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FORORD  
 
 
Sunnfjord Energi AS planlegger å bygge 132 kV kraftledning mellom Sande og Høyanger i Gaular og 
Høyanger kommuner. 
 
Bakgrunnen for planene er de samlete behov for opprusting av ledningsnettet i regionen, både i 
forbindelse med ny ledning fra Lutelandet til Gjøafeltet i Nordsjøen, men også i forbindelse med 
Statnetts planer om ny 420 kV-ledning mellom Fardal og Ørskog. En med at det blir transformering 
420/132 kV på Moskog, og eksisterende 132 kV ledning mellom Fardal og Høyanger kan bli revet. 
Det må da etableres ny 132 kV forbindelse mellom Høyanger og Sande, med mulig påkobling av 
Vadheim. 
 
I denne rapporten blir det vurdert hvilke konsekvenser en ny 132 kV-linje linje mellom Sande og 
Høyanger vil kunne få for landbruksverdier. Datagrunnlaget er basert på digitale markslagskart, 
befaringer samt informasjon fra rapporter og intervjuer med representanter for lokale 
landbruksmyndigheter. Metodikken bygger på Statens vegvesens håndbok 140 om 
konsekvensutredninger. 
 
Rådgivende Biologer AS takker Reidar Jøsok ved Jøsok Prosjekt AS for et godt samarbeid underveis i 
prosessen, og Bjarte Kapstad ved Sunnfjord Energi AS for oppdraget.   
 

Bergen, 21. desember 2007 
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SAMMENDRAG  
 
Overvoll, O. 2008.  

132 kV kraftledning Høyanger-Sande. Konsekvensutredning for landbruk.  
Rådgivende Biologer AS rapport 1061, ISBN 978-82-7658-582-7, 20 sider. 

 

Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra Sunnfjord Energi AS, utarbeidet konsekvensutredninger 
for temaene, biologisk mangfold, landbruk, friluftsliv og reiseliv/turisme og landskap for planlagt 132 
kV kraftledning mellom Høyanger i Høyanger kommune og Sande i Gaular kommune, Sogn og 
Fjordane. Denne rapporten omhandler tema landbruk.  
 
Rapporten tar utgangspunkt i håndbok 140 (Statens vegvesen 2006), men kriteriene for verdisetting er 
noe modifisert og forenklet. Datagrunnlaget er først og fremst digitale markslagskart og befaringer 
gjennomført samtidig med befaring av andre aktuelle utredningstema.  
 
OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING 
 
Planområdet ligger i midtre del av Sogn og Fjordane fylke, nord for Sognefjorden og berører 
kommunene Høyanger og Gaular. To hovedalternativer, alternativ 1 og 4, for ny linjetrase skal 
vurderes, og i tillegg en variant av alternativ 1, 1.1., som har en noe annen trase i fjellet. 
 
Planområdet ligger i et typisk fjorlandskap, med store høydeforskjeller mellom dype, ganske smale 
daler og høye fjell. Området har spredt bosetning, men med konsentrasjoner i industristedene 
Høyanger og Vadheim i Høyanger kommune og kommunesenteret i Gaular kommune, Sande. 
Jordbruket i området er, som ellers i regionen, preget av småskala husdyrbruk med melkekyr og sau, 
der tendensen går i retning av færre og større bruk. Mange av brukene i de flatere delene av Gaular 
kommune har relativt store skogressurser. 
 
En stor del av den nye kraftlinjen vil gå i fjellet, og arealer med landbruksverdi er knyttet til dalførene. 
Det meste av skogen som blir berørt er lauvskog, der bjørk og gråor er mest vanlig. Barskog blir bare 
berørt på den siste tredjedelen av strekningen, i Gaular kommune, der furuskog dominerer. Dette 
området er felles for alle alternative traseer, og det er her de største skogverdiene i influensområdet 
finnes. Det drives ikke skogbruk i særlig stor skala i området for øyeblikket, men skogressursene i 
området er betydelige. 
 
De største jordbruksarealene i området finnes i Indredalen ved Vadheim og i Åbergsdalen mot Sande, 
men kraftlinjetraseene er i utgangspunktet lagt slik at en unngår kryssing av dyrkede arealer.  
 
Oppsummering av vurdering av landbruksverdi i alternative traseer mellom Høyanger og Sande. 

Alternativ Arealbeslag* Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten       Middels     Stor 

1 149 daa • Traselengde: 22 km  
• Viktige arealer med produktiv barskog i Gaular 

kommune  
• Lite innmark 

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

1.1 149 daa • Traselengde: 22,3 km 
• Ulik trase i fjellet, men identisk med alternativ 1 i 

forhold til produktive arealer.  
⏐------------⏐------------⏐ 

                    

4 332 daa • Traselengde: 31 km 
• Viktige arealer med produktiv barskog i Gaular 

kommune   
• Arealer med produktiv lauvskog i Fossedalen og 

Indredalen ved Vadheim, Høyanger kommune.  
• Berører også noe innmark i Indredalen ved Vadheim.  

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

* Areal av middels og stor verdi for landbruk i ryddebeltet under kraftlinjen (ca. 30 m bredt). 
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KONSEKVENSVURDERING 
 
Ingen av de foreslåtte trasealternativene vurderes å få store negative konsekvenser for 
landbruksverdier, men en del produktiv skog og noe dyrket mark vil bli berørt.  
 
De største skogverdiene berøres i Gaular kommune, der traseen er felles for alle alternativene. Disse 
områdene vil dermed bli likt berørt uansett hvilket alternativ som velges. Det båndlagte arealet i 
linjetraseen utgjør ca. 140 da produktiv skog, noe som må regnes som en liten del av det totale arealet 
av produktiv skog i området. Ved alternativ 4 berøres i tillegg produktiv lauvskog i Fossedalen og 
Indredalen ved Vadheim i Høyanger kommune. Skogen her er dominert av bjørk og gråor og vurderes 
her som mindre verdifull enn barskogen lenger nord, men området har god produksjonsevne. I 
indredalen berøres også noe dyrket mark. Negative virkninger for landbruk vurderes som litt større for 
alternativ 4 enn fro de andre alternativene siden en del større produktive arealer blir berørt. 
 
Vurderingen av de forskjellige trasealternativene er oppsummert i tabellen under. 
 

Vurdering av konsekvenser for landbruksinteresser ved ny 132 kV-linje mellom Høyanger og Sande. 
Det er også gjort en rangering, der 1 vurderes som det beste alternativet i forhold til landbruks-
interesser. Alternativ 1 og 1.1. vurderes likt. 

Alt. 
Verdi 

Liten       Middels      Stor 
   Virkning 

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

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

                                  Liten negativ (-) 1 

1.1 ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
                    

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

4 ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
                        

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                Middels neg. (--) 3 

 
 
AVBØTENDE TILTAK 
Det foreslås ikke spesielle avbøtende tiltak ut over de generelle tiltak som anbefales for å minimalisere 
negative konsekvenser for landbruk. Dette bør gjøres i samråd med berørte grunneiere og lokale 
landbruksmyndigheter, og kan omfatte bl.a. justering av masteplassering, mastehøyde og mindre 
justeringer av traseen. 
 
Områder der tilpasninger til landbruksdrift vurderes som særlig aktuelt er: 
• Dyrket mark og noe lauvskog og plantefelt i Indredalen ved Vadheim, Høyanger 
• Furuskog og plantefelt i Kyradalen, Gaular 
• Furuskog og plantefelt på strekningen fra Holtane til Sande transformatorstasjon, Gaular 
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BESKRIVELSE AV TILTAKET 
 
Sunnfjord Energi AS planlegger å bygge en 132 kV kraftledning mellom Sande i Gaular kommune og 
Høyanger i Høyanger kommune. Bakgrunnen for planene er et framtidig behov for strømforsyning til 
denne regionen, med tilhørende behov for nettkapasitet.  
 
Den planlagte 132 kV ledningen mellom Sande og Høyanger, med mulig kobling til Vadheim, inngår i 
et større nettverk med både oppgraderinger og saneringer av ledningsnettet i regionen. Sunnfjord 
Energi AS eier og driver en kraftledning fra Moskog via Sande til Hålandsfossen, som er bygget for 
132 kV driftsspenning, men er foreløpig drevet med 66 kV spenning. Det planlegges også en ny 132 
kV linje fra Hålandsfoss til Lutelandet for blant annet å forsyne Gjøafeltet i Nordsjøen. 
 
I forbindelse med Statnetts planer om å føre frem en 420 kV-ledning fra Fardal til Ørskog, regnes det 
med at det blir transformering 420/132 kV på Moskog. Eksisterende 132 kV ledning mellom Fardal og 
Høyanger kan da bli revet for å frigjøre traseen til den nye 420 kV linjen. Det må dermed etableres ny 
132 kV forbindelse mellom Høyanger og Sande, samtidig som en går over til 132 kV driftsspenning 
på ledningen Moskog-Sande-Hålandsfossen. 
 

  
Figur 1. Alternative traseer for ny 132 kV ledning mellom Høyanger og Sande. 
 
 
Den planlagte 132 kV ledningen mellom Sande og Høyanger vil ha en lengde på mellom 22 og 30 km, 
avhengig av trasévalg. På det meste av strekningen vil den bli bygget med tremaster, men 
spesialmaster med koniske stålrør der det er fare for snøras eller snøsig (figur 2). 
 
Langs linjen vil det bli behov for å sikre grunnen i en 29 meters sone, som inkluderer selve linjen og 
en sikkerhetssone til hver side (figur 3). I denne sonen vil skog måtte ryddes der linjen ikke kan gå 
høyt over. Det er også byggeforbud i denne sonen på grunn av elektromagnetiske felt. 
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Figur 2. Aktuelle mastetyper for 132 kV linjen mellom Høyanger og Sande. Det meste av strekningen 
vi få doble tremaster (til venstre), mens spesialmaster med koniske stålrør (til venstre) må brukes der 
det er fare for snøras eller snøsig. 
 
 

    
Figur 3. Skogrydningsbeltet (til venstre) og byggeforbudsbeltet (til høyre) for 132 kV linjer med doble 
tremaster. 
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METODE OG DATAGRUNNLAG 
 
 
UTREDNINGSPROGRAMMET  
 
Utredningsprogrammet er fastsatt av NVE, datert 06.07.2007, og sier følgende om utredningen 
av tema landbruk: 
• Det skal beskrives i hvilken grad dyrket mark berøres av tiltaket. Eventuelle driftsulemper for 

jordbruket som følge av at kraftledningen etableres eller transformatorstasjoner utvides/bygges, skal 
beskrives. 

• Tiltakets virkning på skogproduksjon, skogsdrift og skogbilde skal vurderes. 
 
Fremgangsmåte: 
Det skal i nødvendig grad tas kontakt med lokale og regionale myndigheter for innsamling av 
eksisterende dokumentasjon om dagens og planlagt arealbruk. 
 
DATAGRUNNLAG 
 
Grunnlaget for vurderingene er først og fremst basert på eksisterende data, bl.a. i form av digitale 
markslagskart. De meste av området er også befart og vurdert samtidig med befaringene for de andre 
utredningstemaene. Datagrunnlaget vurderes som godt. 
 
METODE 
 
Digitale markslagskart er benyttet som grunnlag for arealberegninger. Markslagskartene er av noe 
varierende alder, og har derfor ikke fanget opp nyere endringer i arealbruken. Dette er en mulig 
feilkilde. Under befaringen av områdene i felt, ble det ikke observert endringer i arealbruken som i 
vesentlig grad endrer beregningsgrunnlaget, men noen endringer er notert og tatt inn i beregningene.  
 
Der kraftlinjen går gjennom skog og arealer egnet for skogproduksjon, er det beregnet et ryddebelte på 
30 m (15 m til hver side av senterlinjen), og arealet av markslag med produksjonspotensiale er 
beregnet i dette beltet. Her ligger det også en mulig feilkilde. Det er ikke tatt hensyn til at behovet for 
sikringshogst stedvis kan strekke seg ut over det vanlige ryddebeltet, at ledningene stedvis kan hindre 
effektiv skogsdrift og at eventuelle anleggsveier kan føre til tap av produksjonsarealer. På grunnlag av 
dette kan reelle tapet av utnyttbare skogarealer være noe større enn det arealberegningene viser. På den 
annen side er det heller ikke tatt hensyn til at linjen stedvis vil gå så høyt over vegetasjonen at en 
unngår ryddebelte, og det er heller ikke korrigert for skog i terreng som er for bratt for drift. Alt i alt 
vurderer vi derfor ikke feilkildene i forhold til arealberegningene som så store at det påvirker 
konklusjonene i vesentlig grad. 
 
Det finnes digital skogtakst for deler av området, men det ble ikke vurdert som nødvendig å bruke 
denne i samband med denne konsekvensvurderingen. Utredningen fokuserer på 
produksjonsforholdene og tiltakets effekter på mulighetene til fremtidig produksjon/drift. I denne 
sammenhengen har det mindre betydning hvilket treslag eller hogstklasse som står på arealet i dag.  
 
Jordbruksarealer vil i mindre grad bli påvirket av tiltak som dette, og med unntak av mindre arealer 
rundt selve mastene, vil ikke tiltaket føre til nevneverdige arealbeslag. Linjene kan likevel føre til 
driftsulemper, f.eks. ved vanning og spredning av bløtgjødsel. Det er derfor gjort tilsvarende 
arealberegninger for jordbruksområder som for skog, dvs. beregnet areal av jordbruksareal i et 30-
metersbelte langs linjetraseen. 
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VURDERING AV VERDIER, VIRKNINGER OG KONSEKVENSER 
 
Denne konsekvensutredningen er basert på en ”standardisert” og systematisk tre trinns prosedyre for å 
gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og lettere å etterprøve 
(Statens vegvesen 2006).  
 
Trinn 1: Registrering og vurdering av verdi 
Her beskrives og vurderes områdets karaktertrekk og verdier innenfor hvert enkelt fagområde så 
objektivt som mulig. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er med 
utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte fagtema. Verdien blir fastsatt langs en skala som 
spenner fra liten verdi til stor verdi (se eksempel under):  
 

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

 

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

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

 

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

Figur 4, ”Konsekvensvifta”. Konsekvensen for et tema 
framkommer ved å sammenholde områdets verdi for det 
aktuelle tema og tiltakets virkning/omfang. Konsekvensen vises 
til høyre, på en skala fra meget stor positiv konsekvens (+ + + 
+) til meget stor negativ konsekvens (– – – –). Etter Statens 
Vegvesen (2006). 
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VERDISETTING AV LANDBRUKSFORHOLD 
 
Metodikken tar utgangspunkt i håndbok 140 (Statens vegvesen 2006), men kriteriene er noe modifisert 
og forenklet (tabell 1). Med disse kriteriene er det relativt greit å synliggjøre verdien av enkeltområder 
på grunnlag av markslagskart. Topografien gjør imidlertid at enkelte områder med høy bonitet er 
uaktuelle for skogsdrift. Bratt terreng har vi skjønnsmessig prøvd å ta hensyn til under 
totalvurderingen av hvert enkelt linjeavsnitt. 
 

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

Jordbruksarealer 
Kilde:  

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

Skogbruksarealer 
Kilder:  

 Skog med lav bonitet og 
impediment (”skrapskog”) 

 Skog med middels bonitet  Skog med svært høy eller høy 
bonitet 

 

Linjetraseene i denne utredningen går over flere kilometer og legger beslag på svært varierte arealer, 
og en viss bruk av skjønn er vanskelig å unngå. Selv om begge hovedalternativene berører områder 
med stor landbruksverdi, er de samlede landbruksverdiene i linjetraseen i vurdert å ha rundt middels 
verdi, siden traseene dekker store områder der det meste er lite produktive arealer. Det kan diskuteres 
om dette er en riktig vurdering, men den relative vurderingen skal uansett ikke bli påvirket av dette. 
 
Verdien av tilleggsnæringer som gårdsturisme, salg av jakt-/fiskerettigheter og annen økonomisk 
utnyttelse av utmarksressursene, som f.eks. beiteområder, er ikke omfattet av denne utredningen. 
Beiteområder for sau, geit og storfe i utmark blir neppe nevneverdig påvirket av tiltak som dette, og er 
derfor ikke nærmere behandlet i utredningen. Det er ikke reindrift i området. Gårdsturisme har såpass 
lite omfang i området at konsekvensene for slik tilleggsnæring må vurderes som ubetydelige. Når det 
gjelder salg av jakt- og fiskerettigheter, er det først og fremst interesser knyttet til fiske i Gaula som 
kan komme i konflikt med den planlagte kraftlinjen. Denne problemstillingen blir behandlet i en annen 
rapport som omhandler kraftlinjens konsekvenser for friluftsliv og reiseliv/turisme. 
 
 

  
Figur 5. Lonestølen er en av mange støler i fjellet mellom Høyanger og Gaular, og den eneste som 
fremdeles er i aktiv drift med storfe og geit. Selv om de har gått ut av drift blir de fleste stølsområdene 
benyttet som beiteområde for sau. Ingen støler blir direkte berørt av aktuelle kraftlinjetraseer, men en 
stor kraftlinje i nærheten kan være negativt rent estetisk.  



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1061 10

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

OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING  
 
 
GENERELL BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 
 
Den planlagte ledningstraseen ligger i midtre del av Sogn og Fjordane fylke, nord for Sognefjorden og 
berører kommunene Høyanger og Gaular. Området ligger i et typisk fjordlandskap, med store 
høydeforskjeller mellom dype, ganske smale daler og høye fjell. Området har spredt bosetning, men 
med konsentrasjoner i industristedene Høyanger og Vadheim i Høyanger kommune og 
kommunesenteret i Gaular kommune, Sande. Høyanger kommune har pr. 1/1-2007 4420 innbyggere 
og 62 % av befolkningen er bosatt i tettbygde områder. Gaular kommune har pr. 1/1-2007 2719 
innbyggere og 21 % er bosatt i tettbygde områder (Statistisk Sentralbyrå 2007). 
 
I Høyanger kommune er 5,2 % av arbeidsstokken sysselsatt i primærnæringer, mens tilsvarende tall 
for Gaular, som er en mer typisk landbrukskommune, er 11,6 %. Jordbruket i området er, som de fleste 
andre steder i regionen, preget av småskala husdyrbruk med melkekyr og sau, der tendensen går i 
retning av færre og større bruk (Statistisk Sentralbyrå 2001). Mange av brukene i de flatere delene av 
Gaular kommune har relativt store skogressurser. 
 
En stor del av den nye kraftlinjen vil gå i fjellet, og arealer med landbruksverdi er knyttet til dalførene 
(fjellområdene har store arealer med verdi som utmarksbeite, men en regner ikke med at disse 
verdiene blir påvirket av en kraftlinje).  
 
Det meste av skogen som blir berørt er lauvskog, der bjørk og gråor er mest vanlig. Barskog blir bare 
berørt på den siste tredjedelen av strekningen, i Gaular kommune fra Kyradalen til Sande, der 
furuskog dominerer. Det drives ikke skogbruk i særlig stor skala i området, men i furuskogsområdene 
i nordlige del av området, mot Sande er det ganske store skogressurser og også en del drift. 
 
Det er relativt lite dyrket mark innenfor området de alternative linjetraseene berører. De største 
jordbruksarealene finnes i Indredalen ved Vadheim og i Åbergsdalen mot Sande, men 
kraftlinjetraseene er i utgangspunktet lagt slik at en unngår kryssing av dyrkede arealer.  
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Figur 6. Skogkledde områder og jordbruksområder langs de alternative linjetraseene mellom 
Høyanger og Sande. 
 

  
Figur 7. Jordbruksområder og fordeling av skog på bonitetsklasser langs de alternative linjetraseene 
mellom Høyanger og Sande. 

Alt. 1

Alt. 1.1

Alt. 4

Alt. 1

Alt. 1.1

Alt. 4

Sande 

Indredalen 

Vadheim Høyanger 

Holtane 

Kyradalen 

Fossedalen 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1061 12

0

200

400

600

800

1000

Alt. 1 Alt. 4

Ar
ea

l (
da

)
Ikke kartlagt (summert)
Samferdsel

Blokkdekt mark
Fjell i dagen
Grunnlendt mark
Anna jorddekt fastmark

Innmarksbeite
Overflatedyrket jord
Fulldyrket jord

Lauvskog
Blandingsskog
Barskog
Myr

Vannflate

 

0

200

400

600

800

1000

Alt. 1 Alt. 4

Ar
ea

l (
da

)

Impediment

Lav bonitet (L)

Middels bonitet (M)

Høg bonitet (H)

Svært høg bonitet (S)

 

0

200

400

600

800

1000

Alt.1 Alt.4

Ar
ea

l

Lauvskog

Blandingskog

Barskog

  
Figur 8. Arealer i ryddebeltet under kraftlinjen (30 m) i trasealternativ 1 og 4. a) alle markslagstyper, 
b) bonitet og c) produktiv skog. Arealene av de ulike markslagene er gitt i vedlegg 1. 
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Figur 9. Arealer med landbruksverdi i ryddebeltet under kraftlinjen (30 m) i trasealternativ 1 og 4, 
basert på kriteriene i tabell 1. Arealene av de ulike markslagene er gitt i vedlegg 1. 
 
 
TRASEALTERNATIVER – BESKRIVELSE OG VERDIVURDERING 
 
ALTERNATIV 1: SØR FOR FOSSVATNET OG MONSDALSVATNET 
 
Fra Høyanger transformatorstasjon føres ledningen et stykke på eksisterende stålmaster (på ledningen 
som skal rives). Videre går traseen over Siplo og frem til Vassdalsvatnet. Fra Vassdalsvatnet går 
traseen stort sett parallelt med eksisterende 12 kV-ledning over Myrketjern, langs sørsiden av 
Monsdalsvatnet frem til østenden av Fossvatnet. Her ender 12 kV-ledningen, mens 132 kV-ledningen 
blir ført videre langs Fossvatnet og krysser dette mellom Loneknausen og Grøneheia. Traseen går 
videre mot vest og passerer ca 200 m nord for Vadheimstølane, før den runder Sørskyrva på sør og 
vestsiden og kommer inn i Gaular kommune. Traseen går ca. 300 m øst for Grytastølen og deretter ned 
Sinsetdalen og ca. 270 m sørvest for Sinsetstølen. Fra Sinsetdalen går traseen tvers over Kyradalen, 
opp på Selstadheia, videre ned lia sør for Løfallsnova og krysser E39 mellom Nybø og Løfall. Herfra 
går traseen vest for et planlagt industriområde og øst for skytebanen. Ved RV 610 knekker linjen mot 
nordøst og går øst for Stordalselva før den krysser Gaula og E39 til trafostasjonen. 
 

  
Figur 10. Monsdalsvatnet. Alternativ 1 for ny 132 kV-linje mellom Høyanger og Sande vil gå parallelt 
med eksisterende 12 kV-linje i alpin bjørkeskog i lia i bakgrunnen. 
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Figur 11. Senneset med Ykslandsvatnet i forgrunnen og Kyradalen i bakgrunnen. Kraftlinjen vil 
krysse dalen ovenfor planteskogen og de mest produktive furuskogsområdene. 
 

Det meste av traseen går i skogløse fjellområder. Lia nordvest for Høyanger har ung løvskog med 
mest bjørk, rogn og selje. Bjørka tar over i høyden. I Siploområdet er det glissen, subalpin bjørkeskog, 
mens det videre til Monsdalsvatnet er skogløst. Langs Monsdalsvatnet og Fossvatnet står det også litt 
fjellbjørkeskog, men mellom Fossvatnet og nedre del av Sinsetdalen er det skogløst. I Kyradalen (figur 
11) er det mest furuskog i nedre del av dalen, men også her er det bjørkeskog i høyden. Lia vest for 
Selstadheia har blandingsløvskog, mest bjørk, men også osp, rogn og furu. På strekningen mellom E39 
og RV610 er det mest furuskog, men gråor er vanlig langs bekkefar og på elvebredden langs Gaula. 
Nord for Gaula går traseen gjennom granplantefelt til trafostasjonen.  
 
Trasealternativet er 22 km langt og legger beslag på 148 da produktiv skog, mens bare ca. 1,5 da 
dyrket mark berøres like etter kryssingen av E39. Det meste av det produktive skogarealet som berøres 
ved alternativ 1 ligger i Gaular kommune, og er felles for alle trasealternativene. Det meste er barskog, 
og det meste av dette igjen naturlig furuskog. Høyproduktiv skog berøres ved Holtane, like før 
kryssing av E39, der det både er furuskog og to granplantefelt på særs høy bonitet. En del produktiv 
furuskog og noe plantet gran berøres også i området rundt skytebanen og på nordsiden av Gaula. Et 
tredje område med produktiv barskog som berøres er Kyradalen, nord for Senneset, men her ser det ut 
til at traseen unngår granfelt og de mest produktive arealene. De produktive skogarealene som berøres 
i Høyanger kommune er ung bjørkedominert skog, som for en stor del ligger i bratt terreng og stedvis i 
eksisterende linjetrase. 
 
Landbruksverdien vurderes som middels for trasealternativ 1. Det er relativt små arealer av dyrket 
mark og skog i traseen, men høyproduktive områder, der også topografiske forhold ligger godt til rette 
for skogproduksjon, finnes særlig i området rundt Sande.  
 

ALTERNATIV 1.1: NORD FOR FOSSVATNET OG MONSDALSVATNET 
 
Dette er en variant av hovedalternativ 1. Ved Vassdalsvatnet tar ledningen en mer nordlig retning, 
over Monsdalen og opp på Venelifjellet mot Nova. Nord for Nova knekker traseen mot vest, krysser 
Stordalen og går videre nord for Tverrfjellet og inn igjen på hovedalternativ 1 nord for Grytåsstølen. 
 
Avviket i forhold til alternativ 1 ligger i fjellområdet, og verdivurderingen i forhold til landbruk blir 
derfor lik hoverdalternativet (alternativ 1), dvs. middels verdi. Traseen er ca. 22,3 km lang. 
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ALTERNATIV 4: HØYANGER-VADHEIM-SANDE 
 
Mellom Høyanger og Vadheim følger ledningen stort sett eksisterende 66 kV-ledning, som går opp fra 
Høyanger til Bergsvatnet. Her går traseen først langs sørsiden av vannet, men krysser dette over 
Storeholmen, går videre langs nordsiden av vannet, og ned Fossedalen til Vadheim trafostasjon. Det 
foretas mindre tilpassninger ved innføring til Høyanger og til ny transformatorstasjon i Vadheim. 
Dessuten vil det bli foretatt en mindre omlegging langs Bergsvatnet ved Grimsosen og ved 
Bergsteinkvia, bl.a. for å komme lenger unna et hyttefelt. Ny transformatorstasjon i Vadheim må 
bygges samtidig med 132 kV-ledningen, og 66 kV-ledningen rives for å gi plass for ny ledning. 
Stasjonen anlegges på et område som er disponert for formålet, like ved eksisterende stasjon, og det 
må bygges ny adkomstveg til området. Fra Vadheim transformatorstasjon føres ledningen opp 
Indredalen, stort sett parallelt med eksisterende 22 kV-ledning, men der 22 kV-ledningen knekker mot 
nord, går 132 kV-traseen mer rett frem og opp på Gunnarfjellet, videre over Markesetholten og 
mellom Økslandsstølen og Dyrskardfjellet, og faller sammen med alternativ 1 sør for Sinsetstølen. 
 
I lia opp fra Høyanger dominerer ung skog med bjørk, rogn og selje, og som ellers i området, danner 
bjørka skoggrensen mot fjellet. Langs Bergsvatnet og Storevatnet er det stort sett skogløst, men stedvis 
litt fjellbjørkeskog. I Fossedalen er det bjørkeskog. Nedover mot trafostasjonen i Vadheim er det 
bjørkeskog med innslag av gråor, rogn og litt selje. Enkelte eldre bjørker finnes, men skogen er jevnt 
over ung, og har blitt hardt utnyttet frem til ganske nylig. I lia ned mot Vadheim er de fleste trærne 
trolig bare 10-20 år. Ved området for ny trafostasjon er det hogstfelt og litt yngre furuskog. 
 
Oppover Indredalen går traseen først gjennom et område med gråorskog og over et område med ryddet 
naturbeitemark før den krysser elva og går inn i et område med blanding av kulturmark og gråorskog, 
før elva igjen krysses og traseen går videre gjennom gråorskog. Elva krysses igjen ved vegen mot 
Markeset. Her er det gråorskog langs elva, som avløses av bjørkeskog oppover i skråningen. Over 
Gunnarfjellet og videre til Økslandstølen er det bjørkeskog, men litt furuskog finnes i området 
nedenfor stølen. Videre mot samløp med alternativ 1 går traseen ovenfor skoggrensen. 
 

  
Figur 12. Dagens 22 kV-linje gjennom kulturlandskapet ved Løbø i Indredalen. Trasealternativ 4 er 
tenkt lagt parallelt med og øst for dagens linje. 
 

Alternativ 4 er ca. 31 km langt, og legger beslag på 332 da produktivt areal, dvs. arealer av stor og 
middels verdi for landbruket (jf. tabell 1). Av dette er ca. 12 daa innmark og 320 daa produktiv skog. I 
tillegg til arealene beskrevet under alternativ 1 og som er felles for begge hovedalternativene, berøres 
her en del produktive arealer i Fossedalen og Indredalen ved Vadheim i Høyanger kommune. Dette 
dreier seg i vesentlig grad om lauvskog, mest bjørkeskog, men også en del oreskog og noe innmark i 
Indredalen. Også ved dette alternativet er det produktive arealet på Høyangersiden vesentlig ung 
bjørkeskog i bratt terreng. 
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Verdien av området langs trasealternativ 4 vurderes som litt over middels, fordi den omfatter vesentlig 
større arealer av produktiv skog og innmark enn alternativ 1. Det er totalt sett likevel ikke snakk om 
store arealer, og løvskogsområdene blir i praksis vurdert å ha noe mindre verdi enn områdene med 
produktiv barskog. Områdets topografi gjør også at en god del av området vurderes som mindre 
aktuelt for treslagsskifte. 
 

Tabell 2. Vurdering av landbruksverdi i alternative traseer på strekningen Høyanger-Sande. 

Alternativ Arealbeslag* Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten       Middels     Stor 

1 149 daa • Traselengde: 22 km  
• Viktige arealer med produktiv barskog i Gaular 

kommune  
• Lite innmark 

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

1.1 149 daa • Traselengde: 22,3 km 
• Ulik trase i fjellet, men identisk med alternativ 1 i 

forhold til produktive arealer.  
⏐------------⏐------------⏐ 

                    

4 332 daa • Traselengde: 31 km 
• Viktige arealer med produktiv barskog i Gaular 

kommune   
• Arealer med produktiv lauvskog i Fossedalen og 

Indredalen ved Vadheim, Høyanger kommune.  
• Berører også noe innmark i Indredalen ved Vadheim.  

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

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

  
Figur 13. E39 mot nord forbi Nybø. Plantet granskog og hogstmoden furuskog på Holtane til høyre i 
bildet. Den nye 132 kV-linjen vil komme ned fra fjellet i bakkant av denne haugen.  
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VURDERING AV VIRKNINGER OG KONSEKVENSER  
 
 
GENERELT OM KRAFTLINJERS VIRKNING PÅ LANDBRUKSDRIFT 
 
Kraftlinjers påvirkning på landbruksdrift gjør seg først og fremst gjeldende i forhold til skogbruk. For 
skogbruket kan etablering av kraftlinjer føre til tap av produksjonsarealer. I skog kan en 132 kV-linje 
medføre at det etableres et ryddebelte på 28-30 m under linjen, dvs. 14-15 m på hver side av 
senterlinjen. Ryddebeltene må holdes frie for trær over en viss høyde på grunn av faren for overslag. 
Det vil derfor ikke være mulig å bruke områder under kraftledninger til skogreisning og etablering av 
plantefelt med tanke på tømmerproduksjon. På strekninger som går over flere km kan slike ryddebelter 
utgjøre store arealer. I skrånende terreng kan det også være nødvendig med sikringshogst utover det 
vanlige ryddebeltet.  
 
Etablering av et ryddebelte vil også påvirke vekstforholdene for trær som blir stående i randsonen. 
Lysforholdene vil kunne føre til at ung skog utvikler mer og tettere kvistsetting ut mot ryddegaten, noe 
som vil virke negativt inn på egnetheten som skurtømmer. Det kan også være fare for uttørkingsskader 
på litt eldre skog i randsonen, og faren for vindfelling og stormskader vil også normalt øke noe i 
randsonen. 
 
En kraftlinje vil også kunne få konsekvenser for utøvelsen av skogsdriften i et område. Der ledningene 
går lavt over bakken kan driften bli mer tungvindt. I bratt terreng vil en kraftledning kunne gjøre bruk 
av taubane vanskelig. Lavthengende ledninger kan også gjøre det vanskeligere å etablere nye 
skogsbilveier, og i forhold til eksisterende veier kan en ny kraftledning medføre at skogsbilveien må 
legges om. Etter forskriftene er det ikke tillatt å etablere tømmerlunner og velteplasser under 
kraftledninger eller i umiddelbar nærhet, pga. faren for overslag ved bruk av høye kraner under 
opplasting for transport. 
 
Når det gjelder dyrket mark og beitemark vil etablering av kraftlinjer normalt få mindre konsekvenser. 
Tapet av areal er som regel lite og er knyttet til selve mastepunktene og et mindre areal rundt disse. En 
kraftledning vil likevel sette visse begrensinger på driftsmåter og bruk av maskinelt utstyr og redskap 
under ledningene, bl.a. må det taes hensyn til ledningene ved vanning og gjødsling med bløtgjødsel. 
Forskriftene for bygging av kraftledninger krever at minste avstand til terreng skal være 8,3 m ved 
maksimumstemperatur og 6,5 m ved maksimal isbelastning (gjelder alle typer terreng, uavhengig av 
om det dreier seg om landbruksarealer). Høyden skal likevel tilpasses der linjen krysser dyrket mark, 
derfor vil ledningene i slike områder ofte bli liggende noe høyere enn minstekravene. For å minimere 
risikoen for overslag, kreves det at avstanden mellom ledninger og redskap skal være minst 4 meter, 
men i praksis vil en kraftledning over dyrket mark sjelden sette begrensinger på bruken av redskap og 
maskinelt utstyr. I anleggsfasen vil ulempene kunne være noe større, bl.a. fordi arbeidet med 
oppsetting av mastene vil kunne føre til kjøring over dyrket mark eller forhindre slått/høsting på 
optimalt tidspunkt.  
 
Ved detaljplanleggingen av kraftlinjen er det viktig at utbygger rådfører seg med berørte grunneiere og 
lokale landbruksmyndigheter for å komme frem til mest mulig akseptable løsninger. 
 
VIRKNING OG KONSEKVENSER VED DE ENKELTE TRASEAVSNITT 
 
ALTERNATIV 1: SØR FOR FOSSVATNET OG MONSDALSVATNET 
 
Den produktive skogen som berøres på Høyangersiden er dominert av ung bjørkeskog i svært bratt 
terreng, lite aktuelt for omfattende skogsdrift, og virkningen/omfaget av tiltaket her vurderes som 
ubetydelige eller små negative. I Kyradalen i Gaular berøres noe produktiv barskog, men plantefeltene 
og de største, sammenhengende produktive arealene ser ut til å gå klar linjetraseen, og virkningen av 
tiltaket vurderes som liten negativ. Etter fjellet Selstadheia berøres høyproduktiv barskog med 
plantefelt og furuskog ved Holtane, og omfanget av tiltaket vurderes her som middels negativt, siden 
de høyproduktive arealene i området ikke er så store. Etter kryssingen av E39 berøres furuskog på 
varierende bonitet, men bl.a. en del skog på høy bonitet og noe plantet gran ved RV 610 og på begge 
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sider av E39 ved transformatorstasjonen. Også her vurderes virkningen av tiltaket som middels 
negativt. Når det gjelder innmarksarealer vurderes virkningen av tiltaket som liten negativ, siden bare 
rundt 1,5 daa ser ut til å bli berørt.  
 
En samlet vurdering av virkningen på landbruksverdier ved alternativ 1 vurderes som små til middels 
negative. I kombinasjon med middels verdi gir dette liten til middels negativ konsekvens (-/--). 
 

ALTERNATIV 1.1: NORD FOR FOSSVATNET OG MONSDALSVATNET 
 
Siden dette er en variant av hovedalternativ 1, med annet trasevalg knyttet til fjellet, blir virkning og 
konsekvenser for landbruksverdier ved alternativ 1.1. identisk med alternativ 1. Dvs. liten til middels 
negativ virkning og liten til middels negativ konsekvens (-/--). 
 

ALTERNATIV 4: HØYANGER-VADHEIM-SANDE 
 
Delen av alternativ 4 som berører landbruksverdier i Gaular kommune er lik alternativ 1 og 1.1. 
Produktiv skog ved Høyanger er stort sett ung bjørkedominert lauvskog i bratt terreng, lite aktuelt for 
omfattende skogsdrift, og linjen følger eksisterende trase for dagens 66 kV-linje. Virkningen for 
landbruksveier i dette området vurderes derfor som ubetydelig. I Fossedalen mot Vadheim berøres en 
del produktiv bjørkeskog, men også her erstatter den nye linjen eksisterende 66 kV-linje og følger 
samme trase. 132 kV-linjen kan føre til bredere ryddebelte (opptil 29 m mot dagens 20), men 
virkningen av dette vurderes som liten. Fra transformatorstasjonen ved Vadheim vil den nye linjen gå 
parallelt på østsiden av eksisterende 22 kV-linje opp Indredalen. Her berøres først et granplantefelt, og 
etter dette områder med oreskog, beitemark og noe dyrket mark. Fra traseen krysser elva for siste gang 
og skiller lag med 22 kV-linjen er det mest bjørkeskog, men også et mindre felt med ung plantet gran i 
bjørkeskog. Virkningene av tiltaket i Indredalen vurderes som små- til middels negative, siden 
skogarealer aktuelle for tømmerproduksjon i liten grad berøres og jordbruksarealer stort sett blir berørt 
i ytterkanten. Beitearealer vurderes ikke å bli nevneverdig negativt påvirket av kraftlinjen. 
 
Alt i alt vurderes virkningen på landbruksverdier ved alternativ 4 som små til middels negative, men 
litt større enn ved alternativ 1 og 1.1. siden mer produktivt areal blir berørt. I kombinasjon med litt 
over middels verdi gir dette middels negativ konsekvens (--).  
 

Tabell 3. Vurdering av konsekvenser for landbruksinteresser ved ny 132 kV-linje mellom Høyanger 
og Sande. Det er også gjort en rangering, der 1 vurderes som det beste alternativet i forhold til 
landbruksinteresser. Alternativ 1 og 1.1. vurderes likt. 

Alt. 
Verdi 

Liten       Middels      Stor 
   Virkning 

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

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

                                  Liten negativ (-) 1 

1.1 ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
                    

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

4 ⏐---- -------⏐------ -----⏐ 
                        

⏐--------------⏐--------------⏐-------------⏐-------------⏐ 
                                 Middels neg. (--) 3 
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AVBØTENDE TILTAK OG OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER
 
 
Det foreslås ikke spesielle avbøtende tiltak ut over de generelle tiltak som anbefales for å minimalisere 
negative konsekvenser for landbruk. Dette bør gjøres i samråd med berørte grunneiere og lokale 
landbruksmyndigheter, og kan omfatte bl.a. justering av masteplassering, mastehøyde og mindre 
justeringer av traseen.  
 
Områder der tilpasninger til landbruksdrift er særlig aktuelt er: 
• Dyrket mark og noe lauvskog og plantefelt i Indredalen ved Vadheim, Høyanger 
• Furuskog og plantefelt i Kyradalen, Gaular 
• Furuskog og plantefelt på strekningen fra Holtane til Sande transformatorstasjon, Gaular 
 
Det vurderes ikke nødvendig med oppfølgende undersøkelser for å avgjøre valg av trase, men det vil 
være naturlig at mindre justeringer av den valgte traseen gjennomføres i felt, i samråd med grunneier 
og lokale landbruksmyndigheter. 
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VEDLEGG 
 
 
Vedleggstabell. Fordeling av markslag i ryddebeltet (30 m) i de to hovedalternativene for ny 132 kV-
linjetrase mellom Høyanger og Sande. Data fra digitale markslagskart. Kartgrunnlag: ©GEOVEKST. 
Tillatelse: GV-E-916501420 (Sunnfjord Energi AS). 
 
    Areal (daa)   Areal (%) 
Markslag   Alt. 1 Alt. 4  Alt. 1 Alt. 4
Vannflate  10 44  1,5 4,7
Myr  8 42  1,2 4,6
Barskog  93 108  14,1 11,7
Blandingsskog  24 28  3,6 3,1
Lauvskog  79 313  12,0 33,8
Fulldyrket jord  0 9  0,0 0,9
Overflatedyrket jord  2 2  0,2 0,2
Innmarksbeite  0 1  0,0 0,2
Anna jorddekt fastmark  10 32  1,5 3,5
Grunnlendt mark  18 141  2,7 15,2
Fjell i dagen  0 0  0,0 0,0
Blokkdekt mark  0 14  0,0 1,6
Samferdsel (vei)  3 2  0,4 0,2
Ikke kartlagt (summert)  412 189  62,7 20,4
Sum kartlagt (summert)  245 738  37,3 79,6
Areal ryddebelte (målt)  658 927  100,0 100,0
Traselengde (km)  21,9 30,9    
       
Produktiv skog (M+H+S)       
Barskog  74 84  50,2 26,3
Blandingskog  21 25  14,1 7,9
Lauvskog  53 210  35,7 65,8
Sum  148 320  100,0 100,0
Skog totalt (inkl. impediment)  195 450    
       
Bonitet (all utmark)       
Svært høg bonitet (S)  16 118  6,9 18,7
Høg bonitet (H)  91 173  39,4 27,4
Middels bonitet (M)  40 52  17,3 8,2
Lav bonitet (L)  17 20  7,1 3,2
Impediment  68 269  29,3 42,6
Sum bonitert areal  232 632  100,0 100,0

 
 


