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

Bergen, 12. desember 2007 
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SAMMENDRAG  
 
Overvoll, O. 2007. 

132 kV kraftledning Lutelandet-Grov. Konsekvensutredning for friluftsliv og reiseliv/turisme. 
Rådgivende Biologer AS rapport 1046, ISBN 82-7658-571-1, 31 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 ”friluftsliv og reiseliv/turisme”.  
 
Metodikken tar utgangspunkt i håndbok 140 (Statens vegvesen 2006), og Direktoratet for 
naturforvaltnings håndbøker 18-2001 og 25-2004, men kriteriene for verdisetting er noe modifisert og 
forenklet. Datagrunnlaget innhentet gjennom befaringer, samtaler med lokale- og regionale 
forvaltningsmyndigheter, lokale og regionale reiselivsaktører og gjennom informasjon på Internet. 
Kunnskapsgrunnlaget for området vurderes som middels godt til godt. 
 
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. Linjen vil krysse tre 
fjorder: Dalsfjorden vil krysses med sjøkabel, mens Eikefjorden og Førdefjorden krysses med 
luftspenn (erstatter dagens linje). Sør for Førdefjorden vil linjen for en stor del gå i åpent 
kulturlandskap og fjell, mens nord for Førdefjorden vil linjen stort sett gå gjennom skogkledde 
områder. Bosetningen i området er spredt.  
 

VURDERING AV KONSEKVENSER FOR FRILUFTSLIV OG REISELIV/TURISME 
 
Ved beskrivelse og vurdering av verdier og konsekvenser er linjetraseen delt inn i tre delstrekninger. 
Grunnlaget for inndelingen er de fire transformatorstasjonene linjen skal knyttes til (Lutelandet, 
Ringstad, Markevatn og Grov). De tre delstrekningene er svært forskjellige både med tanke på 
traselengde, topografi og alternative løsninger. Hver delstrekning er beskrevet for seg og illustrert på 
kart som viser fritidsboliger registrerte verdier for friluftsliv. Vurderingen av verdier blir presentert i 
en tabell etter områdebeskrivelsen under hver delstrekning. 
 
Friluftslivet i området er først og fremst knyttet til de fjordnære områdene og fjellområdene. Det er 
ingen større vann eller vassdrag i området som er kjent for å ha stor verdi for friluftsaktiviteter. 
Skogområdene i sørlige og midtre del av området er for en stor del bratte lier, og i de nordlige 
områdene, sør for Eikefjorden, gjør vegetasjonsbildet og småtopografiske forhold skogarealene litt 
tungt tilgjengelig, og disse benyttes stort sett bare av lokalbefolkningen.  
 
Den lave befolkningstettheten i området, gjør at bruksfrekvensen for de fleste aktuelle friluftsområder 
må regnes som lav, og området ligger også i stor grad utenfor viktige ferdselsårer. Blant de mest 
brukte friluftsområdene, der det også kommer en del tilreisende, er båtutfartsområdet Korssundet i 
Fjaler og fjellområdet Vardeheia/ Langevassheia i Askvoll. 
 
En analyse av byggpunkt på kartgrunnlag 1:50 000 viser at det er registrert 194 fritidsbygg innen en 
avstand på 1 km fra eksisterende og planlagte kraftlinjetraseer, 36 innenfor 200 m og 10 innenfor 100 
m. Også støls-/seterhus, rorbuer og helårsboliger benyttet som fritidsbolig er inkludert i dette 
materialet. Hytter og fritidshus i området brukes av lokalbefolkningen eller personer med tilknytning 
til området. Noen leies trolig også ut, men dette har i tilfelle lite omfang. 
 
Området kraftlinjen går gjennom har ingen større turistattraksjoner som gir grunnlag for masseturisme, 
og turistnæringen i området må kunne kalles beskjeden. Turismen i området er først og fremst knyttet 
til fjordområdene, inklusiv tilreisende i egen båt og noe hytteutleie og båtutleie i samband med 
fritidsfiske i fjordene. 
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Delstrekning 1, Lutelandet - Ringstad 
 
Strekningen er skissert med to nokså like alternativer, bare skilt av kort eller lang sjøkabel over 
Dalsfjorden. Det er lite grunnlag for å rangere disse, men det lengste sjøkabelalternativet foretrekkes 
fordi dette vil føre til mindre inngrep over land. 
 
Verdiene på strekningen er knyttet til båtutfart ved Korssundet og turgåing rundt Einingsfjellet sør for 
Dalsfjorden. På nordsiden av Dalsfjorden er det lokale verdier knyttet til turgåing ved høydepunktet 
Rustene. Alt i alt vurderes verdien for friluftsliv på strekningen mellom Lutelandet og Ringstad som 
middels. Virkningen av kraftlinjen på friluftslivet vurderes som middels til stor negativ, som 
kombinert med middels verdi gir middels til store negative konsekvenser (--/---). 
 
Traseen kommer ikke i nevneverdig konflikt med eksisterende fritidshus/hytter, men traseen kan bli 
synlig fra nytt hyttefelt nord for Korssundet. Virkningen vurderes som liten til middels negativ, som 
sammen med liten til middels verdi gir liten negativ konsekvens (-). 
 
Kraftlinjen vil bli synlig fra fjord og veier i området, men kommer ikke i direkte konflikt med 
attraksjoner eller fasiliteter for turisme/reiseliv i området. Konsekvensene for turisme/reiseliv vurderes 
som ubetydelige (0). 
 
Delstrekning 2, Ringstad - Markevatn 
 
De fem alternativene for linjefremføring på strekningen mellom Ringstad og Markevatn gir mulighet 
for fem ulike kombinasjoner. Alternativ 1 kan behandles isolert, mens alternativ 2 og 3 kan 
kombineres med alternativ 4 eller alternativ 5. Alternativ 1 skiller seg negativt ut, mens det er mindre 
markerte forskjeller mellom de fire andre. Et forsøk på rangering i forhold til konsekvenser for 
friluftsliv, fritidsbygg og reiseliv/turisme er gitt i tabellen under. 
 
Oppsummering av konsekvenser for friluftsliv, fritidsbygg og reiseliv/turisme, og forslag til 
rangering av alternative kraftlinjetraseer for ny 132 kV-linje mellom Ringstad og Markevatn.  

Kombinasjon av Konsekvensvurdering  
trasealternativer Friluftsinteresser Fritidsbygg Reiseliv/turisme Rangering 

1 (--) (-) (-) 5 
2/4 (--) (0) (0) 3 
2/5 (--) (0) (0) 4 
3/4 (-/--) (0) (0) 2 
3/5 (--) (0) (0) 1 

 

Alternativ 1 skiller seg negativt ut først og fremst i forhold til friluftsliv, siden denne går nærmest 
”smørøyet” i forhold til turområdene rundt DNT’s selvbetjente hytte Nipebu. Dette alternativet går 
også ganske nært flere støler, noe som gir en viss konflikt i forhold til hytter. I forhold til 
reiseliv/turisme er konsekvensen vurdert som liten negativ, men dette er knyttet opp til regional 
turbruk i tilknytning til Nipebu og er kanskje litt på kanten av det som defineres som reiseliv. Det er i 
alle fall tvilsomt om denne aktiviteten gir lokalsamfunnet nevneverdige inntekter. 
 
De andre kombinasjonene/alternativene er mer likeverdige, men i forhold til friluftsliv synes 
kombinasjonen med alternativ 3 og alternativ 5 (heretter kalt 3/5) som den minst uheldige. Denne fører 
ikke til inngrep i fjellområdet og berører videre bare lokale friluftsinteresser, med unntak av 
innfallsporten til fjellområdet gjennom Gjerdedalen, som er felles for alle de nordlige alternativene.   
 
Kombinasjon 3/4 fører heller ikke til inngrep i fjellet, men kommer i tillegg til innfallsporten mot 
fjellet i Gjerdedalen, også i konflikt med innfallsporter mot fjellet ved Oslandsbotnen og øst for 
Markavatn.  
 
Kombinasjoner som involverer alternativ 2 (dvs. 2/4 og 2/5) blir vurdert som mer uheldige i forhold til 
friluftsliv enn kombinasjoner som involvere alternativ 3 (dvs. 3/4 og 3/5). Først og fremst fordi 
alternativ 2 vil føre til inngrep i utkanten av fjellområdet, og bl.a. bli synlig fra den høyeste fjelltoppen 
i området. Hvilket alternativ som er det beste gjennom Gjerdedalen er noe usikkert, men alternativ 2 
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går nærmere DNT-turløypen fra Gjerdedalen mot Nipebu. På den annen side blir alternativ 2 trolig 
mindre synlig fra den permanente leirplassen som ligger lengre nede i dalen mot Stongfjorden. Av 
kombinasjon 2/4 og 2/5 kommer 2/5 best ut, fordi den, med unntak av Gjerdedalen, ikke kommer i 
konflikt med innfallsportene mot fjellet.  
 
Konflikten i forhold til fritidsbygg er små eller fraværende. Alternativ 1 går i nærheten av støler med 
flere hytter/sel i bruk, og blir synlig fra disse. Bortsett fra dette er det ikke registrert fritidsbygg nær 
traseene. 
 
Ingen av de alternative kraftlinjetraseene kommer i konflikt med spesielle attraksjoner eller fasiliteter i 
tilknytning til reiseliv/turisme. Deler av linjen vil stedvis bli synlig fra veier og fjorder, men hvorvidt 
dette påvirker turisttilstrømningen i området er vanskelig å vurdere. Siden turistnæringen i området må 
regnes som beskjeden, vurderer vi konsekvensen av tiltaket for reiseliv/turisme som ubetydelig. 
 
Delstrekning 3, Markevatn - Grov 
 
Den nye 132 kV-linjen vil på denne strekningen i all hovedsak følge eksisterende trase for dagens 66 
kV-linje som rives, noe som betyr at det ikke er snakk om et helt nytt inngrep, men en endring av et 
eksisterende. Den nye linjen blir noe mer dominerende, men konsekvensene av dette i forhold til 
friluftsinteresser vurderes generelt som små. Fjordspennene vil ikke endre karakter i vesentlig grad.  
 
På denne strekningen er friluftsaktivitetene på land så og si utelukkende knyttet til lokal bruk, og 
bruksfrekvensen er gjennomgående lav. Det er relativt mye skog på strekningen, og mange av disse 
områdene er relativt tungt tilgjengelige utenfor etablerte stier. Aktiviteten knyttet til fjordene kan 
heller ikke karakteriseres som stor, men normalt ferdsel og fritidsfiske foregår i alle de berørte 
fjordområdene. Alt i alt vurderes virkningene av den nye 132 kV-linjen på friluftsinteresser som små 
negative ved at linjen blir en del større og kraftigere enn dagens 66 kV-linje. Kombinert med liten til 
middels verdi gir dette liten negativ konsekvens (-). Av de foreslåtte avvikene i forhold til dagens trase 
vurderes variant e og d som bedre enn dagens trase, mens variant f og o vurderes som dårligere 
løsninger enn dagens trase. 
 
Med unntak av Botnavik og Store Høydal er det få fritidsbygg i nærheten av traseen, og med unntak 
av disse stedene får ikke tiltaket nevneverdige konsekvenser. Ny linje i dagens trase ved Store Høydal 
og Botnavik vurderes å ha middels negativ virkning og middels negativ konsekvens (--) i forhold til 
fritidsbygg fordi den nye linjen blir større og kraftigere og mer dominerende. Velges variant e og d 
vurderes virkningen som stor positiv og konsekvensen som middels til stor positiv (++/+++). 
 
Aktiviteter knyttet til reiseliv/turisme i området er relativt beskjedne og tiltaket ventes ikke å få noen 
virkning i forhold til dette. Den nye linjen blir større og derfor stedvis mer synlig fra veier og fjorder, 
men dette vurderes ikke å ha noen virkning på turisme/reiseliv i området. Konsekvensene av tiltaket i 
forhold til turisme/reiseliv blir dermed ubetydelige (0). 
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BESKRIVELSE AV TILTAKET 
 
Planene omfatter ny 132 kV kraftledning mellom Lutelandet i Fjaler kommune og Grov i Flora 
kommune (figur 3). 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 1). I sør vil fjordkryssing skje ved sjøkabel.  
Langs linjen vil det bli behov for å sikre grunnen i en 29 meters sone, som inkluderer selve linjen og 
en sikkerhetssone til hver side (figur 2). I denne sonen vil skog måtte ryddes der linjen ikke kan gå 
høyt over. Det er også byggeforbud i denne sonen på grunn av elektromagnetiske felt. 
 

         
Figur 1. 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 2. Skogrydningsbelte (til venstre) og byggeforbudsbelte for 132 kV linjer med doble tremaster. 
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Figur 3. Alternative traseer for ny 132 kV ledning mellom Lutelandet og Grov, med eksisterende 
(svart trekant) og planlagte (rød trekant) trafostasjoner. Kartgrunnlag: ©GEOVEKST. Tillatelse: GV-E-
984882114 (SFE Nett AS). 
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METODE OG DATAGRUNNLAG 
 
 
UTREDNINGSPROGRAMMET  
 
Utredningsprogrammet er fastsatt av NVE, datert 22.11.2007, og sier følgende om utredningen av 
tema friluftsliv og reiseliv: 
 
Friluftsliv 
• Viktige friluftsområder som berøres av tiltaket skal beskrives. Dagens bruk av områdene til 

friluftslivsaktiviteter skal beskrives. 
• Det skal gjøres en vurdering av hvordan tiltaket vil påvirke dagens bruk av områdene. Herunder skal 

befolkningstettheten i områdene rundt refereres. Virkninger for hytteområder skal også vurderes. 
Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes. 

 
Fremgangsmåte: Eksisterende dokumentasjon skal gjennomgås, og kompletteres med samtaler/ 
intervjuer med lokale og regionale myndigheter og aktuelle berørte lokale interesser. 
 
Turisme og reiseliv  
• Reiselivs- og turistnæringen i området skal kort beskrives.  
• Tiltakets innvirkning på reiseliv og turisme skal vurderes. Det skal gjøres en vurdering av mulige 

økonomiske virkninger for reiseliv og turisme. 
 
Framgangsmåte: Vurderingene skal bygge på informasjon innhentet hos lokale, regionale og sentrale 
myndigheter og organisasjoner, samt turist- og reiselivsnæringen. Vurderingen av konsekvenser for 
reiselivet skal sammenholdes med de vurderinger som gjøres under temaene landskap og friluftsliv. 
 

DATAGRUNNLAG 
 
Beskrivelsen av friluftsliv og reiseliv bygger på informasjon tilgjengelig gjennom kart- og litteratur, 
Internet, der bl.a. www.fylkesatlas.no har vært sentralt, samt befaringer i området samtidig med 
fagtema biomangfold, landskap og landbruk. Det er også tatt kontakt med kommunen og enkelte 
grunneiere for tilleggsopplysninger. Datagrunnlaget vurderes godt i forhold til den aktuelle 
utredningsoppgaven. 
 
Fylkesatlas www.fylkesatlas.no inneholder bl.a. oversikter over friluftsområder fra fylkesdelplan for 
friluftsliv og de gamle FRIDA områdene (fylkesmannens tidligere database over friluftsområder). I 
FRIDA er de fleste registrerte friluftsområdene gitt en prioritet ut fra hvor viktige de blir vurdert å 
være, der 1 er høyeste prioritet og 3 er laveste. FRIDA blir ikke lenger oppdatert, og de registrerte 
områdene er ofte svært grovt avgrenset og dårlig beskrevet. Opplysningene bør derfor ikke brukes 
ukritisk, men gir fremdeles en viss pekepinn på bruken av naturområder for friluftsaktiviteter. 
 

VURDERING AV VERDIER, VIRKNINGER OG KONSEKVENSER 
 
Denne konsekvensutredningen er basert på en ”standardisert” og systematisk tre trinns prosedyre for å 
gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og lettere å etterprøve 
(Statens vegvesen 2006).  
 
Trinn 1: Registrering og vurdering av verdi 
Her beskrives og vurderes områdets karaktertrekk og verdier innenfor hvert enkelt fagområde så 
objektivt som mulig. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er med 
utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte fagtema. Verdien blir fastsatt langs en skala som 
spenner fra liten verdi til stor verdi (se eksempel under):  
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Verdi 
Liten                      Middels                     Stor 
 ⏐------------------------------⏐---------------------------- -⏐ 
                             

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

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

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

Figur 4. ”Konsekvensvifta”. Konsekvensen for et tema 
framkommer ved å sammenholde områdets verdi for det 
aktuelle tema og tiltakets omfang/virkning. Konsekvensen vises 
til høyre, på en skala fra meget stor positiv konsekvens (+ + + 
+) til meget stor negativ konsekvens (– – – –). Etter Statens 
Vegvesen 2006. 
 
 
KRITERIER FOR VURDERING AV FRILUFTSLIV 
 
Definisjoner 
I Direktoratet for naturforvaltings håndbøker (håndbok 18 og 25) definerer friluftsliv som ”Opphold 
og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse.” Det 
understrekes at opplevelsen er sentralt. I opplevelsen inngår også de fysiske omgivelsene aktiviteten 
foregår innenfor, og verdier i forhold til friluftsliv har derfor mye til felles med landskapsverdier. 
Friluftsliv kan også ha en del felles med reiseliv, fordi friluftsaktiviteter av og til kan være et motiv for 
å reise til et område.  
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I denne utredningen inngår følgende elementer i begrepet friluftsliv: 
• Aktiviteter som vanligvis oppfattes som friluftsaktiviteter er bl.a. fotturer, skiturer, padling, jakt- og 

fisketurer.  
• Aktiviteter som ligger i grenselandet mellom friluftsliv og andre fritidsaktiviteter, som f.eks. 

sykkelturer og motorisert båtutfart, og som foregår i naturomgivelser på friluftslivets premisser. 
• Fritidsboliger (fritidshus og hytter), jf. utredningsprogrammet. 
 
Kriterier for verdisetting 
Verdien av et område for friluftsliv vil i stor grad være subjektiv. Vi har valgt å følge kriteriene i DN-
håndbok 18/2001 Friluftsliv i konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven (Direktoratet for 
naturforvaltning 2001). Her er bruksfrekvens og opplevelsesverdi sentrale begreper (Tabell 1). DN-
håndbok 18 opererer med fem verdiklasser. For å tilpasse disse til et tredelt verdisettingssystem er de 
to ”øverste” klassene slått sammen til en, det samme gjelder de to ”nederste”, mens klassen middels 
verdi er uforandret. 
 

Tabell 1. Kriterier for verdisetting friluftsliv. 
Tema Stor verdi Middels verdi Liten verdi 

Friluftsliv 
Kilde: DN-håndbok 18 

a) Området er mye brukt i dag 
b) Området er ikke mye brukt i dag, 

men oppfyller ett av følgende 
kriterier: 

 Landskap, naturmiljø eller 
kulturmiljø har opplevelses-
kvaliteter av stor betydning 

 Området er godt egnet for en 
enkeltaktivitet som det lokalt/ 
regionalt/nasjonalt ikke finnes 
alternative områder til av 
noenlunde tilsvarende kvalitet 

 Området har et mangfold av 
opplevelsesmuligheter i forhold til 
landskap, naturmiljø, kulturmiljø 
og/eller aktiviteter 

 Området inngår som del av en 
større, sammenhengende 
grønnstruktur av stor verdi, eller 
fungerer som ferdselskorridor 
mellom slik områder, eller som 
adkomst til slike områder 

 Området har stor symbolverdi 

a) Omr. har en del bruk i dag 
b) Omr. er lite brukt i dag, men 

oppfyller ett av følgende 
kriterier: 

 Landskap, naturmiljø eller 
kulturmiljø har visse 
opplevelseskvaliteter 

 Området er egnet for en 
enkeltaktivitet som det 
lokalt/regionalt/ nasjonalt 
ikke finnes alternative 
områder til 

 Området inngår som del av 
en større, sammenhengende 
grønnstruktur av en viss 
verdi, eller fungerer som 
ferdselskorridor mellom slik 
områder, eller som adkomst 
til slike 

 Området har en viss 
symbolverdi 

 Området er lite brukt i dag. 
 Området har heller ingen 

opplevelsesverdi eller 
symbolverdi av betydning. 
Det har liten betydning i 
forhold til den overordnete 
grønnstrukturen for de 
omkringliggende områder 

 Ingen kjente friluftsinteresser 

 

En utfordring ved vurdering av verdier og konsekvenser både for landskap og friluftsliv er i hvor stor 
skala en skal operere, dvs. hvor store områder som bør regnes som influensområde ved vurderingen. 
Dette vil i stor grad være subjektive vurderinger. I dette tilfellet vil en for eksempel kunne regne alle 
områder linjen vil være synlig fra som influensområde, men her må en opplagt gjøre en viss bruk av 
skjønn. 
 
Når det gjelder hytter/fritidsboliger er det ikke utviklet noen tilsvarende standardisert fremgangsmåte 
for å vurdere verdien av et område. Vår vurdering av verdi bygger på en skjønnsmessig vurdering bl.a. 
ut fra antall kartfestede fritidsbygg og eventuelle reguleringsplaner i nærheten av linjetraseen. Aktuelle 
bygg er bare i liten grad befart og ved vurderingen er det derfor ikke tatt hensyn til den enkelte 
bygnings forfatning og bruksfrekvens.  
 

KRITERIER FOR VURDERING AV TURISME/REISELIV 
 
Det finnes få utredninger av temaet reiseliv/turisme i forbindelse med tiltak som dette, og det er ikke 
utviklet noen standardisert metodikk for å vurdere verdi og konsekvenser i forbindelse med slike 
tiltak. Eksempel på tilnærmingsmåte finnes bl.a. i Aas, Museth & Tangeland (2006). Vår vurdering av 
verdier og konsekvenser bygger på informasjon om utleiehytter, muligheter for camping og andre 
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fasiliteter knyttet til turisme. Informasjonen er hentet inn gjennom Internet og kontakt med kommune 
og reiselivsnæring. 
 
Både verdi, virkning og konsekvenser for reiseliv/turisme er vanskelig å vurdere. Verdien av 
turisme/reiseliv er knyttet til de verdier turistene legger igjen eller den verdiskapingen turisme fører til 
i (i dette tilfellet) lokalsamfunnet. Dette er det vanskelig å få god oversikt over. Når det gjelder 
virkning og konsekvenser av et tiltak på turismen, vil også dette indirekte dreie seg om tap av inntekter 
for lokalsamfunnet.  
 
Den direkte virkningen av et tiltak er redusert eller økt turisttilstrømning. Ved naturinngrep vil det som 
påvirker bruksfrekvensen av et område i stor grad, som for friluftsliv, dreie seg om opplevelsesverdi. 
En kan nok til en viss grad gå ut fra at et områdes opplevelsesverdi blir forringet ved oppføring av 
kraftlinjer, men å vurdere den konkrete virkningen av dette er vanskelig. Om et område blir mindre 
attraktivt som turistmål vil dette kunne gi negative utslag for reiselivsnæringen, men vi har ikke funnet 
grunnlag for å gi noen økonomisk vurdering av dette. 
 
 
 

TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDE 
 
Tiltaksområdet omfatter arealene som direkte berøres av tiltaket. I dette tilfellet gjelder det 
trafostasjoner, mastepunkter, et ca. 30 m ryddebelte under linene og byggeforbudsbelter, samt 
eventuelle anleggsveier og riggområder. 
 
Influensområdet omfatter både selve tiltaksområdet og arealer rundt, der tiltaket kan tenkes å påvirke 
friluftslivet eller reiselivet i området.  
 
Både i forhold til friluftsliv og reiseliv kan influensområdet tenkes å omfatte alle områder tiltaket er 
synlig fra. I denne utredningen opererer vi ikke med noe klart definert influensområde. Vurderingene 
er gjort ut fra kjennskap til bruksområder som mer eller mindre blir direkte berørt av tiltaket, eller 
ligger så nær opp til tiltaket at dette opplagt vil kunne virke inn på opplevelsen av området. For 
friluftslivet gjelder dette definerte friluftsområder og stier. For reiseliv/turisme vil influensområdet i 
første rekke være områder som er godt synlig fra veger og ferdselsårer til sjøs, og i tillegg områder 
som er godt synlige fra overnattingssteder og oppholdssteder, som f.eks. campingplasser og 
utleiehytter. 
 

 

    
T.v.: Den lokale badevika på Furneset nord i Fjaler. T.h.: Fritidshus på det nedlagte bruket 
Ospedalen sør for Eikefjorden. 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1046 12

OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING  
 

GENERELL OMRÅDEBESKRIVELSE 
 
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. Linjen vil krysse tre 
fjorder: Dalsfjorden vil krysses med sjøkabel, mens Eikefjorden og Førdefjorden krysses med 
luftspenn (erstatter dagens linje). Sør for Førdefjorden vil linjen for en stor del gå i åpent 
kulturlandskap og fjell, mens nord for Førdefjorden vil linjen stort sett gå gjennom skogkledde 
områder. 
 
Bosetningen i området er spredt. Langs influensområdet for den planlagte kraftlinjen bor det mest folk 
i jordbruksområdet rundt Dalsfjorden, men også her er bosettingen nokså spredt (figur 5), med størst 
konsentrasjon i Holmedal i Askvoll.  
 
Den planlagte ledningstraseen går i hovedsak gjennom NLF områder, en mindre del av disse er i 
kommuneplanene avsatt som NLF områder med spredt bosetning. 
 

 
Figur 5. Bosetningsmønsteret i de fire berørte kommune vist ved antall bosatte pr. 250 m-rute. Merk 
at både målestokk og skala er forskjellig på de ulike kartene. 
 
Friluftslivet i området er først og fremst knyttet til de fjordnære områdene og fjellområdene. Det er 
ingen større vann eller vassdrag i området som er kjent for å ha stor verdi for friluftsaktiviteter. 
Skogområdene i sørlige og midtre del av området er for en stor del bratte lier, og i de nordlige 
områdene, sør for Eikefjorden, gjør vegetasjonsbildet og småtopografiske forhold skogarealene litt 
tungt tilgjengelig, og disse benyttes stort sett bare av lokalbefolkningen.  
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Den lave befolkningstettheten i området, gjør at bruksfrekvensen for de fleste aktuelle friluftsområder 
må regnes som lav, og området ligger også i stor grad utenfor viktige ferdselsårer. Blant de mest 
brukte friluftsområdene, der det også kommer en del tilreisende, er båtutfartsområdet Korssundet i 
Fjaler og fjellområdet Vardeheia/ Langevassheia i Askvoll. 
 
En analyse av byggpunkt på kartgrunnlag 1:50 000 viser at det er registrert 194 fritidsbygg innen en 
avstand på 1 km fra eksisterende og planlagte kraftlinjetraseer, 36 innenfor 200 m og 10 innenfor 100 
m. Også støls-/seterhus, rorbuer og helårsboliger benyttet som fritidsbolig er inkludert i dette 
materialet. 
 
Området kraftlinjen går gjennom har ingen større turistattraksjoner, som gir grunnlag for 
masseturisme, og turistnæringen i området må kunne kalles beskjeden. Turismen i området er først og 
fremst knyttet til fjordområdene, inklusiv tilreisende i egen båt og noe hytteutleie og båtutleie i 
samband med fritidsfiske.  
 
Hytter og fritidshus i området brukes av lokalbefolkningen eller personer med tilknytning til området. 
Noen leies trolig også ut, og det dreier seg da om hytte-/romutleie som tilleggsnæring sommerstid. Det 
er ikke gjennomført noen kartlegging av dette, fordi omfanget av slik utleievirksomhet ikke er stort, og 
fordi det er såpass få fritidsbygg i nærheten av aktuelle linjetraseer. Overnatting med hotellstandard er 
knyttet til de nærmeste tettstedene Florø, Førde og Dale. 
 

BESKRIVELSE OG VERDIVURDERING AV DELSTREKNINGER 
 
Ved beskrivelse og verdivurdering er linjetraseen delt inn i tre delstrekninger. Grunnlaget for 
inndelingen er de fire transformatorstasjonene linjen skal knyttes til (Lutelandet, Ringstad, Markevatn 
og Grov). De tre delstrekningene er svært forskjellige både med tanke på traselengde, topografi og 
alternative løsninger. Hver delstrekning er beskrevet for seg og illustrert på kart som viser 
fritidsboliger registrerte verdier for friluftsliv. Vurderingen av verdier blir presentert i en tabell etter 
områdebeskrivelsen for hver delstrekning. 
 
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 Fureneset krysses Dalsfjorden med 
sjøkabel til Dørhella i Askvoll, eventuelt til Hella litt lenger mot øst. Videre går linjen mot nordøst til 
åsen øst for Straumen, der den knekker mot nordvest til transformatorstasjonen ved Ringstad. Linjen 
vi for en stor del gå i et åpent, skogløst landskap.  
 
Det er presentert to alternative traseer på strekningen; kort eller lang sjøkabel over Dalsfjorden (figur 
6). I forhold til verdier for friluftsliv og reiseliv/turisme er det, etter vår vurdering, liten eller ingen 
forskjell på de to alternativene. 
 
Lengst sør i området, er Korssundet (sundet mellom Lutelandet, Lammetu og fastlandet) markert som 
båtutfartsområde/friluftsområde med høy prioritet både i kommunedelplan for Fjaler og i 
fylkesdelplan for arealbruk. Her er det en del båttrafikk, bl.a. knyttet til Korssundet gjestehavn. 
Området blir også regnet som gunstig for bading og strandbaserte aktiviteter og bruksfrekvensen 
regnes som regional. Området Husafjellet/Einingsfjellet er markert som friluftsområde med lav 
prioritet i kommunedelplan for Fjaler og interessene er knyttet til lokal turbruk. Vest for Einingsfjellet 
går den skiltede Eldbjørgstien, som er en del av Nordsjøløypa (ikke registrert på kart). Bruken av 
denne er først og fremst lokal og bruksfrekvensen må regnes som lav, men området brukes bl.a. av 
Våge skule. Nord på Furneset er det en badevik brukt av lokalbefolkningen som i FRIDA 
(Fylkesmannens tidligere oversikt over friluftsområder) ligger inne med prioritet 2. Det er også lokale 
friluftslivsinteresser knyttet til det gamle kystfortet på Lammetu som er tilrettelagt for turbruk med 
biloppstillingsplass. Dette ligger et stykke unna linjetraseen, men traseen krysser vegen hit. I den 
nordlige delen av denne delstrekningen, rundt Rustene, sør i Askvoll, er det et lynghei/fjellområde har 
blitt mye brukt som turområde av lokalbefolkningen i bygdene Askvoll og Holmedal, men bruken av 
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området har avtatt. I FRIDA vurderes området som regionalt viktig, men bruken er lokal og skal ha 
avtatt de senere år.  
 

  
Figur 6. Fritidsbygg og registrerte verdier for friluftsliv langs planlagt linjetrase mellom Lutelandet 
og Ringstad. 
 

Tabell 2. Vurdering av verdier knyttet til friluftsliv, fritidsbygg og reiseliv/turisme i området rundt 
planlagt 132 kV-linje mellom Lutelandet og Ringstad. 

Tema Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten      Middels    Stor

Friluftsliv • Korssundet er et regionalt viktig båtutfartsområde 
• Området Einingsfjellet/Husafjellet har lokal bruk. Godt egnet 

som friluftsområde. 
• Lokal badevik nord på Furneset.  
• Lokalt turområde rundt Rustene i Askvoll 
• Eldre o-kart for Olset og Loftheimsmarka (Rustene). Lite brukt 

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

Fritidsbygg • Går ikke i umiddelbar nærhet av eksisterende fritidsboliger men 
vil bli synlig fra nytt hyttefelt nord for Korssund. 

⏐-----------⏐-----------⏐ 
         

Turisme/reiseliv • Trafikk av fritidsbåter i Korssundet, gjestehavn her. Noe bruk av 
landområdene ved Korssundet og Lammetu. Oppstillingsplass for 
campingvogner og bobiler ved Korssundet.  

• Noe bilturisme og båtutfart i fjordområdene ellers 
• Ingen spesielle attraksjoner nær traseen 

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

Dalsfjorden

Korssundet 

Einingsfjellet

Furnes

Rustene
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En analyse av byggpunkt på kartgrunnlag 1:50 000 viser at det er registrert 49 fritidsbygg innen en 
avstand på 1 km fra den planlagte kraftlinjetraseen, men bare ett innenfor 100 og 200 m. Et hyttefelt 
nor for Korssundet vil trolig få direkte innsyn til linjene og verdien av området i forhold til fritidsbygg 
blir derfor vurdert som liten til middels. 
 
Det er få fasiliteter knyttet til reiseliv/turisme i området, men ved Korssundet i Fjaler er det gjestehavn 
for fritidsbåter og oppstillingsplass for campingvogner og bobiler. På bakgrunn av gjestehavnen er det 
en del båttrafikk gjennom Korssundet. Det er også en viss tilrettelegging for friluftsaktiviteter/ 
tilreisende i forbindelse med kystfortet på Lammetun (skilting og parkeringsplass). Verdien av 
området i forhold til reiseliv/turisme vurderes som middels.  
 
 
DELSTREKNING 2: RINGSTAD - MARKEVATN 
 
På denne strekningen er det presentert fem hovedalternativer som til sammen kan danne fem mulige 
kombinasjoner (figur 7). 
 
Alternativ 1  
Dette alternativet går parallelt med dagens 66/22 kV-linje forbi Holmedal til Torshaugen ved 
Bakkevatnet. Her tar den nye traseen av mer mot nordøst og går på østsiden av Bakkefjellet og videre 
vest for Rivedalsstølen, sør for Lisetstølen og deretter gjennom Vagstaddalen langs foten av 
Stølsfjellet. Videre går traseen øst for Vardeheia, gjennom Storedalen og ned Vinddalen mot 
Markavatnet og planlagt transformatorstasjon. 
 
En stor del av strekningen går i fjellterreng. Noe kulturlandskap og skog berøres ved Ringstad og 
Holmedal, mens strekningen ved Markevatn og frem til fjordkryssing over Gjeldsvika stort sett går i 
skog. 
 
Traseen ligger i nordkanten av friluftsområdet rundt Rustene, som også blir berørt i vest av 
delstrekning 1. Et område mellom Holmedal og Rivedal er i FRIDA markert som uprioritert, lokalt 
turområde. Området består stort sett av ung løvskog, og ferdselen er trolig mye knyttet til traktorveier, 
men området ved Bakkevatnet skal bli brukt som lokalt turområde med overnatting i telt. Etter dette 
går traseen til fjells og inn i et område som er mye brukt som turområde. Linjen passerer forholdsvis 
nært flere stølsområder (Rivedalsstølen, Lisetstølen, Vagstadstølen og Hyllsetstølen) og krysser den 
merkede stien mellom Stongfjorden og DNT’s selvbetjente hytte Nipebu. Nipebu er knutepunkt for 
stier fra flere andre områder, bl.a. fra Rivedal via Vagstaddalen og fra Markavatnet, der trase og 
planlagt transformatorstasjon kommer i nærheten av utgangspunktet eller sluttpunktet for turen. Den 
østlige delen av fjellområdet er markert som regionalt viktig friluftsområde i fylkesdelplan for 
arealbruk. Bruken av området er mest lokal, men DNT’s hytte og løypenett er et resultat av at området 
har interesse også utover det lokale, og hytten bidrar nok også til å gjøre området mer kjent og 
attraktivt regionalt. Nipebu hadde i 2006 485 registrerte overnattinger. 
 
I Rivedalselva er det fiske etter laks og sjøaure, men denne aktiviteten er bare aktuell i nedre del av 
elva. Småviltjakt er aktuelt i fjellområdene, men har stort sett lokal interesse. 
 
På bakgrunn av den ganske store og regionale trafikken av turgåere i området i tilknytning til Nipebu, 
og stor lokal bruk, vurderes verdien av området rundt dette trasealternativet som middels til stor.  
 
En analyse av byggpunkt på kartgrunnlag 1:50 000 viser at det er registrert 40 fritidsbygg innen en 
avstand på 1 km fra eksisterende og planlagte kraftlinjetraseer, 10 innenfor 200 m og 1 innenfor 100 
m. De fleste av fritidsbyggene innen 200 m fra linjen er stølshus i høyereliggende områder. Siden 
traseen går nært flere støler med aktive fritidsbygg vurderes verdien av området som middels. 
 
Det er ikke registrert spesielle verdier i forhold til turistnæring i nærheten av linjetraseen, men den 
regionale bruken av fjellområdene ligger i skjæringspunktet mellom friluftsliv og reiseliv/turisme og 
kan trolig ha en viss relevans. Tilreisende turgåere er nok for en stor del selvforsynte, men kan også ha 
en liten positiv effekt på lokalt næringsliv. På bakgrunn av dette vurderes verdien av området for 
reiseliv/turisme som litt positiv. 
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Figur 7. Fritidsbygg og registrerte verdier for friluftsliv langs de alternative linjetraseene mellom 
Ringstad og Markevatn. 
 

Tabell 3. Vurdering av verdier knyttet til friluftsliv, fritidsbygg og reiseliv/turisme i området rundt 
planlagt 132 kV-linje mellom Ringstad og Markevatn, alternativ 1. 

Tema Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten      Middels    Stor

Friluftsliv • Skytebane ved Ringstad 
• Lokalt turterreng rundt Rustene 
• Lokalt turterreng ved Holmedal 
• Regionalt viktig turterreng rundt Vardeheia og Langevassheia, 

med DNT-løyper og selvbetjent hytte (Nipebu). Viktig 
innfallsport fra Rivedal via Vagstaddalen  

• Flere stølsområder brukes både i friluftssammenheng og i ved 
tilsyn og sanking av sau på fjellbeite 

• Eldre o-kart for Holmedal-Rivedal, Øyramarka og 
Flokenesmarka. Lite brukt. 

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

Fritidsbygg • 10 registrerte fritidsbygg innen 200 m fra traseen, inkl. flere 
stølshus 

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

Turisme/reiseliv • Noe bilturisme langs RV 609 
• Ingen registrerte reiselivsbedrifter eller spesielle attraksjoner nær 

traseen 
⏐-----------⏐-----------⏐ 
       

 

Nipebu 
ALT. 1

ALT. 2 

ALT. 3 

ALT. 4

ALT. 5

Gjerdedalen

Rivedal
Holmedal 
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Alternativ 2  
Traseen går fra Ringstad transformatorstasjon nordover, mellom gårdene på Ringstad og nordover 
Søreiddalen til Nordeidet. Her knekker traseen mot nordøst og går opp i fjellet, passerer vest for 
Eidsvatnet, videre vest og nord for Nyksvatna og krysser øverste del av Størdalen. Herfra går traseen 
over Langeberga, ned i Gjerdedalen og møter eksisterende 22 kV-linje. Denne følges parallelt et 
stykke østover frem til traseen deler seg i alternativ 4 og 5.  
 
Fra Ringstad til Nordeidet går traseen gjennom og i kanten av et kulturlandskap, vesentlig 
utmarksbeite, og fra Nordeidet til Gjerdedalen i fjellterreng. I Gjerdedalen går linjen ned i et 
bjørkeskogsområde med en del skogbruksaktivitet (vedhogst og granplantefelt) i sentrale deler av 
dalen. 
 
Mellom Ringstad og Nordeidet går linjen i stor grad over beitemark eller i bratt terreng, og 
friluftsaktiviteter i dette området er lite aktuelt. Linjen vil imidlertid bli synlig fra RV 609 og fra 
høyereliggende områder i et lokalt viktig friluftsområde rundt Askdalen, nord for Askvoll tettsted. 
Fjellområdet traseen krysser ligger i utkanten av fjellområdet og områder registrert som turområder i 
FRIDA og fylkesdelplan for friluftsliv, men brukes likevel relativt flittig av lokalbefolkningen, både 
som turområde og til småviltjakt. Trimgruppa setter årlig opp trimposter på flere av toppene i området, 
bl.a. på Moldura, det høyeste fjellet i området. Den mest brukte ruta hit er fra Holmedal via 
Holmedalstølen, men det er også mulig å gå inn fra nord, fra Størdalen. Det går også sti fra Nordeidet 
opp til ei enkel hytte ved Eidsvatnet. Sentrale deler av Gjerdedalen er ikke tidligere registrert som 
friluftsområde, men er innfallsport for fjellområdet mot sør, og utgangspunkt eller endepunkt for 
merket DNT-løype til Nipebu. Løypa starter på enden av en skogsvei, men er relativt nymerket, kan 
være vanskelig å følge, og ser foreløpig ikke ut til å være så mye brukt. Skogsveiene i området 
benyttes nok mer som turveier av lokalbefolkningen, og det er satt opp flere skilt med stednavn i 
området. Ca. 50 m nedenfor punktet der den nye kraftlinjen kommer ned til eksisterende 22 kV-linje er 
det bygget et permanent grillhus og gapahuk ved grusvegen som går inn i dalen. Dette blir mye 
benyttet både av privatpersoner, og lokale skoler og bedrifter. 
 
På bakgrunn av ganske høy lokal bruksfrekvens, både av fjellområdet og Gjerdedalen, og noe regional 
bruk til knyttet sti mot Nipebu, vurderes området rundt trasealternativ 2 å ha middels verdi i forhold til 
friluftsliv.  
 
En analyse av byggpunkt på kartgrunnlag 1:50 000 viser at det er registrert 22 fritidsbygg innen en 
avstand på 1 km fra den planlagte kraftlinjetrasen, men ingen nærmere enn 200 m, og de fleste 
fritidsbyggene er knyttet til fjorden og lavereliggende områder. Tre-fire tidligere utleiehytter nederst i 
Gjerdedalen i Stongfjorden er nå vanlige privathytter. På bakgrunn av dette vurderes verdien av 
området i forhold til fritidsbygg/hytter som liten. 
 

Tabell 4. Vurdering av verdier knyttet til friluftsliv, fritidsbygg og reiseliv/turisme i området rundt 
planlagt 132 kV-linje mellom Ringstad og Markevatn, alternativ 2. 

Tema Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten      Middels    Stor

Friluftsliv • Lokalt friluftsområde i fjellområdet, men utenfor regionalt viktig 
område. 

• Lokalt viktig turområde langs skogsveier i Gjerdedalen. 
Permanent leirplass med grillhus og gapahuk ca. 50 m fra trase. 

• Innfallsport med merket løype til DNT-hytte. 
• Eldre o-kart for Stongfjorden (Gjerde-Oslandsbotnen). Lite brukt  

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

Fritidsbygg • Ingen registrerte fritidsbygg innen 200 m fra traseen. Enkel hytte 
ved Eidsvatnet. Grillhus og gapahuk 50 m fra trase i Gjerdedalen 

⏐-----------⏐-----------⏐ 
   

Turisme/reiseliv • Noe bilturisme langs RV 609 
• Leirplass med grillhus og gapahuk i Gjerdedalen benyttes av 

skoler og bedrifter. Dalen innenfor aktuelt turterreng for brukere 
av leirplassen. 

• Ingen registrerte reiselivsbedrifter eller spesielle attraksjoner nær 
traseen 

⏐-----------⏐-----------⏐ 
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Linjen vil være synlig fra deler av RV 609 der det ferdes en del turister med bil. Linjen vil også bli 
synlig fra leirplassområdet i Gjerdedalen, som bl.a. brukes av bedrifter for ”team building”, og 
Gjerdedalen videre oppover brukes som turområde i samband med denne leirplassen. Betydningen av 
området for reiseliv/turisme må likevel regnes som relativt liten, og det er ingen spesielle attraksjoner 
knyttet til området. Bruken av området er først og fremst lokal og på bakgrunn av dette vurderes 
verdien som liten. 
 
Alternativ 3 
Alternativet følger samme trase som alt. 2 fra Ringstad til Nordeidet, men fortsetter mot nord, langs 
riksvegen til Røyrebakkane ved Stongfjorden. Her går traseen opp i terrenget, over Gjerdåsen og 
Dyrekula frem til eksisterende 22 kV-linje som følges parallelt mot øst, til traseen deler seg i to 
alternativ. Traseen går for en stor del i et åpent, men bratt kulturlandskap, og først ved Ospehammaren 
ved Stongfjorden blir det mer sammenhengende skog.  
 
Verdier knyttet til friluftsliv langs dette trasealternativet er mye sammenfallende med alternativ 2, men 
alternativ 3 berører ikke fjellområdene. Mellom Ringstad og Nordeidet går linjen i stor grad over 
beitemark eller i bratt terreng, og friluftsaktiviteter i dette området er lite aktuelt. Linjen vil imidlertid 
bli synlig fra RV 609, fra fjorden og fra høyereliggende områder i et lokalt viktig friluftsområde rundt 
Askdalen, nord for Askvoll tettsted. Gjerdedalen sør for Stongfjorden blir berørt også ved dette 
alternativet, men traseen ligger først noe mer mot nord, og lenger unna DNT-løypa mot Nipebu, men 
traseen krysser skogsveien som leder frem mot stien. Sentrale deler av dalen blir berørt som ved 
altwenativ 2. På bakgrunn av dette vurderes verdien for friluftsliv i området langs alternativ 3 som 
liten til middels. 
 
En analyse av byggpunkt på kartgrunnlag 1:50 000 viser at det er registrert 37 fritidsbygg innen en 
avstand på 1 km fra linjetraseen, men ingen innenfor en avstand på 200 m. Som ved alternativ 2 er de 
fleste fritidsbyggene knyttet til fjorden og lavereliggende områder. Verdien av området vurderes som 
liten. 
 
Linjen vil være synlig fra fjorden og deler av RV 609, og over en lengre strekning enn alternativ 2. I 
Stongfjorden vil de samme verdiene bli berørt som ved alternstiv 2. Linjen vil også bli synlig fra 
leirplassområdet i Gjerdedalen, som bl.a. brukes av bedrifter for ”team building”. Gjerdedalen brukes 
som turområde i samband med denne leirplassen. Siden en noe større del av traseen blir synlig fra RV 
609, blir området vurdert å ha marginalt større verdi enn området langs alternativ 2, men verdien blir 
fremdeles liten.  
 
Tabell 5. Vurdering av verdier knyttet til friluftsliv, fritidsbygg og reiseliv/turisme i området rundt 
planlagt 132 kV-linje mellom Ringstad og Markevatn, alternativ 3. 

Tema Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten      Middels    Stor

Friluftsliv • Lokalt viktig turområde langs skogsveier i Gjerdedalen. 
Permanent leirplass med grillhus og gapahuk ca. 50 m fra trase  

• Innfallsport med merket løype til DNT-hytte.  
• Eldre o-kart for Stongfjorden (Gjerde-Oslandsbotnen). Lite brukt 

⏐-----------⏐-----------⏐ 
          

Fritidsbygg • Ingen registrerte fritidsbygg innen 200 m fra traseen. Grillhus og 
gapahuk 50 m fra trase i Gjerdedalen 

⏐-----------⏐-----------⏐ 
   

Turisme/reiseliv • Noe bilturisme langs RV 609 
• Noe fritidsbåttrafikk på fjorden 
• Leirplass med grillhus og gapahuk i Gjerdedalen benyttes av 

skoler og bedrifter. 
• Ingen registrerte reiselivsbedrifter eller spesielle attraksjoner nær 

traseen 

⏐-----------⏐-----------⏐ 
        

 
Alternativ 4 
Alternativet fortsetter fra alternativ 2 og 3 mot øst der eksisterende 22 kV-linje bøyer av mot nordøst, 
og går nord for Stongsstølen og videre over Oslandsbotnen, gjennom Norddalen og nord for 
Norddalstjørna og Middagsholten til Markavatnet. Transformatorstasjonen er planlagt på nordøstsiden 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1046 19

av Markavatnet, og herfra går traseen parallelt med dagens linje mot fjordspennet over Gjeldsvika, 
med unntak av den siste kilometeren, der den nye traseen fortsetter direkte mot fjordspennet. 
 
Fra Gjerdedalen går traseen i skog til Osdalsbotnen. Her krysses et kulturlandskap dominert av 
beitemark, før linjen følger dalbunnen i den markerte Norddalen. Her er det en del alpin bjørkeskog. 
Ved Markavatnet er det igjen sammenhengende skog og etter hvert furuskog helt frem til fjordspennet 
over Gjeldsvika.  
 
Alternativ 4 fortsetter fra alternativ 2 og 3, noe som betyr at friluftsinteressene i Gjerdedalen også blir 
berørt av dette alternativet. Stongsstølen ved Gjerdedalen består bare av en enkel hytte og verdien 
vurderes som liten. Linjen vil dessuten ikke bli synlig fra hytten, trolig heller ikke fra hytten på andre 
siden av vannet, fordi denne er helt omgitt av skog. Norddalen blir nok noe brukt som tur- og 
jaktområde lokalt, men det går ikke lenger stier gjennom dalen, og det er bratt opp fra Oslandsbotnen i 
vest. Norddalen, Markavatnet og fjellområdene rundt er avmerket som prioritert område i 
fylkesdelplan for friluftsliv og kan regnes som en del av det regionalt viktige friluftsområdet i 
tilknytning til Nipebu. Oslandsbotnen har etter hvert blitt en ganske viktig innfallsport til dette 
fjellområdet, via anleggsveien til Botnastølsvatnet. Sørsiden av Markavatnet, der traseen er planlagt, er 
nokså tungt tilgjengelig, men ved Skjerlia er det parkeringsplass og sti herfra mot Grunnevatnet, sør 
for Markavatnet. Øst for Markavatnet, fra parkeringsplass ved vegen til brukene ved Markavatn, går 
det merket sti til DNT’s selvbetjente hytte Nipebu. Litt lengre nord går det også sti til Selvikestølen og 
Gjelsvikestølen, og videre ned til Selvika ved fjorden. Den planlagte kraftlinjetraseen krysser ikke 
stien, men bilvegen til Markavatnet der stien starter fra krysses. Verdien av området for friluftsliv 
vurderes i hovedsak som lokal, men stien mot Nipebu kan også ha en viss regional verdi. Verdien 
vurderes samlet som middels. 
 
En analyse av byggpunkt på kartgrunnlag 1:50 000 viser at det er registrert 10 fritidsbygg innen en 
avstand på 1 km fra den planlagte kraftlinjetraseen, men bare et nærmere enn 200 m. De fleste 
fritidsbyggene i området ligger spredt rundt Markavatnet og Øyravatnet. Verdien vurderes som liten. 
 
Bortsett fra leirplassen i Gjerdedalen ved Stongfjorden, er det ikke registrert verdier av særlig relevans 
for reiseliv/turisme langs traseen. Bruken av området vurderes først og fremst som lokal, og til en viss 
grad regional. Verdien for reiseliv/turisme vurderes som liten. 
 
Tabell 6. Vurdering av verdier knyttet til friluftsliv, fritidsbygg og reiseliv/turisme i området rundt 
planlagt 132 kV-linje mellom Ringstad og Markevatn, alternativ 4. 

Tema Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten      Middels    Stor

Friluftsliv • Lokalt viktig turområde langs skogsveier i Gjerdedalen, og 
permanent leirplass med grillhus og gapahuk. 

• Innfallsporter til fjellområdet og DNT-hytte fra Oslandsbotnen 
østsiden av Markavatnet 

• Eldre o-kart for Stongfjorden, Flokenesmarka og Øyramarka. Lite 
brukt 

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

Fritidsbygg • Et registrert fritidsbygg innen 200 m fra traseen. To enkle hytter 
ved Stongstølsvatnet. 

⏐-----------⏐-----------⏐ 
   

Turisme/reiseliv • Leirplass med grillhus og gapahuk i Gjerdedalen benyttes av 
skoler og bedrifter. Dalen innenfor aktuelt turterreng for brukere 
av leirplassen. 

• Ingen registrerte reiselivsbedrifter eller spesielle attraksjoner nær 
traseen 

⏐-----------⏐-----------⏐ 
      

 
Alternativ 5  
Traseen går parallelt med eksisterende 22 kV-linje fra Gjerdedalen mot nordøst, over Stongsvatnet, 
videre øst for riksvegen gjennom Vågeskardet. Litt før Halsen knekker den nye traseen av mot øst og 
går opp i terrenget og langs Ospebotnen . Videre går den nord for Kleivahaugen, sør for Vasslivatnet, 
langs nordkanten av Kvernhusvatnet til alternativ transformatorstasjon ved Øyravatnet. Herfra går 
traseen direkte frem til fjordspennet over Gjeldsvika. 
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Fra Gjerdedalen går traseen i skog til kryssing av Stongsvatnet. Vågeskardet kan stort sett 
karakteriseres som et kulturlandskap med noe ung skog. Mot Vasslivatnet blir det gradvis mer 
furuskog, og fra Vasslivatnet til fjordspennet er det stort sett furuskog. 
 
Alternativet fortsetter fra alt. 2 og 3, noe som betyr at friluftsinteressene i Gjerdedalen også blir berørt 
av dette alternativet. I skogområdet nord i området, går det stier og traktorveier fra bebyggelsen ved 
Fjorden. Fra Nygård går det sti til Mandelia ved Markavatnet og fra Brimneset går det traktorvei og sti 
til Vasslivatnet. Det går også traktorvei fra utløpet av Øyravatnet til Kvernhusvatnet og Lindelivatnet 
og sti fra traktorveien mot sør, forbi Holtatjørna til Mandelia ved Markavatnet, alternativt ned 
traktorvei i Hyljedalen til Markavatnet. Bruken av området må regnes som lokal og verdien for 
friluftsinteresser vurderes som liten til middels.  
 
En analyse av byggpunkt på kartgrunnlag 1:50 000 viser at det er registrert 12 fritidsbygg innen en 
avstand på 1 km fra den planlagte kraftlinjetraseen, og ingen nærmere enn 200 m. Ni av de registrerte 
fritidsbyggene er knyttet til fjordområdet, uten innsyn til kraftlinjen. Verdien av området vurderes som 
liten. 
 
Kraftlinjen vil bli godt synlig fra vegen RV 609 gjennom Vågeskardet. Bortsett leirplassen i 
Gjerdedalen ved Stongfjorden, er det ikke registrert verdier av særlig relevans for reiseliv/turisme 
langs traseen. Bruken av området vurderes først og fremst som lokal og verdien vurderes som liten. 
 

Tabell 7. Vurdering av verdier knyttet til friluftsliv, fritidsbygg og reiseliv/turisme i området rundt 
planlagt 132 kV-linje mellom Ringstad og Markevatn, alternativ 5. 

Tema Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten      Middels    Stor

Friluftsliv • Lokalt viktig turområde langs skogsveier i Gjerdedalen. 
Innfallsport med merket løype til DNT-hytte.  

• Permanent leirplass med grillhus og gapahuk i Gjerdedalen 
• Lokal turbruk i området rundt Vasslivatnet, Kvernavatnet og 

Øyravatnet 
• Eldre o-kart for Stongfjorden og Flokenesmarka. Lite brukt 

⏐-----------⏐-----------⏐ 
          

Fritidsbygg • Ingen fritidsbygg innen 200 m fra traseen.  ⏐-----------⏐-----------⏐ 
 

Turisme/reiseliv • Noe biltrafikk langs RV 609 
• Leirplass med grillhus og gapahuk i Gjerdedalen benyttes av 

skoler og bedrifter. Dalen innenfor aktuelt turterreng for brukere 
av leirplassen 

• Ingen registrerte reiselivsbedrifter eller spesielle attraksjoner nær 
traseen 

⏐-----------⏐-----------⏐ 
     

 

DELSTREKNING 3: MARKEVATN - GROV 
 
Her tar en i hovedsak sikte på å følge eksisterende trase for dagens 66 kV-linje som erstattes av den 
nye 132 kV-linjen. Fra Markevatn vil den nye linjen bygges parallelt med 66 kV-linjen frem til 
Øyraplassen fordi en ønsker å holde den gamle linjen i drift til den nye er etablert. Fra Øyraplassen vil 
den nye linjen få ca. 1 km ny trase rett frem til fjordspennet over Gjelsvika og Førdefjorden.  
Det er også foreslått avvik fra eksisterende trase noen andre steder på strekningen fra nordsiden av 
Førdefjorden til Grov. Alternativene er lansert først og fremst av hensyn til bebyggelse og estetikk. 
Variant f: I Seljevolldalen kan ny trase etableres over Lia til Klypingshaugen for å unngå nærføring til 
Kvellestadstølen. En sparer også litt skogsmark. Variant e: For å unngå nærføring til bebyggelse i 
Store Høydal kan traseen legges lengre opp i dalføret, øst for Leirbakk. Variant d: For å unngå 
nærføring til bebyggelse og strandlinje ved Barlindbotn kan traseen legges i åsen ”bak” bebyggelsen. 
Variant o: Varianten er vurdert for å unngå kraftlinje gjennom Sandvikbotn naturreservat. Traseen 
krysser Jagedalsvatnet via Vassøya til åsen øst for Jagedalen. Her knekker traseen mot nordvest og 
passerer øst for naturreservatet før kryssing av Eikefjorden, 600-700 m øst for dagens fjordspenn.  
Med unntak av noen høydedrag og et par små, kulturbetinget skogløse områder går linjetraseen på 
denne strekningen i skog (figur 3).  
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Figur 8. Fritidsbygg og registrerte verdier for friluftsliv langs alternative linjetrasen mellom 
Markevatn og Grov. Foreslåtte varianter er merket med rød skrift (a-o). 
 
På landtungen mellom fjordspennene over Gjeldsvika og Førdefjorden er det ikke registrert relevante 
friluftsverdier, men en må kunne regne med at lokalbefolkningen tar turen opp på høydepunktet 
Dyvikeholten/Sjønakletten av og til. Etter fjordkryssingen over Førdefjorden er det heller ikke 
registrert store verdier med særlig relevans i forhold til kraftlinjen. Det viktigste området i nærheten er 
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nok Høydalsfjorden, som blir karakterisert som et viktig område for båtutfart og bading, men bruken 
av området er nok først og fremst lokal. Linjen berører ikke området direkte, men kan nok bli synlig 
fra fjorden enkelte steder. Ellers er befolkningstettheten i området lav, og med unntak av Førdefjorden 
og RV 5 mellom Florø og Førde, helt nord i området, har ferdselsårene i området liten trafikk. 
Friluftsverdiene i området må på grunnlag av bruksfrekvens kunne regnes som relativt små. Følgende 
lokale verdier kan nevnes (stier og friluftsområder er markert på figur 8):  
• Nord for Førdefjorden går linjen nært et område på Seljevollsfjellet, rundt Årsetstølen, som er 

markert som friluftsområde i FRIDA. Den mest brukte innfallsporten til området er fra Vassbotn 
ovenfor Vevring, som ikke blir berørt av linjetraseen. Men området kan også nåes fra Seljevolldalen, 
og det er god og skiltet sti herfra via Hesten til Spenehaugsvatnet. Det går også skiltet og ryddet sti i 
Seljevolldalen mellom Kvellestad og Vassbotn, men denne ser ut til å være mindre brukt. På en god 
del av strekningen går denne stien rett under dagens kraftlinje. Kvellestadstølen er gjengrodd og lite 
interessant som friluftsområde. En gammel utløe er alt som er igjen av bygninger her. 

• Fra Øvre Standal går det via en kjørbar grusvei sti til Standalstølen og en avgrening mot nord 
gjennom Jarskardet videre til Tunastølen ovenfor Litle Høydal. 

• Ved Hilleren, øst for Litle Høydal er det flere skogsveier som blir benyttet som turveier av 
lokalbefolkningen, og det er satt opp skilt med stedsnavn. Det skal være traktorvei helt frem til 
Tunastølen. 

• Fra Store Høydal går det sti til Høydalstølen. 
• Ved utløpet av fjorden Osstrupen ligger et område med flere viker som skal være brukt til bading av 

lokalbefolkningen. Lokaliteten er avmerket med høy prioritet i FRIDA, men verdien er lokal. 
Osstrupen er også en del av et større prioritert friluftsområde i Fylkesdelplan for friluftsliv, som 
strekker seg videre langs hovedvassdraget fra Osen mot Eimhjellsvatnet. Verdiene her er bl.a. 
knyttet til laksefiske. Linjetraseen ligger helt i utkanten av dette området, og selve fjordarmen 
Osstrupen, er bare tilgjengelig med båt. 

• Mellom Klipe ved Botnavik skal det gå en sti på nordsiden av Storevatnet til Steinhovden ved 
Høydalsfjorden.  

• Vest for Barlindbotnen ved Eikefjorden er det et større barskogsområde som i FRIDA er markert 
som friluftsområde med lav prioritet. Det er snakk om et nokså kupert og litt tungt tilgjengelig 
barskogsområde som er aktuelt turområde for fastboende og folk med hytter i området. Forbi dette 
området er det foreslått ny kraftlinjetrasé vest for dagens linje for å unngå bebyggelsen ved fjorden, 
og eventuell ny trase vil ligge i østkanten av det markerte friluftsområdet. Men området rundt 
Jagedalsvatnet er nok vel så mye brukt som det avmerkede friluftsområdet, og fra Kvalsvik går det 
sti via de nedlagte småbrukene Grønevik og Ospelia til Jagedalen. Utenfor stien er terrenget tungt 
fremkommelig. 

• Det finnes eldre o-kart for Vestre Vevring og Barlindbotnen, og et nyere fra Steinhovden 
 
En analyse av byggpunkt på kartgrunnlag 1:50 000 viser at det er registrert 66 fritidsbygg innen en 
avstand på 1 km fra eksisterende og planlagte kraftlinjetraseer. På strekninger som foreslås endret i 
forhold til dagens trasé ligger det 17 fritidsbygg nærmere enn 200 m fra traseen og 6 nærmere en 100 
m i forhold til eksisterende trasé. Tilsvarende tall for ny trasé er 5 og 0. Det er også under bygging et 
nytt hyttefelt nær dagens trasé ved Barlindbotn. Jevnt over er det få fritidsbygg i nærheten av 
kraftlinjetraseen mellom Markevatn og Grov, men områdene Store Høydal og Barlindbotnen i Flora 
har en del fritidsbygg, og området ved særlig Barlindbotnen er et viktig område i denne sammenheng. 
Her er det relativt mange fritidsbygg fra før (ca. 30), og det er dessuten på trappene et felt med 21 nye 
hytter i området. Alt i alt blir verdien av området i forhold til fritidsbygg vurdert som liten, men isolert 
sett vurderes verdien i Store Høydal (ved variant b og e) som middels og i Barlindbotnen/Botnavik 
(ved variant a og d) som stor. 
 
Turisttrafikken i området må regnes som nokså moderat, og det er ingen registrerte reiselivstjenester 
eller attraksjoner i nærheten av linjetraseen (www.fylkesatlas.no). Noe turisttrafikk foregår langs 
veiene i området, trolig i størst grad lengst nord i området, på RV5 mellom Florø og Førde. Ellers er 
det en del båtutfart i fjordområdene, trolig mest på Førdefjorden, lengst sør i området. 
Reiselivsnæringen er generelt dårlig utviklet i området, og selv om regionen som helhet er nok er mer 
viktig, har ikke området rundt kraftlinjetraseen spesiell verdi isolert sett. Verdien for turisme/reiseliv 
blir derfor vurdert som liten. 
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Tabell 8. Vurdering av verdier knyttet til friluftsliv, fritidsbygg og reiseliv/turisme i området rundt 
planlagt 132 kV-linje mellom Markevatn og Grov. 

Tema Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten      Middels    Stor

Friluftsliv • Friluftsområde av lokal verdi på Seljevollfjellet 
• Lokal, merket og ryddet tursti gjennom Seljevolldalen, mellom 

Kvellestad og Vassbotn 
• Sti fra Øvre Standal til Standalstølen, avgreining mot nord 

gjennom Jarskaret til Tunastølen og Litle Høydal 
• Lokalt, skiltet turterreng øst for Litle Høydal knyttet til 

skogsveier og stølsveg til Tunastølen 
• Sti til Høydalstølen fra Store Høydal  
• Lokalt utfartsområde ved fjorden nordvest for Osstrupen 
• Sti mellom Klipe og Steinhovden, nord for Storevatnet 
• Lokalt turterreng rundt Jagedalsvatnet 
• Noe båtutfart på fjordene, også en viss regional verdi, særlig 

Førdefjorden 
• Nyere o-kart fra Steinhovden (vest for Barlindbotnen) 

⏐-----------⏐-----------⏐ 
         

Fritidsbygg • Generelt få fritidsbygg i nærheten av traseen, men en del i Store 
Høydal, og mange i Barlidbotnen (Barlindbotnen har isolert sett 
stor verdi) 

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

Turisme/reiseliv • Ingen registrerte reiselivsbedrifter eller spesielle attraksjoner nær 
traseen. Noe fritidshus- og båtutleie i tilknytning til fjordene, men 
ingen i nærheten av kraftlinjetraseen. 

• Litt båttrafikk på Fjordene 
• Litt bilturisme langs veiene 

⏐-----------⏐-----------⏐ 
   

 
 
 
 

     

     
Øverst t.v.: Oslandsbotn, innfallsport mot fjellet og Nipebu fra nord. Berøres av alternativ 4 mellom 
Ringstad og Markevatn. T.h.: Traktorveg i turområdet i Gjerdedalen. Berøres av alternativ 2, 3, 4 og 
5. Under t.v.: Gapahuk i Gjerdedalen. T.h.: Fra Ospedalen mot Jagedalsvatnet og Barlindbotnen. 
Berøres av variant o, mellom Markevatn og Grov. 
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VURDERING AV VIRKNINGER OG KONSEKVENSER 
 

DELSTREKNING 1: LUTELANDET - RINGSTAD 
 
Fra Lutelandet til nord for Husafjellet, vil linjen gå parallelt med den omsøkte linjen mellom 
Lutelandet og Hålandsfossen. I turområdet rundt Husafjellet og Einingsfjellet vil linjene bli synlig fra 
nordsiden, men ikke fra toppen av Einingsfjellet. Langs nordsjøløypa, Eldbjørgstien, vil nok linjene bli 
godt synlig, unntatt fra steder der stien går gjennom skog. Området fra Lammetuvegen og sørover til 
Lutelandet er skogløst og relativt flatt, så her vil linjene bli godt synlig over ganske store områder. I 
dette området går det også mindre høyspentlinjer mot Lammetu, både fra sørvest og nordvest. For 
brukere av badevika nord på Furneset vil virkningen trolig være stor negativ, siden traseen går like 
innenfor strandområdet her. Linjen vil kunne bli direkte sjenerende siden dette er et område det er 
aktuelt å oppholde seg i. For friluftsområdet rundt Rustene i Askvoll vurderes virkningen som middels 
negativ. Traseen går i den vestlige delen av området og unngår de høyeste punktene, men ødelegger 
nok en del for utsikten mot vest.  
 
Alt i alt vurderes virkningen av kraftlinjen på friluftsliv på strekningen mellom Lutelandet og Ringstad 
som middels til stor negativ. Kombinert med middels verdi gir dette middels til store negative 
konsekvenser (--/---). 
 
Traseen kommer ikke i nevneverdig konflikt med eksisterende fritidshus/hytter, men traseen kan bli 
synlig fra nytt hyttefelt nord for Korssundet. Virkningen vurderes som liten til middels negativ, som 
sammen med liten til middels verdi gir liten negativ konsekvens (-). 
 
Linjen vil bli synlig fra sjøen og båtutfartsområdet i Korssundet, særlig der linjen krysser Korssundet 
fra Sakseneset til Lutelandet. Så lenge linjen legges så høyt at seilbåter ikke hindres i å passere, vil 
dette neppe ha nevneverdige virkninger på båtutfart i området. Eventuell bruk av områder på land like 
under og rundt linjen vil trolig bli mindre attreaktivt, men vil neppe ha virkning på reisendes bruk av 
tilbud i området. I området mellom Dørhella og Ringstad, på andre siden av Dalsfjorden er det ikke 
spesielle fasiliteter eller attraksjoner tilknyttet reiseliv og turisme og virkningen vurderes som 
ubetydelig. Det er heller ikke sannsynlig at linjen vil ha noen virkning på mer tilfeldig turisme til 
området eller eventuelle reisende med båt på fjorden.  
 
Alt i alt vurderes virkningen av kraftlinjen mellom Lutelandet og Ringstad å ha ubetydelig virkning på 
turisme i området. 
 
Tabell 9. Vurdering av virkninger og konsekvenser ny 132 kV-linje for friluftsliv, fritidsbygg og 
reiseliv på strekningen mellom Lutelandet og Ringstad. 

Tema 
Verdi 

Liten       Middels      Stor 
   Virkning 

 Stor neg.                        Liten / ingen                     Stor pos. Konsekvens 
Friluftsliv ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 

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

                 Middels til stor 
negativ (--/---) 

Fritidsbygg ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
            

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

Turisme/reiseliv ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
                 

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                                Ubetydelig (0) 

 
Strekningen er skissert med to nokså like alternativer, bare skilt av kort eller lang sjøkabel over 
Dalsfjorden. Det er lite grunnlag for å rangere disse, men det lengste sjøkabelalternativet foretrekkes 
fordi dette vil føre til mindre inngrep over land. 
 

DELSTREKNING 2: RINGSTAD - MARKEVATN 
 
Alternativ 1 
I forhold til turområdet ved Rustene vurderes ikke denne traseen å ha noen virkning, siden den går i 
dalbunnen langs eksisterende 22 og 66 kV-linje. For skytebanen på Ringstad vil linjen neppe få stor 
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praktisk betydning, og virkningen vurderes heller ikke som stor for det lokale turterrenget ved 
Holmedal. Friluftsliv ved Bakkevatnet vil ikke berøres av traseen. 
 
Kraftlinjen vil ikke være noe direkte hinder for utøvelsen av friluftsliv i fjellområdene, men vil nok av 
mange oppleves som et negativt og forstyrrende element i et fjellområde som i utgangspunktet er uten 
større tekniske inngrep. I hvor stor grad dette påvirker bruken av området er usikkert, men det kan 
forventes en liten negativ virkning på den regionale bruken av området. Det ligger også en 
markedsføringseffekt i et tilnærmet urørt fjellområde. Lokalbefolkningens bruk av området vil neppe 
bli særlig endret, om denne traseen skulle bli valgt, selv om linjen nok kan bli et irritasjonsmoment for 
enkelte. 
  
Alt i alt vurderes virkningen av alternativ 1 på friluftsliv som middels negativ. I kombinasjon med 
middels til stor verdi gir dette middels negativ konsekvens (--). 
 
Traseen kommer ikke i direkte konflikt med eksisterende fritidshus/hytter, men traseen går ganske 
nært flere stølsområder med stølshus/hytter i aktiv bruk. Virkningen vurderes imidlertid som relativt 
liten negativ, selv om linjen nok kan være et irritasjonsmoment og redusere naturopplevelsen bed 
bruken av hyttene. På bakgrunn av dette vurderes konsekvensen som liten negativ (-). 
 
Bortsett fra noe regional trafikk knytt til Nipebu og fjellområdet rundt, er det ikke spesielle fasiliteter 
eller attraksjoner tilknyttet turisme/reiseliv i området. Virkningen av kraftlinjen vurderes som liten 
negativ, på bakgrunn av en mulig liten negativ effekt på den regionale tilstrømmingen av turgåere til 
området. Sammen med middels verdi gir dette liten negativ konsekvens (-). 
 
Tabell 10. Vurdering av virkninger og konsekvenser av ny 132 kV-linje for friluftsliv, fritidsbygg og 
reiseliv ved alternativ 1 på strekningen mellom Ringstad og Markevatn. 

Tema 
Verdi 

Liten       Middels      Stor 
   Virkning 

 Stor neg.                        Liten / ingen                     Stor pos. Konsekvens 
Friluftsliv ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 

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

                            Middels neg. (--) 

Fritidsbygg ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
            

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

Turisme/reiseliv ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
                 

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

 
 
Alternativ 2 
Virkningen på friluftsliv vil være av samme art som beskrevet under alternativ 1 (redusert 
opplevelsesverdi, men neppe særlig redusert bruk), men siden dette området ligger utenfor det mest 
trafikkerte området blir virkningen litt mindre her, selv om utsikten mot nord og vest fra den høyeste 
toppen av området, Moldura (837 moh), kan bli noe forstyrret. I det lokalt viktige friluftsområdet i 
Gjerdedalen i Stongfjorden går det fra før en 22 kV-linje, og ytterligere en kraftlinje gjennom området 
kan gjøre det mindre attraktivt å bruke stien til Nipebu herfra som turutgangspunkt. Stien ser 
imidlertid ikke ut til å bli mye brukt i dag og er vanskelig å følge, til tross for at den er merket. Linjen 
vil trolig bli lite synlig fra den tidligere omtalte permanente leirplassen litt lengre nede i dalen, men 
bruken av området videre oppover kan bli noe mindre attraktiv. 
 
Alt i alt vurderes virkningen av alternativ 2 på friluftsliv som middels negativ, som sammen med 
middels verdi gir liten til middels negativ konsekvens (--). 
 
Linjen berører ikke fritidshus, men vil muligens bli synlig fra ei hytte/bu ved Eidsvatnet ovenfor 
Nordeidet. Virkningen av linjen blir dermed liten til ubetydelig, og sammen med liten verdi gir dette 
ubetydelig konsekvens (0).  
 
Området har liten verdi i forhold til reiseliv/turisme og konsekvensene vurderes som ubetydelige (0). 
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Tabell 11. Vurdering av virkninger og konsekvenser av ny 132 kV-linje for friluftsliv, fritidsbygg og 
reiseliv ved alternativ 2 på strekningen mellom Ringstad og Markevatn. 

Tema 
Verdi 

Liten       Middels      Stor 
   Virkning 

 Stor neg.                        Liten / ingen                     Stor pos. Konsekvens 
Friluftsliv ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 

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

                            Middels neg. (--) 

Fritidsbygg ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
    

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                                Ubetydelig (0) 

Turisme/reiseliv ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
       

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                                Ubetydelig (0) 

 
 
Alternativ 3 
Langs denne traseen er det ubetydelige friluftsinteresser bortsett fra i Gjerdedalen ved Stongfjorden, 
som blir berørt i tilnærmet samme grad av alternativ 3 som av alternativ 2. Alternativ 3 kommer inn 
litt lengre mot nord, og dermed litt lengre unna stien mot Nipebu, men faller sammen med alternativ 2 
i dalbunnen. Virkningen av alternativ 3 på friluftsinteresser vurderes dermed som tilnærmet lik 
alternativ 2, men noe mindre siden fjellområdene her ikke blir berørt. Noe under middels verdi 
kombinert med liten til middels verdi gir liten negativ konsekvens (-). 
 
Det er ingen fritidsbygg i umiddelbar nærheten av traseen så virkningen av alternativ 3 på dette temaet 
er ubetydelig. 
 
Området har liten verdi i forhold til reiseliv/turisme og det er lite sannsynlig at linjen, selv om den vil 
være synlig fra veien og fjorden, vil ha noen virkning på tilfeldig turisttrafikk. Konsekvensene 
vurderes som ubetydelige (0). 
 
Tabell 12. Vurdering av virkninger og konsekvenser av ny 132 kV-linje for friluftsliv, fritidsbygg og 
reiseliv ved alternativ 3 på strekningen mellom Ringstad og Markevatn. 

Tema 
Verdi 

Liten       Middels      Stor 
   Virkning 

 Stor neg.                        Liten / ingen                     Stor pos. Konsekvens 
Friluftsliv ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 

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

                                 Liten negativ (-) 

Fritidsbygg ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
    

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                                Ubetydelig (0) 

Turisme/reiseliv ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
        

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                                Ubetydelig (0) 

 
 
Alternativ 4 
Alternativ 4 fortsetter fra alternativ 2 eller 3, men får isolert sett mindre konsekvenser for friluftslivet 
her, siden alternativet først begynner i en del av området som er mindre brukt enn de sentrale delene 
av området som alt. 2 og 3 berører. Alternativet passerer Stongsstølen, men linjen blir ikke synlig fra 
bua/hytta her, og heller ikke i særlig grad fra hytta på sørsida av vatnet. Linjen får neppe stor virkning 
på innfallsporten mot Nipebu ved Oslandsbotnen, siden en her likevel må gå langs en anleggsvei til 
der stien begynner. Skogen langs Markavatnet er relativt lavvokst og glissen så her vil nok linjen bli 
nokså godt synlig. Om linjen vil ha noen virkning på trafikken av turgåere fra Markavatn mot Nipebu 
er mindre sannsynlig, siden 66 kV-linjen gjennom Fossdalen kommer likevel kommer ned her. Ny 
transformatorstasjon i området vil heller ikke være noen hindring for turgåere, så lenge det fortsatt blir 
tilrettelagt for parkering i området. Videre fra planlagt transformatorstasjon til fjordspennet er det 
heller ikke sannsynlig at tiltaket vil ha store virkninger, siden den eksisterende 66 kV-linjen på denne 
strekningen skal saneres etter at 132 kV-linjen er klar til bruk og friluftsinteressene på strekningen er 
lite viktige. Det tas et forbehold i forhold til Øyraplassen, som ikke ble besøkt under befaringen. 
 
Alt i alt vurderer vi virkningen av alternativ 4, inklusiv ny transformatorstasjon, på friluftsinteresser 
som små til middels negative. Sammen med middels verdi gir dette liten til middels negativ 
konsekvens (-/--). 
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Det er ikke registrert fritidsbygg langs traseen eller området for transformatorstasjon som vil bli 
nevneverdig negativt påvirket av tiltaket, og konsekvensen vurderes som ubetydelig (0). 
 
Det er heller ikke nevneverdige interesser knyttet til reiseliv/turisme i området ut over noe regional 
trafikk av turgåere til/fra DNT’s hytte Nipebu. Konsekvensen av tiltaket for turisme/reiseliv vurderes 
som ubetydelig (0). 
 
Tabell 13. Vurdering av virkninger og konsekvenser av ny 132 kV-linje for friluftsliv, fritidsboliger 
og reiseliv ved alternativ 4 på strekningen mellom Ringstad og Markevatn. 

Tema 
Verdi 

Liten       Middels      Stor 
   Virkning 

 Stor neg.                        Liten / ingen                     Stor pos. Konsekvens 
Friluftsliv ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 

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

                                      Liten til middels 
negativ (-/--) 

Fritidsbygg ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
    

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                                Ubetydelig (0) 

Turisme/reiseliv ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
       

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                                Ubetydelig (0) 

 

Alternativ 5 
I likhet med alternativ 4 fortsetter alternativ 5 fra alternativ 2 eller 3, og starter i utkanten av det lokalt 
viktige friluftsområdet i Gjerdedalen. Utover aktiviteten knyttet til Gjerdedalen er det lite 
friluftsinteresser i områder langs alternativ 5. En kraftlinje vil kunne dempe naturopplevelsen for 
turgåere på stier og skogsveier ved Vasslivatnet, Kvernhusvatnet og Øyravatnet, men bruken av dette 
området er lokal og bruksfrekvensen kan ikke regnes som særlig høy. Alternativ transformatorstasjon 
vil ligge ved RV 609 ved Øyravatnet, i et område der det fra før er en del inngrep. Virkningene av 
alternativ 5, inkl transformatorstasjon, på friluftsinteresser vurderes på grunnlag av dette som små 
negative. Sammen med liten til middels verdi gir dette liten negativ konsekvens (-). 
 
Det er ikke registrert fritidsbygg i nærheten av traseen, og konsekvensen av tiltaket vurderes som 
ubetydelig (0). 
 
Linjen vil bli synlig fra RV 609 over Stongsvatnet, gjennom Vågsskardet og ved 
transformatorstasjonen, uten at dette ventes å påvirke turisme/reiseliv i området i nevneverdig grad. 
Konsekvensen for turisme/reiseliv vurderes som ubetydelig (0). 
 
Tabell 14. Vurdering av virkninger og konsekvenser av ny 132 kV-linje for friluftsliv, fritidsbygg og 
reiseliv ved alternativ 5 på strekningen mellom Ringstad og Markevatn. 

Tema 
Verdi 

Liten       Middels      Stor 
   Virkning 

 Stor neg.                        Liten / ingen                     Stor pos. Konsekvens 
Friluftsliv ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 

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

                                           Middels neg. (--) 

Fritidsbygg ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
  

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                                Ubetydelig (0) 

Turisme/reiseliv ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
      

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                                Ubetydelig (0) 

 

Vurdering og rangering av alternative traseer på strekningen Ringstad - Markevatn 
De fem alternativene for linjefremføring på strekningen mellom Ringstad og Markevatn gir mulighet 
for fem ulike kombinasjoner. Alternativ 1 kan behandles isolert, mens alternativ 2 og 3 kan 
kombineres med alternativ 4 eller alternativ 5. Et forsøk på rangering i forhold til konsekvenser for 
friluftsliv, fritidsbygg og reiseliv/turisme er gitt i tabell 15. 
 
Alternativ 1 skiller seg negativt ut først og fremst i forhold til friluftsliv, siden denne går nærmest 
”smørøyet” i forhold til turområdene rundt DNT’s selvbetjente hytte Nipebu. Dette alternativet går 
også ganske nært flere støler, noe som gir en viss konflikt i forhold til hytter. I forhold til 
reiseliv/turisme er konsekvensen vurdert som liten negativ, men dette er knyttet opp til regional 
turbruk i tilknytning til Nipebu og er kanskje litt på kanten av det som defineres som reiseliv. Det er i 
alle fall tvilsomt om denne aktiviteten gir lokalsamfunnet nevneverdige inntekter. 
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Tabell 15. Oppsummering av konsekvenser for friluftsliv, fritidsbygg og reiseliv/turisme, og forslag 
til rangering av alternative kraftlinjetraseer for ny 132 kV-linje mellom Ringstad og Markevatn.  

Kombinasjon av Konsekvensvurdering  
trasealternativer Friluftsinteresser Fritidsbygg Reiseliv/turisme Rangering 

1 (--) (-) (-) 5 
2/4 (--) (0) (0) 3 
2/5 (--) (0) (0) 4 
3/4 (-/--) (0) (0) 2 
3/5 (--) (0) (0) 1 

 
De andre kombinasjonene/alternativene er mer likeverdige, men i forhold til friluftsliv synes 
kombinasjonen med alternativ 3 og alternativ 5 (heretter kalt 3/5) som den minst uheldige. Denne fører 
ikke til inngrep i fjellområdet og berører videre bare lokale friluftsinteresser, med unntak av 
innfallsporten til fjellområdet gjennom Gjerdedalen, som er felles for alle de nordlige alternativene.   
 
Kombinasjon 3/4 fører heller ikke til inngrep i fjellet, men kommer i tillegg til innfallsporten mot 
fjellet i Gjerdedalen, også i konflikt med innfallsporter mot fjellet ved Oslandsbotnen og øst for 
Markavatn.  
 
Kombinasjoner som involverer alternativ 2 (dvs. 2/4 og 2/5) blir vurdert som mer uheldige i forhold til 
friluftsliv enn kombinasjoner som involvere alternativ 3 (dvs. 3/4 og 3/5). Først og fremst fordi 
alternativ 2 vil føre til inngrep i utkanten av fjellområdet, og bl.a. bli synlig fra den høyeste fjelltoppen 
i området. Hvilket alternativ som er det beste gjennom Gjerdedalen er noe usikkert, men alternativ 2 
går nærmere DNT-løypa fra Gjerdedalen mot Nipebu. På den annen side blir alternativ 2 trolig mindre 
synlig fra den permanente leirplassen som ligger lengre nede i dalen mot Stongfjorden.  
 
Av kombinasjon 2/4 og 2/5 kommer 2/5 best ut fordi den, med unntak av Gjerdedalen, ikke kommer i 
konflikt med innfallsportene mot fjellet.  
 
Konflikten i forhold til fritidsbygg er små eller helt fraværende. Alternativ 1 går i nærheten av støler 
med flere hytter/sel i bruk, og blir synlig fra disse. Bortsett fra dette er det ikke registrert fritidsbygg 
nær traseene (permanent leirplass med grillhus og gapahuk ca. 50 m fra traseen til alternativ 2 og 3 i 
Gjerdedalen blir vektlagt under friluftsliv). 
 
Ingen av de alternative kraftlinjetraseene kommer i konflikt med spesielle attraksjoner eller fasiliteter i 
tilknytning til reiseliv/turisme. Deler av linjen vil stedvis bli synlig fra veier og fjorder, men hvorvidt 
dette påvirker turisttilstrømningen i området er vanskelig å vurdere. Etter vår vurdering betyr dette 
sannsynligvis lite. Siden turistnæringen i området må regnes som beskjeden, vurderer vi virkningen av 
tiltaket på reiseliv/turisme som ubetydelig. Et teoretisk unntak gjelder regional tilstrømning av 
turgåere til området rundt DNT-hytta Nipebu, men vi vurderer ikke aktiviteten rundt dette som særlig 
viktig for turistnæringen.  
 
 
DELSTREKNING 3: MARKEVATN - GROV 
 
Den nye 132 kV-linjen vil på denne strekningen i all hovedsak følge eksisterende trase for dagens 66 
kV-linje som rives, noe som betyr at det ikke er snakk om et helt nytt inngrep, men en endring av et 
eksisterende. Den nye linjen krever et breiere ryddebelte, opptil 29 m mot dagens 20, og mastene blir 
en del høyere og kraftigere. Dette vil føre til at linjen blir noe mer dominerende, og stedvis vil bli 
synlig på større avstand enn den gamle, men konsekvensene av dette i forhold til friluftsinteresser 
vurderes generelt som små. Fjordspennene vil ikke endre karakter i vesentlig grad.  
 
I det følgende er virkninger av foreslåtte avvik fra dagens trase omtalt og diskutert. Til slutt er det 
gjort en samlet vurdering av hele strekningen mellom Markevatn og Grov. 
 
Variant f 
I Seljevolldalen går det en sti, som flere steder følger kraftlinjetraseen, dvs. går rett under linjen. 
Kraftigere stolper og liner vil nok bli mer dominerende, men det er ikke sannsynlig at dette vil ha stor 
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virkning på bruken av området. På en strekning fra Seljevolldalen til Klypingshaugen er det foreslått å 
korte ned traseen noe ved å skjære over Hesten (variant f). I forhold til friluftsinteressene vil det trolig 
være liten forskjell mellom eksisterende trase og det nye forslaget. Begge alternativer krysser stien 
mot Spenehaugsvatnet, men det nye forslaget vil gå høyere i terrenget og derfor bli mer synlig, og 
dessuten gå over skoggrensen et stykke, og her vil nok linjen kunne virke mer dominerende. For begge 
alternativene vurderes virkningen på friluftsinteressene som små negative, men å følge den 
eksisterende traseen vurderes som det beste. Det er ingen fritidsbygg på denne strekningen. 
 
Variant e 
Flytting av linjen mot øst i området ved Litle- og Store Høydal kan vurderes å ha en liten positiv 
virkning i forhold til friluftsinteresser, fordi den vil gå ovenfor de fleste traktorveiene i området som 
blir brukt som turveier. Det foregår en del hjortejakt i området, men det er lite sannsynlig at ny trase 
vil ha noen innvirkning på dette. Øst for Leirbakk i Store Høydal vil ny trase kunne oppleves som et 
større naturinngrep enn eksisterende fordi den krysser dalføret ovenfor bebyggelsen. Bruksfrekvensen 
av stien i området er imidlertid ikke særlig høy. Fordi den nye traseen går en del høyere i terrenget 
vest for Blåfjellsnipa, like før Osstrupen, enn dagens trase vil den kunne bli mer synlig fra fjorden, 
men virkningen av dette vurderes som liten negativ. I forhold til bebyggelse, inklusive noen 
fritidsbygg, vil den nye traseen ha positiv virkning, siden den går lengre unna.  
 
Variant d 
Det er lite sannsynlig at flytting av traseen mot vest, ”bak” vei og bebyggelse, vi ha nevneverdig 
virkning på friluftsinteresser, siden området traseen skal gå gjennom er relativt lite brukt som 
friluftsområde (stort sett lokal bruk). Det finnes et nyere o-kart (fra 2000) for området Steinhovden, 
vest for Barlindbotnen. Dette ligger utenfor traseen, og kraftlinjer påvirker ikke mulighetene for å 
gjennomføre orienteringsløp. Traseen krysser stien mellom  Klipe og Steinhovden og skogsveien ved 
Barlindbotnen og her vil linjen nok redusere naturopplevelsen for turgåere, men siden bruksfrekvensen 
er lav, blir konsekvensene små. Ved Barlindbotnen er det også drevet en del hogst, som fra før vil 
kunne redusere naturopplevelsen. Linjen vil også kunne bli noe mer synlig fra fjorden utenfor 
Botnavik. På den andre side fører ny trase til fristilling av strandlinje ved Botnavik.  
 
I forhold til både helårsboliger og fritidsbygg vil den nye traseen ha positiv virkning ved at den flyttes 
bort fra disse og ut av syne, ved at den legges på baksiden av bebyggelsen i forhold til fjorden.  
 
Alt i alt vurderes det nye forslaget som en mye bedre løsning enn dagens trase i forhold til 
friluftsinteresser og fritidsbygg. 
 
Variant o 
Denne varianten vurderes som en dårligere løsning i forhold til friluftsinteresser enn dagens trase 
gjennom Sandviksbotn naturreservat. Det nye forslaget blir vurdert som mer dominerende enn dagens 
trase, særlig fordi Jagedalsvatnet krysses nesten midt på via Vassøya, og like ”foran” det nedlagte 
bruket Jagedalen. Ny trase går også opp på åskammen øst for bruket og vil gå høyt i terrenget. Traseen 
krysser den gamle stien mellom Jagedalen og Ospedalen. Den midtre og vestlige delen av området 
rundt Jagedalsvatnet er mer brukt i friluftssammenheng enn området lengre vest, der dagens trase går, 
selv om bruksfrekvensen heller ikke her kan regnes som særlig høy. I forhold til fritidsbygg er 
konflikten lav. Traseen går ca. 150 m fra det nedlagte småbruket Ospedalen som nå brukes som hytte, 
men ser ut til å bli delvis skjult i forhold til denne av et større granplantefelt.  
 
Samlet vurdering av strekningen Markevatn - Grov 
På denne strekningen er friluftsaktivitetene på land så og si utelukkende knyttet til lokal bruk, og 
bruksfrekvensen er gjennomgående lav. Det er relativt mye skog på strekningen, og mange av disse 
områdene er relativt tungt tilgjengelige utenfor etablerte stier. Aktiviteten knyttet til fjordene kan 
heller ikke karakteriseres som stor, men normalt ferdsel og fritidsfiske foregår i alle de berørte 
fjordområdene. Alt i alt vurderes virkningene av den nye 132 kV-linjen på friluftsinteresser som små 
negative ved at linjen blir en del større og kraftigere enn dagens 66 kV-linje. Kombinert med liten til 
middels verdi gir dette liten negativ konsekvens (-). Av de foreslåtte avvikene i forhold til dagens trase 
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vurderes variant e og d som bedre enn dagens trase, mens variant f og o vurderes som dårligere 
løsninger enn dagens trase. 
 
Med unntak av Botnavik og Store Høydal er det få fritidsbygg i nærheten av traseen, og med unntak 
av disse stedene får ikke tiltaket nevneverdige konsekvenser. Ny linje i dagens trase ved Store Høydal 
og Botnavik vurderes å ha middels negativ virkning og middels negativ konsekvens (--) i forhold til 
fritidsbygg fordi den nye linjen blir større og kraftigere og mer dominerende. Velges variant e og d 
vurderes virkningen som stor positiv og konsekvensen som middels til stor positiv (++/+++). 
 
Aktiviteter knyttet til reiseliv/turisme i området er relativt beskjedne og tiltaket ventes ikke å få noen 
virkning i forhold til dette. Fjordspennene vil ikke endres i nevneverdig grad og vil dermed ikke bli 
mer fremtredende enn i dag. Den nye linjen blir større og derfor stedvis mer synlig fra veier og fjorder, 
men dette vurderes ikke å ha noen virkning på turisme/reiseliv i området. Konsekvensene av tiltaket i 
forhold til turisme/reiseliv blir dermed ubetydelige (0). 
 
Tabell 16. Vurdering av virkninger og konsekvenser av ny 132 kV-linje for friluftsliv, fritidsbygg og 
reiseliv på strekningen mellom Markevatn og Grov. 

Tema 
Verdi 

Liten       Middels      Stor 
   Virkning 

 Stor neg.                        Liten / ingen                     Stor pos. Konsekvens 
Friluftsliv ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 

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

                                           Liten negativ (-) 

Fritidsbygg 
- dagens trase 

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

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                            Middels neg. (--) 

- med var. d og e ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
                    

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                                                                Middels til stor 

positiv (++/+++) 
Turisme/reiseliv ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 

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

                                                Ubetydelig (0) 

 

    

    
Stien gjennom Seljevolldalen og mot Speningevatnet (Spenehaugsvatnet), nord for Førdefjorden, er 
godt skiltet med lokalnavn. Gjennom Seljevolldalen går stien mange steder rett under dagens kraflinje. 
Området berøres av variant c og f på strekningen Markevatn-Grov. 
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AVBØTENDE TILTAK 
 
 
Det foreslås ikke spesielle avbøtende tiltak ut over det generelle som går på å gi linjen en best mulig 
plassering i terrenget i forhold til estetikk og innsyn. 
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