller utforming av eventuelle konsesjonsbetingelser. 
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BESKRIVELSE AV TILTAKET 
 
SFE Nett AS planlegger å bygge 132 kV kraftledning mellom Lutelandet i Fjaler, gjennom Askvoll og 
Naustdal og til Grov i Flora kommune.  
 

 
 

Figur 1. Alternative traseer for ny 132 kV kraftledning 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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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 Dalsfjorden bli krysset med 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 for 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 20.november 2007, og sier følgende om utredningen 
av tema ”landskap”, der visualisering ved fotomontasjer rapporteres separat og inngår ikke i denne 
rapporten.)  
 
Landskapet i de berørte områdene skal beskrives, der en omtaler landskapstypen og hvordan tiltaket 
vil påvirke oppfattelsen av landskap, natur- og kulturmiljø. 
 
De estetiske/visuelle effektene av tiltaket skal beskrives og vurderes. Tiltaket skal visualiseres fra 
representative steder (bebyggelse, veier, utfartssteder, viktige turområder/turstier, utsiktspunkter og 
fjorder) bl.a. fra de steder angitt under.   

• Ved Korssundet i Fjaler 
• Furneset i Fjaler. 
• Ilandføringspunkt på Dorhella/Flaten i Askvoll 
• Linjeføring ved Ringstad i Askvoll. 
• Alternativ A1 bak Holmedal sentrum i Askvoll. 
• Passering av Midtbø og Vagstad i Askvoll ved variant m. 
• Kryss av Oslandsbotnen i Askvoll ved alternativ A2. 
• Markevatn transformatorstasjon i Askvoll. 
• Føring over ”Hesten” sett frå Seljevollen i Naustdal. 
• Føring forbi Store Høydal i Flora. 
• Føring forbi Osstrupen/Gravanesholten i Flora. 
• Jagedalsvatnet og Sandvikbotn naturreservat i Flora.  
 

Arealbeslag og visuelle effekter skal spesielt vurderes for nærområdene til transformeringsstasjonene. 
Kart, skisser og eventuelt fotomontasjer som viser de omsøkte endringene, skal fremlegges. Eventuelle 
avbøtende tiltak skal beskrives. 
 
Eksisterende og planlagt bebyggelse langs den nye kraftledningen skal kartlegges i et området på 100 
meter fra senterlinjen. Kartleggingen bør skille mellom bolighus, hytter/stølsanlegg og driftsbygninger 
og vise avstand til senterlinjen. Kartleggingen skal gjøres for alle aktuelle traséalternativer. 
 
Kraftledningen, byggeforbudsbelte og ryddebelte skal beskrives ved bruk av skisser. 
Muligheten for begrenset rydding skal vurderes og beskrives. Det skal også vurderes i hvilken grad 
terrengtransporten kan reduseres/tilpasses for å redusere terrengskader.  
 
Alternative mastetyper skal vurderes og beskrives, og avbøtende tiltak som fargesetting av master, 
liner og isolatorer skal drøftes. Merkostnader ved å kamuflere helt eller delvis og effekten av 
kamufleringstiltak skal vurderes. Dette skal gjøres generelt i tillegg til at det skal pekes på 
delstrekninger hvor effekten av kamuflerende tiltak antas å være spesielt stor. 
 
Visualiseringene skal utføres som fotomontasjer  
 

DATAINNSAMLING / DATAGRUNNLAG 

Opplysningene som er presentert i rapporten er basert på befaring i området, samt hentet fra 
foreliggende litteratur, fra søk i nasjonale databaser og ved direkte kontakt med forvaltning og lokale 
aktører. Det er presentert en liste over referanser og muntlige kilder bakerst 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, og 
følger metoden i “Håndbok 140 Konsekvensanalyser” (Statens vegvesen 2006).  
 
Trinn 1: Registrering og vurdering av verdi 
Her beskrives og vurderes områdets karaktertrekk og verdier innenfor fagområdet 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. ”Konsekvensviften”. 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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Hovedpoenget med å strukturere konsekvensvurderingene på denne måten, er å få fram en mer 
nyansert og presis presentasjon av konsekvensene av ulike tiltak. Det vil også gi en rangering av 
konsekvensene som samtidig kan fungere som en prioriteringsliste for hvor en bør fokusere i forhold 
til avbøtende tiltak og videre miljøovervåkning. 
 
 
BESKRIVELSE AV LANDSKAPET  
 
Landskap kan defineres som et område hvis særpreg er et resultat av påvirkning fra og samspillet 
mellom naturlige og menneskelige faktorer. Begrepet landskapsbilde er en betegnelse på visuelle og 
estetiske opplevelsesverdier i landskapet. Begrepet omfatter både det åpne natur- og kulturlandskapet 
og det bebygde landskapet. De visuelle forhold knyttet til kulturlandskapet, kulturminner og 
kulturmiljø som landskapselementer omtales og vektlegges under tema landskapsbilde.  
 
Vurderingen av landskapskvaliteter vil alltid være subjektiv, og dette gjør både verdisetting og 
vurdering av konsekvenser vanskelig. Vi følger en tilnærming beskrevet av Melby & Gaarder (2005), 
som har tatt utgangspunkt i ”Visual Management System” (US Forest Service, 1974), videreutviklet 
og tilpasset norske forhold (Nordisk Ministerråd 1987:3, del I). Her er begrepene mangfold, 
inntrykksstyrke og helhet sentrale: 
•  Mangfold: Er et landskap satt sammen av mange ulike elementer med stort mangfold i form, farge 

og tekstur, øker dette opplevelsespotensialet til landskapet sammenliknet med andre landskap med et 
lavere mangfold. 

• Inntrykksstyrke: Store kontraster i markante komposisjoner skaper dramatikk og spenning. Sterke 
inntrykk gir større og mer varige opplevelser enn svakere inntrykk. 

• Helhet: Landskap der de ulike elementene står i et balansert forhold til hverandre (harmoni), og 
hvor strukturene ikke er brutt av inngrep eller manglende kontinuitet, øker landskapets 
opplevelsesverdi. 

 
På bakgrunn av dette tilordnes landskapsområdene en klasse med grunnlag i deres totalinntrykk, der 
det deles inn i tre ulike klasser etter opplevelsesverdi: 
 
• Klasse A: Landskapsområde der landskapskomponentene samlet sett har kvaliteter som gjør det 

enestående og særlig opplevelsesrikt. Landskapet er helhetlig med stort mangfold og høy 
inntrykksstyrke. Klasse A1 karakteriserer det ypperste og det enestående landskapet innenfor 
regionen. Klasse A2 karakteriserer landskap med høy inntrykksstyrke og stort mangfold. 

• Klasse B: Det typiske landskapet i regionen. Landskapet har normalt gode kvaliteter, men er ikke 
enestående. Dersom et statistisk stort nok materiale foreligger, vil de fleste 
underregioner/landskapsområder høre til denne klassen. Klasse B1 representerer det typiske 
landskapet uten inngrep innenfor regionen. Klasse B2 representerer det typiske landskapet med noe 
lavere mangfold og enkelte uheldige inngrep. 

• Klasse C: Inntrykkssvake landskap med liten formrikdom og/eller landskap dominert av uheldige 
inngrep. 

 
Analysen tar for seg landskapet i kraftledningens influenssone, dvs. de områdene hvor kraftledningen 
kan være synlig fra. I henhold til denne metoden vil de landskapsmessige konsekvensene av et tiltak 
avhenge av landskapets verdi og tiltakets virkning i landskapet, samlet i konsekvensviften i figur 4. 
 
 
INNGREPSFRIE OMRÅDER  
 
Urørt natur er forsøkt entydig definert under begrepet inngrepsfrie naturområder (Direktoratet for 
naturforvaltning). I definisjonen inngår alle områder som ligger mer enn en kilometer (i luftlinje) fra 
tyngre tekniske inngrep (bebyggelse, høyspentlinjer, veier, dammer mm.). Inngrepsfrie naturområder 
er inndelt i soner basert på avstand til nærmeste inngrep. Disse sonene er et viktig grunnlag for 
verdisetting av inngrepsfri natur (tabell 1). Områder som ligger mindre enn en kilometer fra tyngre 
tekniske inngrep betegnes som inngrepsnære områder.  
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INON-sone 2:  1-3 km fra tyngre tekniske inngrep  
INON-sone 1:  3-5 km fra tyngre tekniske inngrep  
Villmarkspregede områder:  > 5 km fra tyngre tekniske inngrep  
 
Tabell 1. Kriterier for verdisetting av inngrepsfrie områder. 
 
Tema Stor verdi Middels verdi Liten verdi  

Inngrepsfrie og 
sammenhengende 
naturområder 
Kilde: Direktoratet for 
naturforvaltning 
www.dirnat.no 

 Villmarkspregede områder 
 Sammenhengende 
inngrepsfrihet fra fjord til fjell 
(uavhengig av INON-sone) 

 Inngrepsfrie omr. (uavh. av 
INON-sone) i kommuner og 
regioner med lite rest-INON 

 Inngrepsfrie 
naturområder 
forøvrig (INON-
sone 1 og 2)  

 Ikke inngrepsfrie 
områder  

 

 
 
LANDSKAPETS VERDI  
 
Innledningsvis foretas en beskrivelse av landskapet i planområdet som underlag for verdivurdering av 
landskapet. Landskapsbeskrivelsen bygger på egne befaringer i planområdet i juni 2007, ved 
helikopterbefaring 19.juni, samt befaringer i området 4. og 5. september 2007. Det var godt vær ved 
helikopterbefaringen, men til dels lav skydekke og regn ved feltbefaringen tidlig i september. Bildene i 
rapporten gjenspeiler dette og representerer tidlig høst.  
 
For å kunne gjennomføre en hensiktsmessig verdisetting av landskapet i planområdet, er dette 
innledningsvis delt inn i ”landskapsrom”, som er naturlige og enhetlige delområder basert på både 
inndeling etter både ferdselsårer og naturformasjonene. Hvert delområde blir så beskrevet og 
verdivurdert i henhold til metoden i håndbok 140, og inndelingen benyttes også som grunnlag for 
vurdering av virkning og konsekvenser. 
 
De visuelle kvalitetene i omgivelsene vurderes med bakgrunn i at et vakkert landskap har en god 
komposisjon. Med komposisjon menes samspillet mellom landform/terrengform, vegetasjon, elver og 
vann, bebyggelse og infrastruktur. Viktige tolkningselementer er landskapets opplevelsesverdi, 
bestående av kompleksitet, helhet og inntrykksstyrke. Landskapets verdi vurderes på en skala fra 
”liten” – ”middels” –” stor” verdi, og områder i spredtbygde strøk der naturlandskapet er 
dominerende, verdisettes slik: 
 
Tabell 2. Kriterier for verdivurdering av friluftsområder på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå (fra 
Statens vegvesens Håndbok 140). 
 

Verdi Kriterier 
Liten 
verdi: 

• Områder som framstår som noe kaotiske eller monotone, og dermed har en dårlig komposisjon 
• Områder hvor tiltaket bryter med topografi en og andre overordnede karaktertrekk. 

Middels 
verdi: 

• Områder hvor elementene utgjør en god komposisjon. 
• Landskap som er vanlig og typisk for landskapet i regionen. 
• Landskap som er spesielle i regional sammenheng, men vanlig i landet forøvrig. 

 
Stor 
verdi: 
 

• Områder hvor elementene utgjør en spesielt god komposisjon. 
• Landskap som er et spesielt godt eksempel på landskapet i regionen. 
• Landskap som er spesielle i nasjonal sammenheng. 
• Områder/elementer (strukturerende elementer, landemerker, osv) som er spesielt viktige for  
  landskapets karakter og/eller har høy arkitektonisk kvalitet. 

 
Dette er en noe avvikende verdisettingsopplegg i forhold til alle de øvrige fagtema, der det både 
generelt i håndbok 140 og også for de fleste andre tema, er et gjeldende prinsipp at det som er ”vanlig” 
og ”typisk” for regionen har ”liten” verdi. Dette er derfor justert noe ned i denne rapporten, slik at 
vurderingene blir mer konsistente på tvers av de ulike fagtema. 
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AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 
 
 
Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av det 
planlagte tiltaket og tilhørende virksomhet, mens influensområdet også omfatter de tilstøtende 
områder der tiltaket vil kunne ha en effekt. 
 
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 for landskap omfatter det de ”landskapsrom” hvor 
tiltaket er synlig. For å kunne gjennomføre en vurdering av landskapets verdi og virkningen av det 
planlagte inngrepet, er linjestrekningen delt opp i 10 underområder med 18 tilhørende komplekse 
”landskapsrom” Disse er opplistet nedenfor:  
 
DELSTREKNING 1: LUTELANDET – RINGSTAD 
 
Landskapet i Fjaler, med tre landskapsrom 

- Landskapsrom Korssundet til Lutelandet 
- Landskapsrom Nordvestsiden av Einingsfjellet 
- Landskapsrom Furneset til Dalsfjorden  

Landskapet i Askvoll, med ett landskapsrom 
- Landskapsrom Hellestranda og Olsetlandet 

 
DELSTREKNING 2: RINGSTAD - MARKEVATN 
 
Landskapet langs alternativ 1, med tre landskapsrom 

- Landskapsrom Ringstad forbi Holmedal 
- Landskapsrom Forbi Rivedal til Vardeheia 
- Landskapsrom Vardeheia til Markavatnet 

Landskapet langs alternativ 2, med ett landskapsrom 
- Landskapsrom Ringstad og over fjellet til Gjerdedalen  

Landskapet langs alternativ 3 , med ett landskapsrom 
- Landskapsrom Ringstad og langs Eidsfjorden og Stongfjorden 

Landskapet langs alternativ 4 , med ett landskapsrom 
- Landskapsrom Norddalen til Markavatnet 

Landskapet langs alternativ 5, med ett landskapsrom  
- Landskapsrom over Vågeskardet mot Markevatn 

 
DELSTREKNING 3: MARKEVATN – GROV 
 
Landskapet langs Gjelsvika og Førdefjorden, med to landskapsrom 

- Landskapsrom Øyravatnet 
- Landskapsrom Gjelsvika og over Førdefjorden  

Landskapet fra Førdefjorden til Høydalsfjorden med Vevring, med to landskapsrom 
- Landskapsrom Vevring 
- Landskapsrom Seljevollen med Kvellestadstølen 

Landskapet fra Høydalsfjorden til Grov med fjordkryssinger, med tre landskapsrom 
- Landskapsrom Standal til Osstrupen 
- Landskapsrom Barlindbotn med Jagedalsvatnet 
- Landskapsrom Eikefjorden med Grov  
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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 som 
erstatter nåværende fjordspenn på samme sted.  
 

LANDSKAPSREGIONER  
 
Regioninndelingen av landskapet i Norge (Puschmann 2005) danner et naturlig grunnlag for vurdering 
av landskapets verdi ettersom landskapet sammenlignes med resten av regionen. Den planlagte 
kraftledningen fra Lutelandet til Grov går i hovedsak gjennom landskapsregionen ”21. Ytre 
fjordbygder på Vestlandet”, men starter i ytterste regionen ”20. Kystbygdene på Vestlandet” og 
passerer også region ”15. Lågfjellet i Sør-Norge” (figur 5). 
 

 
 
Figur 5. Inndeling av landskapsregioner i tiltaksområdet (fra Puschmann 2005). 
 
 
Region 15 ”Lågfjellet i Sør-Norge” er en samlegruppe for store snaufjellsområder og har stor variasjon 
av landformer. Området mellom Ringstad og Markevatn skiller seg ikke fra de øvrige tilsvarende 
områdene, og her er mye bart fjell og usammenhengende løsmassedekke. Regionen er svært vannrik 
og denne vestre delen har mye nedbør. Tradisjonelt har fjellområdene blitt brukt til seterdrift og 
utnyttelse av frodige beiter. Dagens bruk av fjellet er i større grad knyttet til rekreasjon, med 
fritidsboliger og også turlagshytter. 
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Landskapsregion 20 ”Kystbygdene på Vestlandet” utgjør området ytterst mot kysten. Her er 
landskapets hovedform preget av øyer, halvøyer og skjærgård og utgjør den såkalte strandflaten. 
Langs kysten av Sogn og Fjordane gir harde bergarter høyreiste og nakne fjellformasjoner, med 
høyder på over 200 meter helt ut mot kysten. Det er lite løsmasser og vegetasjonen er sparsom.  
 
Landskapsregionen 21 ”Ytre fjordbygder på Vestlandet” ligger innenfor region 20 der grensen delvis 
utgjøres av den indre grensen for strandflaten, men også ved skogens utbredelse. Avgrensingen mot 
region 22 ”Midtre fjordbygder på Vestlandet er mer topografisk, der de innenforliggende regionene er 
avgrenset av høyere fjellmassiv. I Sogn og Fjordane har denne regionen ofte en mosaikk med 
vekslinger mellom ulike åsformer, storkupert hei, godt avrundete paleiske fjellformer. Regionen har til 
dels lite løsmasser, men unntak finnes. 
 
  
NATURGRUNNLAGET  
 
Isen har i stor grad formet fjordlandskapet, med både trauformete daler og fjorder. Fjellene og 
høydedragene i regionen har et avrundet preg og langs de nederste og slakere delene av fjordsidene er 
det gode betingelser for landbruk langs kystflaten.  
 
Sogn og Fjordane er gjennomskåret av øst-vestgående fjorder, og tiltaksområdet for kraftlinjen 
mellom Lutelandet og Grov krysser en rekke av disse, fra Dalsfjorden i sør, Førdefjorden, 
Høydalsfjorden med Osstrupen og Eikefjorden. Det er ingen store vassdrag som krysses i dette 
området, men det kuperte landskapet har et konglomerat av innsjøer og vassdrag. 
 
Løsmassedekket er de fleste steder beskjedent, særlig i fjellet, men morenemateriale er vanlig i de 
lavereliggende delene av området, stedvis er det også med marine avsetninger, som i dag utgjør 
fruktbare landbruksområder. Harde bergarter og beskjedne, næringsfattige løsmasser gir ikke opphav 
til den rikeste vegetasjonen i influensområdet. 
 
Mye 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. 
 
 
KULTURMINNER OG KULTURMILJØER  
 
Kystkulturlandskapet er trebart med torvmyrer og lynghei, og topografien er oppstykket og veksler 
mellom lune viker og eksponerte knauser og næringsrik kulturmark. Med redusert beitepress de siste 
årene, har krattskog etter hvert tatt over i deler av dette kulturlandskapet. Det er ikke omfattende 
registreringer av kulturminner i tiltaksområdet, særlig fordi linjetraseene for en stor del er lagt til 
områder uten bosetting eller ferdsel.  
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I jordbruksområdene eksisterer det i dag en del mer og mindre bevarte bygningsmiljøer med tilhørende 
rester av gammelt kulturlandskap. Enkelte av linjetrase-alternativene går gjennom fjellområder som 
tidligere var nyttet til stølsdrift, men der stølene nå blir benyttet som fritidsboliger. 
  

 
 

 
 

Figur 6. Oversikt over SEFRAK-registrerte eldre bygninger og kulturminner i regionens nordre 
(øverst) og sørlige deler (nederst). 
 
En gjennomgang av SEFRAK-registrerte bygninger som ikke er fredet, viser at registreringene er 
knyttet til områder som i hovedsak er unngått av linjetraseene (figur 6). SEFRAK er et landsdekkende 
register over eldre bygninger oppført før år 1900 og andre kulturminner. Selve oppføringen i registeret 
medfører ikke at det er spesielle restriksjoner på hva som kan skje med bygningene eller i deres 
nærområde, men det er ønskelig at de blir tatt vare på og at arbeid skjer i tråd med antikvariske 
retningslinjer.  
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INNGREPSSTATUS OG INNGREPSFRIE OMRÅDER  
 
Kraftledningen er planlagt gjennom områder som i all hovedsak er inngrepsnære, der landbruk med 
skogsveier, sammen med eksisterende kraftledninger, utgjør det meste av de eksisterende inngrepene 
mot de beskjedne gjenværende inngrepsfrie områdene. I Askvoll ligger det største INON-området, der 
hele 44,6 km² ligger i sone 2, som er mellom 1 og 3 km fra inngrep, og sentralt i Langevassheia ligger 
et 0,25 km² stort område i sone 1 som er mellom 3 og 5 km fra inngrep, til sammen 44,85 km² (figur 
28 på side 40). Dette området er i dag redusert med mer enn 1,5 km² etter etablering av småkraftverk i 
nedre del av Vagstaddalen, med anleggsvei og inntak nesten oppe ved Nedregardstølen (figur 15, side 
24) 
 
På det nordre strekket mellom Markevatnet og Grov ligger det to INON-områder av type 2, det ene 
med 0,4 km² rett sør for Eikefjorden og nord for Jagdalsvatnet, og det andre med 14,77 km² i 
fjellområdet nord for Vevring, begge hovedsakelig i Flora kommune. Til sammen 15,18 km² (figur 29 
på side 41).  
 
Ved verdivurdering av inngrepsfrie områder ble tidligere størrelsen på de aktuelle områdene vektlagt, 
men i dag skal kun tilstedeværelsen av slike områder vektlegges. I det aktuelle influensområdet er det 
ingen villmarkspregede områder, og bare et bittelite område i sone 1, som ligger mer enn 3 km fra 
tekniske inngrep. Det er heller ingen sammenhengende inngrepsfrihet fra fjord til fjell, men i denne 
regionen er det nokså lite restområder med inngrepsfrihet.  
 
Det betyr at de resterende INON-områdene i sone 2 i seg selv har 
noe over ”middels verdi”.  
 
 
 

Verdi 
Liten          Middels              Stor 
⏐----------------------⏐--------------------- -⏐ 
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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 Furnes. Videre over Furneset tenker en seg 
primært luftledning, men kabel vurderes som et alternativ. Fra Furneset krysses Dalsfjorden med 
sjøkabel til Dorhella 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.  
 
Landskapsrom Fjaler vest: Korssundet til Lutelandet  
 
Korssundet ligger mellom fastlandet og Lutelandet, og området er preget av kystflatens lave konturer 
med mange bukter og viker på strandlinjen. I horisonten ligger det også rekker med høyere fjell i god 
avstand, slik at landskapet her har et betydelig mangfold og variasjonsbredde. Det er lynghei og myrer 
som dominerer, og disse er delvis i ferd med å gro igjen av lauvskogskratt grunnet redusert beitepress. 
På øyene Lammetu og Lutelandet er lynghei med torvmyrer dominerende uten særlig skogsvegetasjon. 
 

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

Dette kystlandskapet er typisk for kystflaten. Mangfoldet er 
betydelig men de visuelle kvalitetene i omgivelsene er stedvis 
redusert både ved økende tilgroing og ved eksisterende 
kraftledninger. Klasse B2 representerer det typiske landskapet med 
noe lavere mangfold og enkelte uheldige inngrep, og landskapet 
vurderes å ha noe under ”middels” verdi. 

 

 
 

 
 

Figur 7. Øverst: Korssundet sett fra Lutelandet med Einingsfjellet i bakgrunnen. Nederst: Korssundet 
fotografert sørover fra broen over til Lammetu. 
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Landskapsområde Fjaler: Nordvestsiden av Einingsfjellet 
 
Her vest dominerer lynghei og myrer med spredt og småvokst furu- og ung lauvskog, med plantet gran 
innimellom. Det er noe bebyggelse ved Eina nord for Einingsfjellet (192 moh), mens det sør for fjellet 
kun er veien til Lammetu og eksisterende 22kV og 66kV ledninger som bryter det åpne 
naturlandskapet (figur 8). Fra Grytøyra til Furneset planlegges linjen i en kort sjøkabel. 
 

 
 

 
 

Figur 8. Øverst: Husafjellet sørvestover mot Einingsfjellet. Linje vil her følge høyden rundt og 
nedenfor Einingsfjellet. Nederst: Einingsfjellets vestside sett mot nord med eksisterende linjer (foto: 
GHJ).  
 

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

Landskapsbildet her ute mot kysten avviker fra det innenfor, og er 
dominert av det typiske kystlandskapet som veksler mellom 
torvmyrer og lynghei. Lyngheien er delvis plantet til med gran, og 
holdes ikke lenger i hevd med beiting eller brenning. Klasse B2 på 
grunn av enkelte inngrep som kraftledninger og granplantefelt, og 
landskapet vurderes å ha ”liten” til ”middels” verdi. 

 
Landskapsområde Fjaler: Furneset til Dalsfjorden  
 
Furneset er flatt og dominert av kulturlandskapet med en mosaikk av skogområder innimellom. Her er 
ikke noen markerte høydedrag som gir oversyn, og landskapet er derfor dominert av de nærliggende 
elementene sett fra veien som snor seg fram mellom tunene vestover langs sørsiden av neset. I nord, 
mot Daslfjorden er det rester av lynghei, men her er kun atkomst over dyrket mark (figur 9). 
Landskapsbildet på Furneset er dominert av skog og landbruksområder med kulturlandskap og beite, 
med et smalt belte av lynghei mot nord. Lyngheien holdes ikke lenger i hevd med beiting eller 
brenning 
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Figur 9. Øverst: Furneset sett mot Askvoll fra Husafjellet. Midten: Furneset består av 
landbruksområder med en mosaikk av skogkledde områder innimellom Nederst: Planlagt 
stasjonsområde på Furneset for sjøkabel over Dalsfjorden til Askvoll.  
 
 

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

Området har et betydelig mangfold og er også kontrastrikt med sin 
veksling mellom fjord, kulturmark, skog og lynghei, med høye fjell i 
horisonten. Det er vurdert til klasse B1, og landskapet vurderes å ha 
”middels verdi”. 
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Landskapsrom Askvoll; Hellestranda og Olsetlandet  
 
Olsetlandet ligger mot Dalsfjorden sør for Askvoll sentrum. Landskapet er flatt og del av kystflatens 
lave konturer med skogkledde åser og dyrket mark med spredt bebyggelse utover. I horisonten ligger 
det også rekker med høyere fjell like nord for Askvoll, slik at landskapet her har et betydelig mangfold 
og variasjonsbredde. Kulturlandskapet avgrenses av rester av lynghei og myrer mot sjøen, og disse er 
delvis i ferd med å gro igjen av lauvskogskratt grunnet redusert beitepress. Ferdsel og utsyn skjer for 
det meste nede i selve landskapet, men utsyn kan søkes fra de omkringliggende høydedragene (figur 
10).   
 

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

Dette kystlandskapet er typisk for kystflaten. Mangfoldet er 
betydelig med visuelle kvalitetene og kontraster i omgivelsene. 
Klasse B1 representerer det typiske landskapet med og landskapet 
vurderes å ha ”middels verdi”. 

 

 
 

 
 

 
 
 

Figur 10. Øverst: Kulturlandskapet ved Hellestranda med spredt bosetting. Midten: 
Landbruksområdene ved Flatabø vestover mot Nes Nederst: Olsetlandet sett fra Loftheim sørvestover 
mot Dalsfjorden, med Hellestranda og Dorhelleneset sentralt i bildet. Linjen vil slynge seg innimellom 
dette konglomeratet at skogs- og landbruksomrder.  
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DELSTREKNING 2: RINGSTAD - MARKEVATN 
 
På denne strekningen er det presentert fem hovedalternativer som til sammen kan danne fem mulige 
kombinasjoner. Her er vurdert en rekke ulike landskapsrom for hvert område. Selve 
transformatorstasjonen sør for Ringstad ligger delvis skjult fra veien av trær, med tilsvarende 
tilknyttede arealer for utvidelse. Landskapet nordover mot Ringstad er åpent. 
 
Alternativ 1 
 
Dette alternativet går parallelt med dagens 66 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. 
 
Landskapsrom forbi Holmedal  
 
Dalføret østover fra Ringstad består av et kulturlandskap med dyrket mark, med skogkledde lier og 
åskammer i sør dekket av ung bjørk og svartor. Svartor finnes spesielt langs bekkedraget og ved 
Hellevatnet (figur 11 & 12). Det er også et område med naturbeitemark her, og veien følger midt i 
dalføret. Landskapet er noe fragmentert og kaotisk, sammensatt av mange vekslende elementer uten de 
store linjene eller harmoni. Forbi Holmedal går linjetraseen i hovedsak over dyrket mark, og på tvers 
av den nord-sørgående nokså vide og mer åpne Holmedalen. På denne strekningen ligger kystflaten 
med sitt kulturlandskap mellom de småkuperte åsene som en brem mot Dalsfjorden nedenfor de 
høyere fjellene i nord. Holmedalen skjærer seg inn i denne øst-vest strukturen langs fjorden, og gir 
landskapet en større åpenhet og inntrykksstyrke enn det generelle bildet på strekningen. 
 
 

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

I Holmedalen er landskapet noe mer sammensatt enn det øvrige 
inntrykket, der de visuelle kvalitetene i omgivelsene er stedvis 
redusert både ved økende tilgroing og ved eksisterende 
kraftledninger. Klasse B2 representerer det typiske landskapet med 
noe lavere mangfold, ”kaotiske” former og enkelte uheldige inngrep, 
og landskapet vurderes å ha ”liten verdi”. 

 

 

 
Figur 11. Fra Ringstad og østover følger traseen langs dagens 22/66kV-linje gjennom et kupert 
landskap med naturbeitemark, lauvskog og dyrket mark.  
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Figur 12. Øverst: Vassbakkane med Hellevatnet øst for Ringstad, med dagens linje sentralt i 
landskapsrommet. Midten: Bosetting langs nåværende linje ved kryssing av Holmedalen. Nederst: 
Holmedalens mer åpne og ”harmoniske” landbrukslandskap østover mot Rivedal.  
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Landskapsrom forbi Rivedal og Vardeheia  
 
I området ovenfor Flatebøen i Rivedal er liene dekket av mye ung oreskog, mest svartor, men også en 
del gråor. Oppå de bratte liene troner nokså høyreiste fjell som Bakkefjellet (630 moh) og 
Rivedalskletten (505 moh), slik at landskapet har betydelige kontraster. Opplevelsen er imidlertid 
preget av noe ”uryddighet” i landskapet. Bjørkeskog tar over mot skoggrensen og videre går traseen i 
gjennom Vagstaddalen der myrer dominerer med spredt subalpin bjørkeskog. Linjetraseen går her 
hovedsakelig i skoggrensen, i et fjellområde med fremdeles mye beiteaktivitet. Fjellene er bratte og 
dominerende mellom det avrundete heilandskapet. Her har det tidligere vært betydelig stølsdrift, men 
bygningene er i dag i bruk som velholdte fritidsboliger. Ny bilvei inn dalen er etablert i forbindelse 
med et småkraftverk med inntak i Vagstadelven.  
 

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

Inntrykksstyrken er stedvis stor, men de visuelle kvalitetene er 
redusert ved etableringen av en vei inn i området. Klasse B2 
representerer det typiske landskapet med enkelte uheldige inngrep, 
og landskapet vurderes å ha noe under ”middels” verdi. 

 

 
 

 
 

Figur 13. Øverst: Landbruksområdene ved Flatabøen med brukene Fossheim og Midtbø, med 
Bakkefjellet (630 moh) i bakgrunnen og Rivedalskletten (505 moh) i høyre bildekant. Nederst: Bak 
Rivedalskletten ved Nedgardsstølen domineres landskapet av myrer med spredt subalpin bjørkeskog 
og einer. Her er fremdeles mye dyr på beite, etter at bygging av småkraftverk har ført bilvei helt opp. 
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Figur 14. Øverst: Inntak til nylig etablert småkraftverk nederst i Vagstaddalen, med god bilvei helt 
opp. Midten: Østover Vagstaddalen er det subalpin bjørkeskog oppunder det markante Stølsfjellet 
(586 moh) Nederst: Vagstaddalen med Stølsfjellet mot vest fra Fossane innerst i dalen. .  
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Landskapsrom Vardeheia til Markavatnet 
 
Over fjellområdet mellom Vagstaddalen og Markevatnet er det stort sett alpin vegetasjon, men med 
klynger av subalpin bjørkeskog. Her er landskapet svært kupert, med avrundete topper på opp mot 
nesten 800 moh, og et konglomerat av større og mindre innsjøer i det kuperte landskapet. Her er 
landskapet typisk for landskapsregion 15 ”Lågfjellet i Sør-Norge”, og områdene har vært benyttet til 
stølsdrift med et nettverk av ferdselsårer som i dag nyttes som turstier for friluftsformål (figur 15). Det 
går en kraftlinje fra sør og rett nord til Markavatnet (figur 19, side 30), men den planlagte linjen vil 
ikke følge denne traseen.  
 

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

Dette lavalpine landskapet er typisk for ”Stølsheimen” i Vest-Norge, 
og de mange innsjøene og avrundete fjellene bidrar til et betydelig 
mangfold i landskapsbildet. Klasse B1 representerer det typiske 
landskapet med rikt mangfold men uten de dramatiske elementene 
og største inntrykkene. Landskapet vurderes å ha ”middels verdi”. 

 
 

 
 

 
 
 
 

Figur 15. Øverst: Fra Fossane innerst i Vagstaddalen nord mot Hyllsetstølen og Vardeheia, Nederst: 
Atlevatnet med Vårdalsstølen sør for Langevassheia, i tilstøtende og tilsvarende fjellområde sør for 
der alternativ 1 er planlagt. 
 
Alternativ 2 landsksapsrom over fjellet til Gjerdedalen  
 
Traseen går fra Ringstad transformatorstasjon nordover, mellom gårdene på Ringstad og nordover 
Søreiddalen til Nordeidet (figur 16). 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 
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traseen over Langeberga, ned i Gjerdedalen og møter eksisterende 22 kV-linje. Området har avrundete 
fjelltopper på over 800 moh, og det har vært omfattende stølsdrift i sør ved og øst for 
Nykksvatnetsynes. Det er ikke slik bebyggelse i selve tiltaksområdet, men nede i Gjerdedalen er det 
tilrettelagt for lokal ferdsel og fritidsaktiviteter. Linjen vil her passere like forbi tilrettelagte områder.  
 

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

Dette fjellandskapet har betydelig visuelle kvaliteter knyttet til 
kontrasten mellom innsjøene og de bratte liene, med alpine tilsnitt 
ved hengende daler som Størdalen med den bratte Størdalsstauren 
(figur 17). Området er uten særlige inngrep og er vurdert som 
klasse B1 med  ”middels verdi”. 

 

 
 

 
 

Figur 16. Øverst: Kulturlandskapet ved Ringstad sett mot nord. Nederst: Nordeidet, der linjen tar opp 
i fjellet 
 
 
Alternativ 3 - landskapsrom langs Eidsfjorden og Stongfjorden 
 
Alternativ 3 følger samme trase som alternativ 2 gjennom bruket ved Ringstad og til Nordeidet (figur 
16), men fortsetter så videre langs riksvegen til Røyrebakkane ved Stongfjorden. Hele den vestvendte 
lia langs Eidsfjorden er et kulturlandskap preget av slått og beite, og det går allerede en 22 kV-linje 
langs veien. Etter å ha passert landbruksområdene i Størdalen (figur 17), går traseen opp i terrenget i 
bjørkeskogen, over Gjerdåsen og Dyrekula frem til eksisterende 22 kV-linje som følges parallelt mot 
øst, til traseen deler seg i de to alternativene 4 og 5. i Gjerdedalen er det tilrettelagt for lokal ferdsel. 
 

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

Dette kystlandskapet har naturbeitemark utover langs Eidsfjorden, 
og følger oppi skogen ved Gjerdeåsen Mangfoldet er betydelig men 
de visuelle kvalitetene er redusert både ved økende tilgroing og ved 
eksisterende kraftledninger og vei (figur 17). Området vurdert til 
klasse B2 og landskapet har ”liten verdi”. 
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Figur 17. Øverst: Kulturlandskapet ved Hellestranda med spredt bosetting. Midten: Opp Størdalen på 
neset mellom Eidsfjorden og Stongfjorden, med Størdalsstauren til venstre Nederst: østover myrene 
inn mot Heiane, der alle alternativ 2-5 er samlet.  
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Alternativ 4 - landskapsrom Norddalen til Markavatnet 
 
Alternativ 4 fortsetter rett østover der alternativene 2 og 3 møttes sør for Stongåsen innerst i 
Stongfjorden. Her er det skogkledde åser med bratte heng sør for Stongsvatnet og Oslandsvatnet. 
Linjen går videre forbi Stongstølen, der den eksisterende 22 kV-linje bøyer av mot nordøst (og 
alternativ 5). Traseen følger Oslandsbotnen østover, gjennom Norddalen og nord for Norddalstjørna 
og Middagsholten rundt sør- og østsiden av Markavatnet (figur 18). Landskapet på denne strekningen 
er preget av bratte fjell og trange daler, som Norddalen. Dette landskapet er noe mer dramatisk og 
kupert, med god inntrykksstyrke ved Oslandsvatnet med kombinasjonen av kulturlandskapet langs 
innsjøen, omkranset av de bratte fjellene. Bjørkeskog dominerer i området rundt Stongsstølen, men på 
Heiane kommer det også inn litt furu. I Oslandsbotnen krysses et kulturlandskap med bl.a. gammel 
beitemark, og videre herfra er landskapet stort sett skogløst fram til furuskoginnslag ved Markavatnet. 
 

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

De visuelle kvalitetene i omgivelsene er redusert både ved 
eksisterende kraftledninger og veien inn til Litlestølen ved det 
regulerte Botnavatnet (286-295 moh). Også Oslandsvatnet er 
regulert (89-99 moh), slik at området representeres ved klasse B2 og 
landskapet vurderes å ha mellom ”liten” og ”middels verdi”. 

 

 
 

 
 

Figur 18. Øverst: Osland med Oslandsvatnet i bakgrunnen. Nederst: Skjerlia innerst i østenden av 
Markavatnet.  
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Alternativ 5 – landskapsrom over Vågeskardet mot Markevatn  
 
Alternativ 5 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, sør for Vasslivatnet og til alternativ 
transformatorstasjon ved Øyravatnet. Landskapet i Vågeskardet er kulturpreget landskap med noe 
dyrket mark og beitemark og mye planteskog i nord.  
 

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

Dette landskapet har et begrenset mangfold preget av inngrep og 
gjengroende kulturlandskap med en god del plantegran. Klasse C 
representerer inntrykkssvake områder uten stort mangfold, og er 
vurdert å ha ”liten verdi”. 

 

 
 

 
 

 
 

Figur 19. Øverst: Kryssing over østenden av Stongsvatnet. Dagens linje er markert med røde ringer. 
Midten: Ved vannskillet nordover i Vågeskardet, med dagens 22kV linje i bakgrunnen. Nederst: 
Østenden av Markavatnet med dagens 66kV linje markert med røde ringer. 
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DELSTREKNING 3: MARKEVATN - GROV 
 
På strekningen fra de to alternative plasseringene for Markavatnet transformatorstasjon og til 
transformatorstasjonen ved Grov, vil linjen i hovedsak følge eksisterende trase for eksisterende 66 kV-
linje, som da erstattes av den nye 132 kV-linjen.  
 
Landskapsrom Øyravatnet  
 
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. Området mellom Markavatnet 
og Øyravatnet har grunt jordsmonn med skrinn furuskog. Langs Øyravatnet ligger bruket Øyra langs 
nordøstsiden av innsjøen, der også veien ligger. Fallet mellom Markavatnet (185 moh) og Øyravatnet 
(44 moh) er utnyttet i et kraftverk. Også Øyravatnet er magasin for et nedenforliggende kraftverk, og 
det har en liten, men markant reguleringssone langs strandkanten. 
 

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

Dette kuperte skoglandskapet har begrenset mangfold, men ved 
Øyravatnet der både innsjøen og kulturlandskapet rammes inn av 
furuskogen, er mangfoldet høyere med gode kontraster mellom de 
ulike elementene. De visuelle kvalitetene er dog redusert ved 
kraftverket, slik at området er vurdert til klasse B2 med ”liten 
verdi”. 

 

 
 

 
 

Figur 20. Øverst: Kraftstasjon ved Øyravatnet, der fallet mellom Markavatnet og Øyravatnet utnyttes. 
Nederst: Øyravatnet er regulert, her med omtrent en meters reguleringssone i strandkanten. 
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Figur 21. Øverst: Planlagt plassering av Markevatn transformatorstasjon  nedenfor Rindane ved 
utløpet av Markavatnet. Midten: Dagens 66kV linje mellom Markavatnet og Øyravatnet. Nederst: 
Gården Øyra ved Øyravatnet. 
 
Landskapsrom Gjelsvika og over Førdefjorden  
 
Fra Markevatn transformatorstasjon (begge alternativer) går linjen gjennom furuskog (figur 20). Etter 
fjordspennet over Gjelsvika går linjen et lite stykke gjennom et område med fjellhei på Dyvikeholten,  
før fjordspennet over Førdefjorden. Fra mastepunkt og videre på nordsiden av fjorden går traseen først 
gjennom bjørkeskog og granfelt.  
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Verdi 

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

Landskapet inneholder ulike element knyttet til fjord, kulturlandskap 
og furuskogkledde fjordsider, uten de store kontrastene, men likevel 
med en balansert visuell kvalitet i omgivelsene (figur 22). Klasse 
B1 representerer det typiske fjordlandskapet på Vestlandet og 
landskapet vurderes å ha ”middels verdi”. 

 

 
 

 
 

 
 

Figur 22. Øverst: Gården Selvika ved Gjelsvik, der linjen skal krysse Gjelsvika i forgrunnen. Midten: 
Kryssingspunktet av Førdefjorden fra Vevring. Mastene kan skimtes i horisonten midt på bildet. 
Nederst: Dagens passering med luftspenn over Førdefjorden og til Vevring, fotografert fra veien.  
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Landskapsrom Vevring  
 
Dette landskapsområdet strekker seg både østover og vestover på nordsiden av Førdefjorden fra 
fjordkryssingen. Både til planlagt industriområde ved Engjabø, og videre vestover. Traseen går 
gjennom bjørkeskog og granfelt utenfor bebyggelsen. Landskapet er kupert og noe ”rotete”.  
 

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

Innsyn til dette rommet er kun helt lokalt, rommet er skjermet og har 
derfor lite mangfold uten kontraster. Klasse C utgjør inntrykkssvake 
områder uten stor mangfold, og er vurdert å ha ”liten verdi”. 

 
 

 
 

 
 

Figur 23. Øverst: Opp dalen ved Ytre Vevring, der linjen østover til Engjabø skal krysse oppi dalen. 
Nederst: Østover markene nedenfor bruket Vassbotn over Vevring, der linjen østover vil passere. 
 
Landskapsrom Seljevollen med Kvellestadstølen  
 
Fra Vevring og videre vestover går traseen først gjennom bjørkeskog og granfelt, med innslag av gråor 
og osp. Seljevolldalen er dominert av ung gråorskog på tidligere beitemark, der det oppunder 
Seljevollfjellet (figur 24) er noen spredt alm. Landskapet har her begrenset mangfold grunnet 
avskjerming fra utsyn mot fjorden. Det domineres videre av myrområder med glissen blandingsskog.  
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Verdi 
Liten          Middels              Stor 
⏐----------------------⏐--------------------- -⏐ 
       

Landskapet på denne strekningen har lite mangfold og er uten 
kontraster. Klasse C utgjør inntrykkssvake områder uten stort 
mangfold, med eksisterende 66kV-linje, og er vurdert å ha ”liten 
verdi”. 

 

 
 

 
 

 
 

Figur 24. Øverst: Ved Seljevollen mot Seljevollfjellet. Midten: Nordover dalen fra Kvellestadstølen 
Nederst: Restene av Kvellestadstølen med dagens 66 kV-linje i bakgrunnen.  
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Landskapsrom Standal til Osstrupen  
 
På denne strekningen passerer linjetraseen oppe i Standalen langs eksisterende 66 kV-linjetrase. 
Landskapet i Standalen er åpent, med kulturlandskap langs både sør- og østsiden av Standalsvatnet, og 
det hele er omkranset av avrundete skogkledde åser der Storenipa (636 moh) utgjør det dominerende 
trekket i horisonten (figur 25).  
 
Tilsvarende vurdering gjelder for landskapet ved Store Høydal, som ligger ved Høydalsfjorden, med 
kulturlandskapet oppover dalen, og med Blåfjell (698 moh) og Blåfjellnipa (627 moh) som 
dominerende fjell rett opp fra fjorden (figur 25).  
 
Osstrupen er trang (derav navnet), med bratte fjell på begge sider, med skrinn furuskog. Landskapet er 
trangt, men har til dels stor inntrykksstyrke og middels mangfold. Dagens 66 kV-linje passerer over 
parallelt med broen (figur 26). 
 

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

Dette landskapet har et betydelig mangfoldet med en god harmoni, 
men er uten de helt store inntrykkselementene. Klasse B1 
representerer det typiske landskapet med godt mangfold uten de 
store inngrepene, og det vurderes å ha ”middels verdi”. 

 
 

 
 

 
 

Figur 25. Øverst: Innover dalen mot Øvre Standal, med Standalsvatnet i forgrunnen og Storenipa i 
bakgrunnen. Nederst: Store Høydal langs Høydalsfjorden, med Blåfjellnipa.  
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Figur 26. Øverst: Broen over Osstrupen med dagens 66kV kraftlinje som krysser parallelt med veien. 
Nederst: Linjen videre nordvestover fra Osstrupen mot Barlindbotn går gjennom furuskog.  
 
 
Landskapsrom Barlindbotn med Jagedalsvatnet 
 
Videre fra 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, i et småkupert landskap uten de store 
variasjonene. Området har flere innsjøer (Litlavatnet og Storavatnet), før en kommer til Eikefjordens 
indre del og Jagedalsvatnet, men landskapet er nokså monotont med de nokså nærliggende og 
småkuperte skogkledde åsene.  
 
Ved Barlindbotnen er det litt frodigere, men her er også ganske store skogarealer som er avvirket. 
Skrinn furuskog dominerer på begge sider av Jagedalsvatnet, og det går allerede flere kraftlinjer 
gjennom området, men området rundt innsjøen har en større inntrykksstyrke enn den øvrige 
strekningen, fordi en her har større utsyn og en annen ”ro” over landskapet enn det mer ”urolige” og 
småkuperte terrenget ellers (figur 27).  
 

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

Dette landskapet har ikke stort mangfold, har beskjedne kontraster 
utover skogen og vannflatene og er også uten sterke inntrykk. 
Klasse B2 utgjør inntrykkssvake områder uten stor mangfold, og er 
vurdert å ha ”liten verdi”. 
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Figur 27. Øverst: dagens linje gjennom furuskogen nordover ved Barlindbotn. Nederst: Dagens 66 
kV- linje (markert med strek) gjennom Sandvikbotn naturreservat med Jagdalsvatnet i forgrunnen. 
 
Landskapsrom Eikefjorden mot Grov 
 
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. Området ved selve fjordkryssingen ligger med bratte fjordsider, særlig på 
sørsiden av Leversundet. Her er allerede to linjer som krysser sundet. 
 

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

Selve Leversundet utgjør et noe sterkere inntrykksbilde med 
variasjon enn det øvrige monotone landskapet på denne strekningen, 
der det verken er særlig mangfold eller kontraster. Med vekt på 
Leversundet blir dette klassifisert til klasse B2, og landskapet er 
vurdert å ha ”liten verdi”. 
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SAMLET VERDIVURDERING LANDSKAP  
 
Landskapsbildet på hele strekningen er typisk for regionen, og inneholder ingen særlige 
landskapsmessige verdier utover det vanlige. Innsjøer og fjorder, omkranset av kulturlandskap med 
tilliggende furuskogkledde avrundete åser og ett parti med vestlandsk fjellområde med tidligere 
omfattende stølsdrift, gir landskapet stedvis et betydelig mangfold og også en god inntrykksstyrke. 
Men de helt store kontrastene og inntrykkene savnes i form av breer på toppene eller markante fosser 
som stuper i fjordene. I mange av de mer avgrensete landskapsrommene savnes også fjordutsyn, og en 
vil stedvis oppleve at landskapet ikke har samme ro og harmoni, men virker noe kaotisk eller også mer 
monotont uten de store dimensjonene eller kontrastene, samtidig som både vassdragsreguleringer, 
veier og kraftlinjer bryter med naturlandskapet.  
 
Landskapet veksler derfor mellom det typiske landskapet uten inngrep, klasse B1, og klasse B2 der 
det er noe lavere mangfold og enkelte uheldige inngrep, samt noen steder der landskapet preges av 
relativ inntrykkssvake områder uten stort mangfold. Landskapet vurderes å ha ”liten” til ”middels” 
verdi.  Størst verdi har kulturlandskapet på Olsetlandet og fjellområdet ved Langevassheiene, begge i 
Askvoll, med ”middels verdi”. ”Middels verdi” har også de få gjenværende inngrepsfrie områdene i 
regionen. 
  
Tabell 3: Opplisting av landskapsklasse og verdi for de 18 ulike landskapsrommene vurdert for hver 
av de tre delstrekningene for den planlagte 132 kV-linjen fra Lutelandet til Grov.  
 
 Klasse Verdi 

Liten          Middels         Stor 
Delstrekning 1: Lutelandet – Ringstad B1-B2 ⏐-----------------⏐-----------------⏐ 

                
- Landskapsrom Korssundet til Lutelandet B2 ⏐-----------------⏐-----------------⏐ 

                   
- Landskapsrom Nordvestsiden av Einingsfjellet B2 ⏐-----------------⏐-----------------⏐ 

            
- Landskapsrom Furneset til Dalsfjorden  B1 ⏐-----------------⏐-----------------⏐ 

                  
- Landskapsrom Hellestranda og Olsetlandet B1 ⏐-----------------⏐-----------------⏐ 

                        
Delstrekning 3: Markevatn – Grov B1-B2 ⏐-----------------⏐-----------------⏐ 

                
- Alt. 1: Landskapsrom Ringstad forbi Holmedal B2 ⏐-----------------⏐-----------------⏐ 

       
- Alt. 1: Landskapsrom forbi Rivedal til Vardeheia B2 ⏐-----------------⏐-----------------⏐ 

                
- Alt. 1: Landskapsrom Vardeheia til Markavatnet B1 ⏐-----------------⏐-----------------⏐ 

                          
- Alt. 2: Landskapsrom Ringstad over fjellet til Gjerdedalen  B1 ⏐-----------------⏐-----------------⏐ 

                   
- Alt. 3: Landskapsrom langs Eidsfjorden og Stongfjorden B2 ⏐-----------------⏐-----------------⏐ 

       
- Alt. 4: Landskapsrom Norddalen til Markavatnet B2 ⏐-----------------⏐-----------------⏐ 

              
- Alt.5: Landskapsrom Vågeskardet til Markevatn C ⏐-----------------⏐-----------------⏐ 

      
Delstrekning 3: Markevatn – Grov B2 ⏐-----------------⏐-----------------⏐ 

            
- Landskapsrom Øyravatnet B2 ⏐-----------------⏐-----------------⏐ 

       
- Landskapsrom Gjelsvika og over Førdefjorden B1 ⏐-----------------⏐-----------------⏐ 

                    
- Landskapsrom Vevring C ⏐-----------------⏐-----------------⏐ 

      
- Landskapsrom Seljevollen med Kvellestadstølen C ⏐-----------------⏐-----------------⏐ 

     
- Landskapsrom Standal til Osstrupen B1 ⏐-----------------⏐-----------------⏐ 

                     
- Landskapsrom Barlindbotn med Jagedalsvatnet B2 ⏐-----------------⏐-----------------⏐ 

           
- Landskapsrom Eikefjorden med Grov  B2 ⏐-----------------⏐-----------------⏐ 

        
Inngrepsfrie områder (INON) ⏐-----------------⏐-----------------⏐ 
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VURDERING AV VIRKNINGER OG KONSEKVENSER  
 
For fastsettelse av tiltakets virkning må det vurderes i hvilken grad landskapsbildet blir endret. 
Tiltakets virkning er i første rekke avhengig av retning, form og dimensjon på tiltaket, om det får 
visuell barrierevirkning, synlighet og eksponering. Det er av betydning om tiltaket forårsaker sår i 
landskapet.  
 
I et belte på 30 meter langs linjen vil det være en byggeforbudssone. Denne strekker seg omtrent 10 
meter til hver side fra ytterste linje, og denne forbudssonen sammenfaller med skogrydningsbeltet der 
ledningene går gjennom skogområder. Det er ikke samme rydningsbehov der ledningen passerer høyt 
over skogen, noe den ofte vil gjøre dersom stolpene plasseres på lokale høydepunkt. Inngrepet blir da 
mindre synlig.  
 
En kraftledning vil prege landskapsbildet ulikt etter hvor stor avstand en har til ledningen når en 
betrakter den. Betrakteravstand gir grunnlag for inndeling i ulike visuelle virkningssoner:  
Nærføringssonen er 3 ganger høyden til objektet, og siden den aktuelle ledningen for det meste vil ha 
mastehøyder på 12-18 m, blir nærføringssonen ca 50 m.  
Nærvirkningssonen er 9 ganger høyden til objektet. For den aktuelle ledningen vil det normalt bli 
snakk om ca 150 m. Detaljplassering og master betyr mest i denne sonen. 
Fjernvirkningssonen strekker seg så langt anlegget er godt synlig. Synligheten vil være avhengig av 
vær/årstid, men kan anslås til ca 4 km ved gode værforhold. Ledningsføring og silhuettvirkning er 
viktig for denne sonen.  
 
Synligheten av et inngrep er avhengig av egenskaper ved det landskapsrommet inngrepet befinner seg 
i. Terreng og vegetasjon vil skjerme, og i et komplekst landskapsrom vil dessuten inngrepet i seg selv 
ikke tiltrekke seg særlig oppmerksomhet. Synligheten er også avhengig av hvilket ståsted en har når en 
betrakter landskapet, og i denne rapporten er ståsted og valg av standpunkt for fotoillustrasjoner valgt 
ut fra betraktningspunkter hvor folk ferdes ofte og hvor opplevelsen av landskapet er viktig. Det 
gjelder i første rekke veier, bebyggelse, utsiktspunkter og områder med verdi for friluftsliv. 
 
 
VURDERING AV 0-ALTERNATIVET 
 
Konsekvensene av den planlagte 132 kV-linjen skal vurderes i forhold til den tilsvarende framtidige 
situasjonen i det aktuelle området, basert på kjennskap til utviklingstrekk i regionen, men uten det 
aktuelle tiltaket.  
 
Planområdet består i stor grad vært lynghei, landbruksområder og skog med naturbeitemark, men 
mange steder er det nå i ferd med å gro til med ung skog. Denne gjengroingen er tiltagende på hele 
Vestlandet, og reduserer innsyn til områder og utsyn fra ferdselsårer der det tidligere var vidt utsyn. 
Denne prosessen vil også fortsette i planområdet, men gjengroingen kan ikke vurderes som noen 
”negativ” virkning i landskapet siden dette er en naturlig prosess når skjøtsel av kulturlandskapet 
opphører og beiteaktivitet i utmark blir redusert. Det kan imidlertid oppfattes som negativt for 
opplevelsen av landskapet for dem som ferdes i det.  
 
For det aktuelle tiltaksområdet er det ikke planlagt alternative tiltak eller andre tilsvarende inngrep 
som skulle tilsi at det kan ventes vesentlige endringer i landskapsbildet. Samtidig vil det være naturlig 
å vurdere en generell og etter hvert tvingende nødvendig opprustning av eksisterende ledningsnett i 
regionen som en del av den ventede utvikling. Opprustning frå 66 kV-nett til 132 kV-nett vil da kunne 
vurderes som et 0-alternativ, hvilket tilsier at det her omsøkte tiltaket ikke vil ha noen som helst annen 
virkning på landskapet enn det som uansett må komme. 
 
Med samlet sett ”liten til middels verdi” med hensyn på landskapet, og en mulig ”liten negativ 
virkning” på landskapet, blir konsekvensene av 0-alternativet vurdert som ”ubetydelig konsekvens” 
( 0 ).  
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INNGREPSSTATUS / INNGREPSFRIE NATUROMRÅDER 
 
På strekningen fra Lutelandet til Ringstad i Askvoll vil ikke den planlagte linjen berøre inngrepsfrie 
områder. I dag er det imidlertid et slikt område ved Lutelandet, men siden det allerede er omsøkt en ny 
132 kV-linje fra Hålandsfoss til Lutelandet langs den samme traseen, vil denne reduksjonen i 
inngrepsfritt område allerede være utført.  
 
Den planlagte 132 kV-kraftledningen vil i all hovedsak resultere i bortfall av INON-områder i sone 2, 
som ligger mellom 1 og 3 km fra eksisterende tyngre tekniske inngrep. Det største berørte inngrepsfrie 
området er på 44,6 km² og ligger i fjellområdene øst i Askvoll nord for Dalsfjorden. Her er også et 
liten kjerneområde i INON-sone 1, så vidt mer enn 3 km fra inngrep (figur 28).  
 

 
 
Figur 28. Inngrepsfrie områder i fjellområdet i Askvoll i den midtre delen av tiltaksområdet, med 
skisserte bortfall (rødt) for de ulike alternative linjetraseene gjennom dette området (se også tabell 4). 
 
Det sør-østlige alternativ 1 vil medføre størst bortfall av INON-områder, med nesten 13 km², hvilket 
utgjør hele 28% av dette inngrepsfrie området. Dessuten vil det lille kjerneområdet på 0,25 km² med 
INON-sone 1 bli omdefinert til INON-sone 2. Alternativ 2 i kombinasjon med alternativ 4 gjennom 
Norddalen vil føre til nesten like stort frafall, på 11 km² og 25% av dagens areal. De to 
kombinasjonene av alternativ 2 + 5, samt alternativene 3 + 4 vil medføre en reduksjon på vel 6 km² 
eller omtrent 14% av området. Kombinasjonen alternativ 3 + 5 medfører bare bortfall av 1,4 km² eller 
drøyt 3% av dette inngrepsfrie områdets areal (tabell 4). 
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Tabell 4. Tap av inngrepsfrie naturområder i sone 2 (mellom 1 og 3 km fra tyngre tekniske inngrep), 
ved de ulike alternative kombinasjonene for 132 kV-kraftlinje mellom Ringstad og Markavatnet. 
  
Berørte inngrepsfrie områder  INON-areal  INON-tap INON-tap i % 

Alternativ 1 44,85 km² 12,62 km² 28,1 % 
Alternativ 2 + 4 44,85 km² 11,11 km² 24,8 % 
Alternativ 2 + 5 44,85 km² 6,06 km² 13,5 % 
Alternativ 3 + 4 44,85 km² 6,43 km² 14,3 % 

Ringstad – Markavatnet 

Alternativ 3 + 5 44,85 km² 1,38 km² 3,1 % 
 

 
 
Figur 29. Inngrepsfrie områder på den nordre strekningen fra Førdefjorden til Grov, med skisserte 
bortfall (rødt). Dersom linjen legges langs eksisterende linje, vil det ikke skje noe bortfall av INON-
områder på denne strekningen.  
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På den nordre strekningen fra Vevring til Grov berøres to inngrepsfrie områder på henholdsvis 0,4 km² 
og 14,8 km², til sammen 15,18 km² (figur 29). Linjene vil ikke krysse gjennom områdene, men 
nærføring vil føre til marginal beskjæring av begge. Maksimal samlet reduksjon i disse områdene blir 
på 0,55 km², eller under 4% av disse områdene.  
 
Det førstnevnte lille området i nord er i praksis redusert i omfang og verdi, både på grunn av en 22 
kV-linje som går over holmen i Jagdalsvatnet og passerer nær området videre mot Eikefjorden, men 
også fordi det i dag ligger et veiløst småbruk inne i selve området. INON-områder blir imidlertid 
definisjonsmessig ikke berørt av kraftlinjer under 33 kV, men forskjellen på en 22 kV, en 66 kV eller 
en 132 kV-linje er ikke stort annet enn noe større ryddebelte. 
 
Dersom linjen legges langs eksisterende linjetrase i disse områdene, vil det ikke bli noen reduksjon i 
inngrepsfrie områder på denne strekningen. 
 
Tabell 5. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for inngrepsfrie områder på de tre 
strekningene og for de ulike alternative linjetraseene på den midtre strekningen gjennom Askvoll. 
 

Landskap 
Verdi 

Liten       Middels        Stor 
Virkning (omfang) 

Stor neg.                     Liten / ingen                       Stor pos. Konsekvens 
Søre 

strekning  
⏐-------------⏐-------------⏐ 

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

                                             
Ingen  

(0) 
Alternativ 1 ⏐-------------⏐-------------⏐ 

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

               
Stor negativ  

(- - -) 
Alternativ 

2+4 
⏐-------------⏐-------------⏐ 

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

                       
Middels negativ  

( - -) 
Alternativ 

2+5 
⏐-------------⏐-------------⏐ 

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

                               
Liten negativ 

 (-) 
Alternativ 

3+4 
⏐-------------⏐-------------⏐ 

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

                               
Liten negativ  

(-) 
Alternativ 

3+5 
⏐-------------⏐-------------⏐ 

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

                                       
Ingen til liten negativ 

(0 / -) 
Nordre 

strekning  
⏐-------------⏐-------------⏐ 

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

                                       
Ingen til liten negativ 

(0 / -) 
 

For strekningen fra Lutelandet til Ringstad vil det ikke være noen konsekvens, siden her ikke vil være 
noe INON-område. På den midterste strekningen vil alternativ 1 ha ned mot ”stor negativ virkning” 
med tilhørende ”stor negativ konsekvens” ( - - - ). Kombinasjonen av alternativ 2+4 vil ha ”middels 
negativ virkning” og dermed ”middels negativ konsekvens” ( - - ), mens begge kombinasjonene 2+5 
og 3+4 vil ha mellom ”liten og middels negativ virkning” og dermed ”liten negativ konsekvens” ( - ). 
Alternativ 3+5 og hele den nordre strekningen fra Markevatn til Grov vil kun beslaglegge små INON-
områder, og dermed ha ”liten negativ virkning” og tilhørende ”ingen til liten negativ konsekvens”       
( 0 / - ). 
 
VURDERING AV DELSTREKNING 1: LUTELANDET - RINGSTAD 
 
Landskapsrom 1 Korssundet til Lutelandet  
 
Linjetraseene vil krysse over fra Lutelandet til en høyde på Sakseneset. Spennet vil ikke bli langt, men 
linjetraseen vil være synlig i det åpne landskapet. Innsynsmulighetene er likevel begrenset på grunn av 
det småkuperte landskapet uten mange ferdselsårer. Tiltaket vurderes på denne bakgrunn i seg selv å 
ha mellom ”liten” og ”middels negativ virkning” på grunn synligheten i det åpne terrenget, men 
siden den vil gå parallelt med meldt linje Lutelandet – Hålandsfoss, blir å regne som en ”liten negativ 
konsekvens” ( - ). 
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Landskapsrom 2 Nordvestsiden av Einingsfjellet 
 
Linjetraseen følger her over Husafjellet fra kystflaten på nordsiden av Einingsfjellet. Vest for og rundt 
fjellet vil den følge nær eksisterende 22 kV og 66 kV-linjer langs kystlinjen. Tiltaket ligger uten særlig 
innsyn fra bebyggelse, men vil være godt synlig i det åpne landskapet. Tiltaket er vurdert å ha ”liten” 
negativ virkning” på grunn av at en stort sett vil følge områder uten omfattende innsyn nord for 
Einingsfjellet, og følge langs eksisterende tilsvarende linjer vest for fjellet. Det får dermed 
”ubetydelig konsekvens” ( 0 ). 
 
Landskapsrom 3 Furneset til Dalsfjorden  
 
Linjetraseen krysser dyrket mark etter ilandføringen og følger så nordkanten av dyrket mark mot 
startpunkt for sjøkabel over Dalsfjorden på nordsiden. Tiltaket ligger lavt i forhold til halvøyens 
høyeste punkt, og er uten særlig innsyn fra bebyggelse og vil ikke være godt synlig selv i det åpne 
landskapet mot nord. Tiltaket er vurdert å ha ”liten til ingen negativ virkning” på grunn av at en stort 
sett vil følge områder uten omfattende innsyn ”ubetydelig konsekvens” ( 0 ). 
 
Landskapsrom 4 Hellestranda og Olsetlandet 
 
Linjen kommer opp fra sjøen enten vest ved Dorhellestranda eller vel en km lenger øst, ved 
Hellestranda. Vestre ilandføringspunkt ligger i utmark, og linjen føres over høydepunktet 
Dorhelleåsen før den føres gjennom mosaikken av landbruksområder og skogsområder på flatene mot 
Straumsåsen. Herfra føres den over Rustene og ned til den eksisterende transformatorstasjonen ved 
Ringstad. Ilandføringspunktet på Dorhelleneset er ikke synlig fra ferdselsårene eller bosettingen i 
området. Terrenget videre innover er flatt uten særlige oversiktspunkt, slik at tiltaket ligger uten særlig 
innsyn fra bebyggelse. Tiltaket er vurdert å ha ”liten til ingen negativ virkning” på grunn av at en det 
stort sett vil følge områder uten særlig innsyn, og får dermed ”ubetydelig konsekvens” ( 0 ). 
Ilandføringspunktet på Hellestranda vil ligge ved boliger og krysse veien, og det vil derfor ha 
”middels negativ virkning” og får ”middels negativ konsekvens” ( - - ).   
 
Tabell 6. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for landskap ved fremføring av ny 
132 kV-linje mellom Lutelandet og Ringstad, med detaljer for hvert av de fire landskaps-rommene. 

 

Landskap 
Verdi 

Liten       Middels        Stor 
Virkning (omfang) 

Stor neg.                     Liten / ingen                       Stor pos. Konsekvens 
Rom 1 ⏐-------------⏐-------------⏐ 

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

                                  
Liten negativ (-) 

Rom 2 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
            

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

Ubetydelig ( 0 ) 

Rom 3 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
                

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

Ubetydelig ( 0 ) 

Rom 4 
Kort sjøkabel 

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

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

Ubetydelig ( 0 ) 

Rom 4 
lang sjøkabel 

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

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

Middels negativ ( - - )

Strekning 1 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
                     

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

Liten negativ (-) 

 
 
VURDERING AV DELSTREKNING 2: RINGSTAD - MARKEVATN 
 
Ringstad transformatorstasjon ligger isolert til og ute av syne fra veien forbi. Her går allerede flere 
linjer inn til denne, og den planlagte linjen vil ikke føre til større landskapsmessige endringer i forhold 
til dagens situasjon. Landskapsmessig vil det heller ikke medføre problem å foreta eventuell utvidelse 
ved stasjonen.  
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Alternativ 1 Landskapsrom 1 Ringstad til Holmedal 
 
Linjetraseen følger her østover langs eksisterende linjetrase, som krysser over veien mot nord før 
Holmedal, og selve Holmedalen krysses langs eksisterende linje. Den nye linjen bryter av fra 
eksisterende trase nord for Bakkevatnet, der den så tar til fjells øst for Bakkefjellet. På det meste av 
strekningen vil linjen følge eksisterende 66 kV-linjer og den vil være uten særlig innsyn i den noe 
kaotiske landskapet. Idet linjen tar til fjells vil den ligge nokså langt unna. Tiltaket er vurdert å ha 
”liten til ingen negativ virkning”, med tilhørende”ubetydelig konsekvens” ( 0 ). 
 
Alternativ 1 Landskapsrom 2 Holmedal, forbi Rivedal og Vardeheia 
 
Linjetraseen følger opp forbi Rivedalsstølen og nord for Rivedalskletten og inn Vagstaddalen 
oppunder og øst for Stølsfjellet. På denne strekningen er det subalpin bjørkeskog, slik at det ikke er 
behov for å rydde langs linjen. Den vil også bli plassert i terrenget slik at den ikke stikker seg ut, men 
vil likevel være synlig for turistløypen og fritidsboligene i området. Her er imidlertid allerede etablert 
en bred og svært synlig vei inn i terrenget i forbindelse med småkraftverkinntak oppe i Vagstadelven. 
Så selv om tiltaket vil være synlig i terrenget, vil virkningen være begrenset. Tiltaket er vurdert å ha 
”liten negativ virkning” fordi den her delvis går i åpent lende, men ellers vil ligge i kanten oppunder 
Stølsfjellet. Tiltaket får dermed ”liten negativ konsekvens” ( - ). 
 
Alternativ 1 Landskapsrom 3 Vardeheia til Markavatnet 
 
På denne strekningen vil linjen gå i fjellområder uten særlig vegetasjon, og selv om linjetraseen følger 
landskapet for ikke å stikke seg fram, vil den være synlig fra turstiene i området. Tiltaket vil være godt 
synlig i det åpne landskapet. Tiltaket er vurdert å ha ”middels negativ virkning” får dermed 
”middels negativ konsekvens” ( - - ).  
 
Alternativ 2 Landskapsrom Ringstad og over fjellet til Gjerdedalen  
 
Linjetraseen går her midt gjennom tunet på Ringstad før den går over til Nordeidet og opp i fjellet 
forbi Eidsvatnet og Nyksvatna, krysser øverste del av Størdalen og videre nordøstover til Gjerdedalen. 
Tiltaket går hovedsakelig gjennom ubebodde og dels ubeferdete området i fjellet, men passeringen 
gjennom Ringstad vil være svært synlig og gå svært nær husene. Tiltaket er vurdert å ha ”middels 
negativ virkning” ved passering Ringstad, men samlet sett ”liten negativ virkning” på grunn av at 
linjen går gjennom fjellområder uten omfattende ferdsel der den likevel vil være godt synlig. Dette 
alternativ 2 får dermed ”liten negativ konsekvens” ( - ). 
 
Alternativ 3 Landskapsrom Ringstad og langs Eidsfjorden og Stongfjorden 
 
Linjetraseen følger her samme trase som alternativ 2 gjennom tunet på Ringstad og til Nordeidet, men 
fortsetter langs eksisterende 66 kV-linjer langs veien. Tiltaket vil være godt synlig langs det meste av 
strekningen, men utgjør ingen forskjell fra dagens situasjon langs vei og eksisterende linjer. På siste 
strekningen oppunder Gjerdeåsen og forbi Stongstølen, vil det heller ikke være særlig synlig i 
terrenget, som her også er nokså kupert og skogsatt. Tiltaket er derfor vurdert å ha ”liten til ingen 
negativ virkning”, og det får dermed ”ubetydelig konsekvens”    ( 0 ). 
 
Alternativ 4 Landskapsrom Norddalen til Markavatnet 
 
Linjetraseen følger her den ubebodde og ubeferdete Norddalen østover fra Oslandsvatnet til sørsiden 
av og rundt Markavatnet. Traseen i Norddalen er uten innsyn og linjen vil ligge nede i den bratte 
dalen. Langs sørsiden av Markavatnet vil linjen være synlig fra bebyggelsen ved Skjerlia, men likevel 
ligge et stykke unna. Tiltaket er her vurdert å ha ”liten til ingen negativ virkning” og får dermed 
”ubetydelig konsekvens” ( 0 ). 
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Alternativ 5 landskapsrom over Vågeskardet til Gjelsvika mot Markevatn 
 
Linjetraseen følger her eksisterende 66 kV-linje fra Stongstølen, over Stongsvatnet, forbi Osland og 
over Vågskardet. Ved Halsen tar det av fra dagens trase, og går oppe i den skogkledde siden mellom 
Vasslivatnet og Kvernavatnet til alternativ transformatorplassering ved nordenden av Øyravatnet. På 
strekningen der den planlagte linjen ikke følger eksisterende linje, ligger den uten særlig innsyn. 
Tiltaket er vurdert å ha ”liten til ingen negativ virkning” og får dermed ”ubetydelig konsekvens” ( 
0 ). 
 
Alternativ transformatorstasjon ved nordenden av Øyravatnet, vil ligge nær veien i et småkupert 
område med blandingsskog. Den vil være synlig fra veien, men ikke være særlig dominerende i dette 
området, der utsynet er begrenset av at ferdselsåren ligger i skog. 
 
 
Tabell 7. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for landskap ved fremføring av ny 
132 kV-linje mellom Ringstad og Markevatn, med detaljer for hvert av de fem omtalte alternativene, 
der alternativ 1 omfattes av tre ulike landskapsrom. 
 

Landskap 
Verdi 

Liten       Middels        Stor 
Virkning (omfang) 

Stor neg.                     Liten / ingen                       Stor pos. Konsekvens 
Rom 1 ⏐-------------⏐-------------⏐ 

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

                                        
Ubetydelig (0) 

Rom 2 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
              

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

Liten negativ (-) 

Rom 3 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
                      

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

Middels negativ ( - - )

Alternativ 1 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
                 

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

Liten negativ (-) 

Alternativ 2 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
              

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

Liten negativ (-) 

Alternativ 3 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
           

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

Ubetydelig (0) 

Alternativ 4 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
          

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

Ubetydelig (0) 

Alternativ 5 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
        

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

Ubetydelig (0) 

 
 
VURDERING AV DELSTREKNING 3: MARKEVATN – GROV 
 
På denne siste strekningen vil linjen i all hovedsak følge og erstatte eksisterende 66 kV-linje på hele 
denne strekningen, men det er heller ikke høyt konfliktnivå knyttet til de alternative traseene som er 
lansert.  
 
Transformatorstasjonen ved østenden av Markevatnet vil ligge ved veien og eksisterende 66 kV-linje, 
der det er kupert og furuskog. Det vil derfor være lite innsyn fra et svært begrenset nærliggende 
område. 
 
Landskapsrom 1 Øyravatnet 
 
Her følger planlagt linje eksisterende 66 kV-linje gjennom furuskogen til høydedraget øst for 
Øyravatnet, der den tar videre mot nord for å krysse over Gjelsvik parallelt med dagens kryssing. 
Tiltaket ligger uten særlig innsyn fra bebyggelse eller ferdselsårer. Der det er begrenset innsyn, vil 
linjen erstatte dagens 66 kV-linje, så tiltaket er vurdert å ha ”liten til ingen negativ virkning” og får 
dermed ”ubetydelig konsekvens” ( 0 ). 
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Landskapsrom 2 Gjelsvika og over Førdefjorden  
 
Linjetraseen følger her eksisterende 66 kV-linje i spenn over Gjelsvik til like vest for toppen på 
Dyvikeholten, før det følger dagens spenn direkte over Førdefjorden til Vevring. Begge stedene er 
tiltaket godt synlig i det åpne fjordlandskapet. Et slikt tiltak vil i seg selv bli vurdert å ha ”middels til 
stor negativ virkning” på grunn fjordspennenes synlighet, men siden det allerede er slike spenn på 
stedet, vil det nye tiltaket som skal erstatte de nåværende, ha ”liten til ingen negativ virkning” og får 
dermed ”ubetydelig konsekvens” ( 0 ). 
 
Landskapsrom 3 Vevring 
 
Her er det planer om en avstikker østover til planlagt industriområde ved Engjabø. Linjetraseen 
krysser over veien opp til Vassbotn og drar så østover i Rossdalen oppe bak bebyggelsen i Vevring. 
Denne ledningen vil ligge uten innsyn fra bebyggelsen, og vil bare være synlig ved passering av veien, 
der det allerede krysser over en lokal 22 kV-linje ned mot bebyggelsen i Vevring. Selve hovedlinjen 
fortsetter langs eksisterende 66 kV-linje vest-nordvestover bak Tordalsholten mot Seljevoll, og følger 
dalføret under Seljevollfjellet. Tiltaket ligger uten særlig innsyn fra bebyggelse, er vurdert å ha ”liten 
til ingen negativ virkning”, og får dermed ”ubetydelig konsekvens” ( 0 ). 
 
Landskapsrom 4 Seljevollen med Kvellestadstølen 
 
Fra dalføret oppunder Seljevollfjellet foreligger to alternativer; (f) går nordover Liahesten, som er 
vestkanten av Seljevollfjellet, mens (c) følger dagens trase rundt Liahesten før den svinger nordover 
mot Kvellestadstølen. Nord for Kvellestadstølen møtes de to alternativene igjen vest for 
Klypingshaugen. Tiltaket ligger uten innsyn fra bebyggelse eller beferdete områder, men alternativ (c) 
vil være godt synlig lokalt på den første delen, siden det her må etableres gate i skogen. Tiltaket er 
vurdert å ha ”liten til ingen negativ virkning” på grunn av at en stort sett vil følge områder uten 
innsyn, og får dermed ”ubetydelig konsekvens” ( 0 ). 
 
Landskapsrom 5 Standal til Osstrupen 
 
Linjetraseen går på tvers av Standalen og passerer vest for Storenipa i samme trase som eksisterende 
66 kV-linje. Tiltaket ligger nesten to km fra bebyggelsen i Øvre Standal, og er derfor ikke særlig 
synlig, selv om det i prinsippet ligger synlig i dette åpne dalføret. Videre foreligger det to alternativer; 
(b) som følger eksisterende linjer og krysser nede i Høydalen gjennom bebyggelsen, og (e) som 
krysser godt over bebyggelsen oppi Høydalen. Videre mot Osstrupen krysser begge alternativene 
Gravanesholten. Alternativ (b) er vurdert å ha ”middels negativ virkning” på grunn av den større 
synligheten ved kryssing gjennom bebyggelsen i Høydalen, mens alternativ (e) vil ha ”middels 
positiv virkning” siden den eksisterende linjen gjennom bebyggelsen da vil bli fjernet. Alternativ (b) 
får dermed ”middels negativ konsekvens” ( - - ), mens alternativ (e) får ”middels positiv 
konsekvens” ( + + ).   
 
Landskapsrom 6 Barlindbotn med Jagedalsvatnet 
 
Det foreligger flere varianter på denne strekningen: Ved passering Botnavik i Barlindbotn følger 
alternativ (a) dagens 66 kV-linje gjennom bebyggelsen, mens alternativ (d) legges oppi Botnalia litt 
lenger vest og utenom bebyggelsen. Ved passering av naturreservatet og Jagedalsvatnet vil alternativ 
(n) passere gjennom reservatet og vest for innsjøen langs en eksisterende linje, mens alternativ (o) 
legges øst for reservatet, men i nye og lengre spenn over Jagedalsvatnet. Landskapsmessig vil de to 
sistnevnte alternativene ikke skilles vesentlig, det ene vil være synlig i det åpne rommet over innsjøen, 
mens det andre vil kreve skogryddingsbelte og dermed være synlig av den grunn. Begge vil imidlertid 
følge i eksisterende linjetraseer, slik at de hver for seg ikke medfører noen vesentlig endring i 
landskapet. Alternativene (n) og (o) er derfor vurdert å ha ”liten til ingen negativ virkning” med og 
får dermed ”ubetydelig konsekvens” ( 0 ).  
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Alternativ (a) langs veien og gjennom bebyggelsen ansees å ha ”middels negativ virkning” på grunn 
av den større synligheten, mens alternativ (d) vil ha ”middels positiv virkning” siden den 
eksisterende linjen gjennom bebyggelsen da vil bli fjernet. Alternativ (a) får dermed ”middels negativ 
konsekvens” ( - - ), mens alternativ (e) får ”middels positiv konsekvens” ( + + ).   
 
Landskapsrom 7 Eikefjorden med Grov  
 
Også ved kryssing av Eikefjorden er det to alternativer; der alternativ (n) krysser fjorden langs 
eksisterende kryssing, 500 meter vest for alternativ (o). Dersom alternativ (o) velges, vil dagens 
kryssing bli fjernet, slik at ingen av de to vil medfører noen vesentlig endring i landskapet. 
Alternativene (n) og (o) er derfor vurdert å ha ”liten til ingen negativ virkning” med og får dermed 
”ubetydelig konsekvens” ( 0 ).  
 
 
Tabell 8. Samlet vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser for landskap ved fremføring av ny 
132 kV-linje mellom Markevatn og Grov, med detaljer for hvert av de syv omtalte landskapsrom. 
 

Landskap 
Verdi 

Liten       Middels        Stor 
Virkning (omfang) 

Stor neg.                  Liten / ingen                    Stor pos. Konsekvens 
Rom 1 ⏐-------------⏐-------------⏐ 

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

Ubetydelig (0) 

Rom 2 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
                  

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

Ubetydelig (0) 

Rom 3 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
                  

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

Ubetydelig (0) 

Rom 4 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
                  

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

Ingen (0) 

Rom 5 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
                  

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐
              (b)                             (e)  

b : middels negativ ( - - )
e: middels positiv ( + + )

Rom 6 
⏐-------------⏐-------------⏐ 

            

⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐
               (a)     (o / n)                     (d)  

a: middels negativ ( - - )
o / n: Ubetydelig (0) 

d: middels positiv ( + + )
Rom 7 ⏐-------------⏐-------------⏐ 

           
⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐--------------⏐
                             (o / n)  

O / N: Ubetydelig (0) 

Strekning 3 ⏐-------------⏐-------------⏐ 
                  

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

Liten negativ (-) 
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AVBØTENDE TILTAK  
 
Avbøtende tiltak blir vanligvis gjennomført for å unngå eller redusere negative konsekvenser. For 
landskapet vil negative konsekvenser av kraftlinjer i hovedsak gjelde synligheten og nærheten til 
bebodde og beferdete områder.  
 
FØLGE EKSISTERENDE LINJETRASEER 
 
På betydelige deler av strekningen vil den planlagte linjen enten følge langs eksisterende linjer eller 
også erstatte disse som en oppgradering av ledningsnettet i regionen. Dette vil medføre redusert 
omfang av nye naturinngrep. 
 
STOLPEPLASSERING 
 
Linjen vil bli planlagt med stolpeplassering på lokale høydepunkt i terrenget. Dette vil både redusere 
antall stolpepunkt, samt gi høyere spenn og dermed mindre behov for rydding av gater i skogen langs 
ledningene.  
 
FARGESETTING 
 
Mastene vil i all hovedsak være trestolper innsatt med tjærestoff, slik at de naturlig vil være 
mørkebrune. Dette vil i seg selv dempe synligheten av linjen. Selve ledningene vil kunne synes på 
betydelig avstand i lav sol, men ledningstraseen følger i hovedsak nordsiden av høydedrag på store 
deler av strekningene, slik at også dette ansees for å være et lite problem. Det burde ikke være 
nødvendig med avbøting av dette. Isolatorer som medfører minst mulig refleksjon av lyset vil gjøre 
linjen mindre synlig på avstand. 
 
 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER/OVERVÅKNING 
 
 
Det ansees ikke nødvendig med flere undersøkelser eller oppfølging av de foretatte undersøkelsene i 
forbindelse med vurderingen av søknaden eller utforming av eventuelle konsesjonsbetingelser. 
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