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FORORD
Sunnfjor 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 Gjøa-feltet 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 friluftsinteresser og reiseliv/turisme. Rapporten er basert på befaringer i
området, samt informasjon fra rapporter, Internet og intervjuer med representanter for bedrifter,
organisasjoner og regionale og kommunale myndigheter. 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, 10. januar 2008
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SAMMENDRAG
Overvoll, O. 2008.
132 kV kraftledning Høyanger-Sande. Konsekvensutredning for friluftsliv og reiseliv/turisme.
Rådgivende Biologer AS rapport 1062, ISBN 82-7658-583-4, 22 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 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 er innhentet gjennom befaringer, samtale med lokale
forvaltningsmyndigheter, høringsuttalelser og informasjon på Internet. Kunnskapsgrunnlaget for
området vurderes som middels godt.
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.
VURDERING AV VERDIER OG KONSEKVENSER
To hovedalternativer for ny linjetrasé skal vurderes: Alternativ 1 som går mot nordvest over Siplo,
langs Monsdalsvatnet og Fossdalsvatnet og Sinsetstølen og alternativ 4 som går mot vest via Vadheim
og videre mot nord gjennom Indredalen til sammenfall med alternativ en før Sinsetstølen i Gaular. I
tillegg foreligger det en variant av alternativ 1, 1.1., som har en noe annen trasé i fjellet. Fra
Sinsetstølen til Sande er traseen lik for alle alternativene.
Verdier for friluftsliv og fritidsboliger i området er først og fremst knyttet til fjellområdene, og det er
særlig store friluftsinteresser knyttet til Siplo-området ovenfor Høyanger tettsted, som berøres av
alternativ 1 og 1.1. Dette er et svært viktig utfartsområde for lokalbefolkningen i Høyanger både
sommer og vinter. Området er også et viktig utgangspunkt for turer videre innover i fjellet. Det er også
lokale friluftsinteresser knyttet til området langs Bergsvatnet vest for Siplo som berøres av alternativ 4
og til fjellområdet nordvest for Siplo som berøres av alternativ 1 og 1.1. Nordvest for Siplo er
bruksfrekvensen høyest på strekningen Siplo-Monsdalsvatnet-Fossevatnet-Hovlandsdalen-Markeset,
og i dette området ligger det spredte hytter og flere gamle stølsmiljøer. Videre nordover er det bl.a.
knytte lokale friluftsinteresser til høydedraget Selstadheia, der særlig Nova er et viktig turmål for
lokalbefolkningen rundt Sande. Langs Gaula er det friluftsinteresser knyttet til laksefiske, men
området der linjen krysser elva er ikke tilrettelagt for ferdsel.
Også når det gjelder fritidsboliger/fritidsbygg er det størst verdier knyttet til fjellet og de fjellnære
områdene, og den største konsentrasjonen av hytter finnes i Siplo-området, langs traséalternativ 1.
Alternativ 1 går også relativt nært eller i synlig avstand fra flere støler og enkelte hytter i området øst
for Markeset. Alternativ 1.1. går i større grad klar støler og hytter, men berører Siplo-området på
samme måte som alternativ 1. Alternativ 4 via Vadheim unngår linjeføring gjennom Siplo, men blir
synlig fra flere hytter langs Bergsvatnet og Storevatnet. Her går det imidlertid en 66 kV-linje i dag
som erstattes av den nye 132 kV-linjen, slik at de negative konsekvensene ikke vurderes som særlig
mye større enn ved dagens linje. Nordover fra Vadheim kommer alternativ 4 i liten konflikt med
fritidsbygg. Fra Sinsetstølen til Sande kommer ikke linjetraseen i nevneverdig konflikt med
fritidsbygg.
Området de ulike trasealternativene går er planlagt i har ingen større turistattraksjoner eller spesielle
turistmål som gir grunnlag for masseturisme. Skianlegget ved Siplo blir i første rekke brukt av
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lokalbefolkningen. Laksefiske i Gaula trekker en del tilreisende i fiskesesongen, men det er ikke
utleiehytter i umiddelbar nærhet til kryssingspunktet for kraftlinjen over elva. Det foregår noe
turisttrafikk med bil langs de kjørbare veiene i fjellområdet. Ellers er det stor gjennomgangstrafikk,
særlig knyttet til E39.
Tabellene under oppsummerer vurdering av verdi, virkninger og konsekvenser av ny 132 kV-linje for
friluftsliv, fritidsbygg og reiseliv.
Alternativ 1
Verdi
Tema
Friluftsliv
Fritidsbygg
Turisme/reiseliv

Liten

Middels

Virkning
Stor

⏐---- -------⏐------ -----⏐

⏐---- -------⏐------ -----⏐

⏐---- -------⏐------ -----⏐


Stor neg.

Liten / ingen

Stor pos.

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

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

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


Konsekvens
Middels neg. (--)
Liten negativ (-)
Ubetydelig (0)

Alternativ 1.1
Verdi
Tema
Friluftsliv
Fritidsbygg
Turisme/reiseliv

Liten

Middels

Virkning
Stor

⏐---- -------⏐------ -----⏐

⏐---- -------⏐------ -----⏐

⏐---- -------⏐------ -----⏐


Stor neg.

Liten / ingen

Stor pos.

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

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

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


Konsekvens
Middels neg. (--)
Liten negativ (-)
Ubetydelig (0)

Alternativ 4
Verdi
Tema
Friluftsliv
Fritidsbygg
Turisme/reiseliv

Liten

Middels

Virkning
Stor

Stor neg.

Liten / ingen

Stor pos.

⏐---- -------⏐------ -----⏐

⏐---- -------⏐------ -----⏐


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

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


⏐---- -------⏐------ -----⏐


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


Konsekvens
Liten negativ (-)
Ubetydelig til
liten negativ (0/-)
Ubetydelig (0)

Alternativ 4 vurderes som det mest gunstige alternativet i forhold til både friluftsliv, fritidsbygg og
reiseliv/turisme, til tross for at dette er det lengste alternativet. De viktigste årsakene til dette er at
alternativ 4 unngår konflikter med de store friluftsinteressene i Siplo-området, og at den nye linje vil
erstatte eksisterende 66 kV-linje på strekningen mellom Høyanger og Vadheim.
Alternativ 1.1 vurderes som mer gunstig enn alternativ 1 fordi linjen blir trukket bort fra flere støler og
turområdet mellom Siplo og Markeset og går i et område med lavere bruksfrekvens.
Oppsummering av konsekvenser for friluftsliv, fritidsbygg og reiseliv/turisme, og forslag til
rangering av alternative kraftlinjetraseer for ny 132 kV-linje mellom Høyanger og Sande.
Trasealternativ
1
1.1
4

Friluftsinteresser
Middels negativ (--)
Middels negativ (--)
Liten negativ (-)
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Konsekvensvurdering
Fritidsbygg
Liten negativ (-)
Liten negativ (-)
Ubetydelig til liten
negativ (0/-)

4

Reiseliv/turisme
Ubetydelig (0)
Ubetydelig (0)
Ubetydelig (0)

Rangering
3
2
1
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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 som foreløpig er 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.

Rådgivende Biologer AS

5

Rapport 1062

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 friluftsliv og turisme/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.
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. Eventuelle erfaringer fra
andre områder i Norge og andre land skal innhentes.

DATAGRUNNLAG
Beskrivelsen av friluftsliv, fritidsbygg 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.
Datagrunnlaget regnes som middels godt i forhold til den aktuelle utredningsoppgaven, men
grunnlaget for vurdering av virkninger og konsekvenser er mangelfullt. Erfaringer med konsekvenser
av liknende tiltak andre steder har vært vanskelig å oppdrive, både for friluftsliv og reiseliv/turisme.
Det er derfor knyttet stor usikkerhet til vurderingen av virkninger og konsekvenser for disse temaene.
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 og skjønnsmessig avgrenset og dårlig beskrevet. Opplysningene bør
derfor ikke brukes ukritisk, men kan likevel gi 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
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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 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
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å reise til et område.
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 DNhåndbok 18/2001 Friluftsliv i konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven (Direktoratet for
naturforvaltning 2001). Her er bruksfrekvens og opplevelsesverdi sentrale begreper (Tabell 1). DNhåndbok 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
Friluftsliv
Kilde: DN-håndbok 18

Stor verdi

Middels verdi

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 opplevelseskvaliteter 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

Liten verdi

a) Omr. har en del bruk i dag
 Området er lite brukt i dag.
b) Omr. er lite brukt i dag, men  Området har heller ingen
oppfyller ett av følgende
opplevelsesverdi eller
kriterier:
symbolverdi av betydning.
Det har liten betydning i
 Landskap, naturmiljø eller
forhold til den overordnete
kulturmiljø har visse
grønnstrukturen for de
opplevelseskvaliteter
omkringliggende områder
 Området er egnet for en
 Ingen kjente friluftsinteresser
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

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
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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
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 dette tilfellet først og fremst i lokalsamfunnet. Dette kan det ofte være 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, mens den direkte virkningen er redusert eller økt
turisttilstrømning.
Ved mange naturinngrep, som f.eks. en større kraftlinje, kan en nok anta at naturopplevelsen for
brukerne av området i friluftssammenheng blir redusert. Det samme kan sies om reiseliv/turisme der
naturopplevelse er en viktig del av opplevelsen. Men hvordan naturinngrep påvirker bruksfrekvensen
av et område eller tilstrømningen av turister er mer usikkert, og det er vanskelig å finne
dokumentasjon på 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.
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OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING
GENERELL OMRÅDEBESKRIVELSE
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. Dalførene er ganske trange og
dalsidene er kledd med bjørke- og gråorskog der det ikke er for bratt. I det litt bredere dalføret mellom
Ykslandsvatnet og Sande dominerer furuskog vest for E39. Jordbruksområder finnes i dalbunnen i de
litt videre partiene i Indredalen ved Vadheim og i området mellom Ykslandsvatnet og Sande.
Området har spredt bosetning, men med konsentrasjoner i industristedene Høyanger og Vadheim i
Høyanger kommune og kommunesenteret i Gaular kommune, Sande (figur x). 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).

Førde

Sande

Vadheim
Høyanger

Figur 5. Bosetningsmønsteret i området vist ved antall bosatte pr. 250 m-rute. Planområdet er
skyggelagt.
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Sande

Alt. 1.1

Alt. 1

Alt. 4

Høyanger

Vadheim
Alt. 4

Figur 6. Friluftsområder og registrerte fritidsbygg i området for planlagt ny 132 kV-linje mellom
Høyanger og Sande.
Friluftslivet i området er først og fremst knyttet til fjellområdene, og det er særlig store
friluftsinteresser knyttet til Siplo-området ovenfor Høyanger tettsted, som trolig er det viktigste og
mest brukte friluftsområdet i Høyanger kommune. Her ligger det allerede skianlegg og flere hytter, og
det foreligger planer for videre utvikling av området. Ellers er store deler av fjellområdet mellom
Høyanger og Sande lett tilgjengelig pga. anleggsveier knyttet til regulering av de store vannene i
området, og brukes både sommer og vinter. Bl.a. er ruten fra Siplo over Monsdalsvatnet og Fossvatnet,
gjennom Hovlandsdalen til Markeset en mye brukt skiløype. Det ligger også mange støler i området.
Bare en av disse er i aktiv drift, men de andre stølene har verdi i friluftssammenheng. For
lokalbefolkningen i Vadheim er området ovenfor Markeset, med Hovlandsdalen og Fossevatnet, et av
de viktigste friluftsområdene, mens Selstadheia er et viktig turmål for befolkningen rundt Sande.
Området rundt Gaula ved Sande er også et viktig turområde, men området der linjen krysser elva er
mindre tilgjengelig og er ikke tilrettelagt for ferdsel.
Det er også viktige friluftsinteresser knyttet til fritidsfiske i Gaula. Det er bygget flere laksetrapper i
elva, og anadrom strekning er ca. 14,5 km, dvs. 3-4 km forbi den planlagte kraftlinjen. I 2006 ble det
tatt 1093 laks i elva med en samlet vekt på 3696 kg, og 55 sjøaure med en samlet vekt på 63 kg
(Direktoratet for naturforvaltning 2007). I samband med fiske etter laks og sjøaure i Gaula, er det
næringsinteresser knyttet til salg av fiskekort og utleie av hytter. Det er ikke hytter i området der
kraftlinjen vil krysse elva, men øvre del av Lona, der linjen vil krysse, er regnet som en god fiskeplass.
Også Indredalselva (Hovlandselva) i Vadheim er lakse- og sjøaureførende, men tettheten av ungfisk
tyder på at bestandene er svært tynne (Urdal & Hellen 1999), og fisket i denne elva har bare rent lokal
interesse. I Lakseregisteret (DN 2007) regnes bestanden av laks pr. 2006 som tapt.
Området har eller det en kan kalle en ”normal” aktivitet når det gjelde bærplukking og jakt og fiske.
Rypebestanden skal tidvis være god, men det er lite som tyder på at bestanden her skiller seg fra andre
fjellområder i regionen. Flere av de litt mindre, høytliggende vannene i området er gode fiskevann (de
store vannene er sterkt regulerte), og det drives utsetting av fisk i vann uten reproduksjon i
Høyangerområdet. Pr. i dag er det ingen fiskekortordning i området, men fisket er åpent for alle.
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En analyse av byggpunkt på kartgrunnlag 1:50 000 viser at det er registrert 96 fritidsbygg innen en
avstand på 1 km fra eksisterende og planlagte kraftlinjetraseer, 42 innenfor 500 m, 17 innenfor 200 m
og 2 innenfor 100 m. Også støls-/seterhus og helårsboliger benyttet som fritidsbolig er inkludert i dette
materialet. Den største konsentrasjonen av hytter er knyttet til Siplo-området ovenfor Høyanger. Her
ligger ca. 50 % av de registrerte fritidsbyggene i 1 km og 500 m sonen rundt kraftlinjen, men bare 4
bygg ligger nærmere enn 200 m.
Området kraftlinjen går gjennom har ingen større turistattraksjoner, som gir grunnlag for
masseturisme, og turistnæringen i området knyttet til naturbruk og naturopplevelser må regnes som
relativt beskjeden. Det er næringsinteresser knyttet til salg av fiskekort og utleie av hytter langs Gaula,
men området som berøres av kraftlinjen utgjør bare en liten del av dette, og det er ikke utleiehytter i
området der linjen krysser elva. Skisenteret på Siplo drives på dugnadsbasis, og området blir først og
fremst benyttet av lokalbefolkningen i og rundt Høyanger. Skisenteret har likevel en viss regional
betydning, siden det nærmeste alternative alpintanlegget ligger i Førde.
Hytter og fritidshus brukes først og fremst av lokalbefolkningen eller personer med tilknytning til
området. En del leies også ut, og det dreier seg da om hytte-/romutleie som tilleggsnæring, særlig i
forbindelse med laksefiske i Gaula. Det er ikke gjennomført noen nærmere kartlegging av
verdiskapingen dette medfører, fordi ingen slike utleiehytter ligger i umiddelbar nærhet av
kraftlinjetraseen. Overnatting med hotellstandard finnes i tettstedene Høyanger, Vadheim og Sande.
De alternative linjetraseene ligger i stor grad utenfor viktige ferdselsårer, men linjen vil bli synlig fra
Høyanger sentrum og ved kryssingene av E39 og Rv 610. Ved alternativ 4 vil også linjen ned mot
transformatoren i Vadheim bli synlig fra E39.

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.
Dette traséalternativet går tvers gjennom det viktige utfartsområdet Siplo, ovenfor Høyanger. Området
har alpintanlegg, lysløype og skytebane, og er et viktig utgangspunkt for ski- og fotturer videre
innover i fjellet. Området er lett tilgjengelig og er viktig både sommer og vinter. Selv om det er mange
tekniske inngrep i området (kraftlinjer og rørgater), blir det mye brukt av lokalbefolkningen, inkl.
lokale idrettslag og bedriftsidrettslag. Nærmeste alternative alpintanlegg ligger i Førde, så området har
også en viss regional verdi. Det ligger også flere hytter i området. Det er planer om videre utvikling av
området, bl.a. bygging av flere hytter, nytt skitrekk og nytt anlegg for skiskyting, og brukerne av
området har sterke ønsker om å få kablet eksisterende 12 kV-linje gjennom området.
Et større område rundt Siplo og nord for Bergsvatnet er avmerket som høyt prioritert friluftsområde
med lokal bruksverdi i FRIDA, fylkesmannens gamle oversikt over friluftsområder. Nord for dette er
et område fra Markeset, mot øst og nordover til kommunegrensen mot Gaular, markert som lavere
prioritert friluftsområde. Fylkesdelplan for arealbruk viser ingen viktige friluftsområder i dette
området.
Videre langs Monsdalsvatnet og Fossevatnet er det ikke hytter eller stølsområder nær traseen, men en
mye brukt skitur fra Siplo, via Hovlandsdalen til Markeset går langs denne traseen. Traseen blir også
synlig fra Lonestølen, på motsatt side av Fossevatnet (ca. 600 m fra traseen). Dette er den eneste stølen
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i området som fremdeles er i aktiv drift. Etter kryssing av Fossevatnet passerer traseen ”bak” et par
hytter og Vadheimstølen. Traseen passerer ca. 150 m nord for stølen og vil bli godt synlig herfra.
Linjen vil også bli synlig fra Øygardsstølen som ligger sør for anleggsveien. En sti fra Vadheimstølen
via Sinsetstølen til Kyradalen og Åbergsdalen går nær traseen og krysses like nord for Grytåstjørna.
Bruken av stien er lokal, og er ikke vist som sammenhengende sti på vanlige kartverk. Traseen
passerer ca. 100 m sørvest for en hytte/bu nord for Grytåsvatnet. I forhold til Sinsetstølen passerer
linjen ca. 300 m sørvest for denne, på motsatt side av det vesle dalføret stølen ligger i. Stien krysses i
Kyradalen. I Kyradalen gikk det tidligere en ferdselsveg, Dalemannsvegen, mellom Senneset og
Eikeland ved Gaula, men stien blir i liten grad brukt i dag og er ikke avmerket på kart.
Etter Kyradalen går traseen opp på Selstadheia, som er et turmål for lokalbefolkningen rundt Sande.
Linjen går sør for høydedraget og kommer ikke i konflikt med den mest brukte ruten til området, som
går opp fra nord og til Nova. Traseen blir neppe synlig fra Nova, men vil trolig kunne bli synlig fra
toppen av Selstadheia om en går frem mot kanten mot vest.
Videre frem mot kryssingen av Gaula går traseen like bak skytebanen ved Steiåsen. Området der linjen
krysser Gaula blir brukt i samband med fritidsfiske etter laks, men er ikke tilrettelagt for ferdsel.
Alt i alt vurderes verdien av området for friluftsliv som middels til stor. Fjellområdene er lett
tilgjengelige og må regnes som mye brukt i forhold til befolkningstettheten i området. Den høye
bruksfrekvensen av området rundt Siplo trekker verdien opp til over middels.
En analyse av byggpunkt på kartgrunnlag 1:50 000 viser at det er registrert 67 fritidsbygg innen en
avstand på 1 km fra den planlagte kraftlinjetraseen, av disse ligger 43 i Siplo-området. 32 fritidsbygg
ligger innen 500 m fra traseen og 9 nærmere enn 200 m. Den nokså høye konsentrasjonen av hytter i
Siplo-området gjør at verdien av området i forhold til fritidsbygg blir vurdert som middels til stor.
Holdes Siplo-området utenfor vurderes verdien imidlertid som liten.
Det er få fasiliteter knyttet til reiseliv/turisme i området. Hotelldrift i Høyanger, Vadheim og Sande er
i første rekke knyttet til foretningsvirksomhet og industri i området, men alle hotellene profilerer seg
noe på naturen i området og selger bl.a. fiskekort. Langs Gaula er det flere utleiehytter, som særlig
leies ut i forbindelse med laksefiske. Linjen krysser elva i fredningssonen nedenfor Sandefossen, men
Lona like nedenfor, regnes som en god fiskeplass. Her er det jevn aktivitet fra begynnelsen av juli og
ut sesongen. Det er ikke utleiehytter i dette området. Siden anleggsveier i området gjør det mulig å
kjøre relativt langt til fjells, benyttes disse veiene noe av turister med bil, men trafikken er ikke stor og
det er ikke noen organisert næringsvirksomhet knyttet til denne trafikken. Når det gjelder viktige
ferdselsårer krysses E39 vest for Selstadheia og nord for Gaula, mens Rv 610 krysses like sør for
Gaula. Verdien av området i forhold til reiseliv/turisme vurderes som liten til middels.
Tabell 2. Vurdering av verdier knyttet til friluftsliv, fritidsbygg og reiseliv/turisme i området rundt
planlagt 132 kV-linje mellom Høyanger og Sande alt. 1.
Verdi
Tema

Grunnlag for vurdering

Friluftsliv

•

•
•
•

Fritidsbygg

•
•

Turisme/reiseliv

•
•
•
•
•

Liten

Mye brukt friluftsområde rundt Siplo (alpintbakke, lysløype,
skytebane, utgangspunkt for turer innover i fjellet). Først og
fremst lokal bruk, men høy bruksfrekvens.
Åpne anleggsveier gjør fjellområdet lett tilgjengelig (turbruk, jakt
og fiske)
Mange stølsområder er viktige turmål
Laksefiske i Gaula
Traseen går mellom større hytteområder i Siplo-området
Spredte hytter og stølsområder langs traseen ellers
Relativt lite utbygde reiselivstjenester i området
Bilturisme langs E39 og Rv 610, men i stor grad gjennomfart
Noe bilturisme på anleggsveier i fjellet
Laksefiske og utleiehytter langs Gaula, men ingen hytter der
linjetraseen krysser elva.
Ingen spesielle attraksjoner nær traseen
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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.
Ved dette alternativet blir linjetraseen lagt ute av syne fra anleggsveien fra Markeset til
Monsdalsvatnet, skiløypa langs Monsdalsvatnet og Fossdalsvatnet og de fleste stølene i området
(Lonestølen, Øygardsstølen og Vadheimstølen). Traseen passerer 200-300 m sør for et par gamle
stølshus i Monsdalen og krysser en sti mellom Fossevatnet og Sjurdvatnet øst for Lonestølen. På
grunnlag av dette vurderes verdien av området noe lavere for friluftsliv og fritidsbygg enn alternativ 1,
men uforandret i forhold til reiseliv/turisme.
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 atkomstveg 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.
Tabell 3. Vurdering av verdier knyttet til friluftsliv, fritidsbygg og reiseliv/turisme i området rundt
planlagt 132 kV-linje mellom Høyanger og Sande alt. 4.
Verdi
Tema

Grunnlag for vurdering

Friluftsliv

•
•
•
•
•

Fritidsbygg

•
•

Turisme/reiseliv

•
•
•
•
•

Liten

En del hytter og aktivitet knyttet til dette langs Bergsvatnet og
Storevatnet
Oppkjørt skiløype langs Bergsvatnet gjennom deler av vinteren
Åpne anleggsveier gjør fjellområdet lett tilgjengelig (turbruk, jakt
og fiske)
Noen stølsområder er turmål
Laksefiske i Gaula
Traseen er synlig fra hytteområder langs Storevatnet og
Bergsvatnet
Relativt få hytter og stølsområder i nærheten av traseen ellers
Relativt lite utbygde reiselivstjenester i området
Bilturisme langs E39 og Rv 610, men i stor grad gjennomfart
Noe bilturisme på anleggsveier i fjellet
Laksefiske og utleiehytter langs Gaula, men ingen hytter der
linjetraseen krysser elva.
Ingen spesielle attraksjoner nær traseen

Middels

Stor

⏐-----------⏐-----------⏐


⏐-----------⏐-----------⏐


⏐-----------⏐-----------⏐


Dette alternativet unngår direkte inngrep i frilufts- og hytteområdene på Siplo, men linjen vil bli synlig
fra hyttene ved Bergsvatnet og fra vegen (skiløypen om vinteren) langs nordsiden av vannet. Det
ligger også en del hytter ved vestenden av Bergsvatnet og nordøstenden av Storevannet. I Fossedalen
ligger det et par stølsområder, men disse blir ikke direkte berørt av kraftlinen. Heller ikke i Indredalen
berøres friluftsområder direkte, men Indredalselva og veien mot Markeset krysses av linjetraseen. Før
sammenfall med alternativ 1 går traseen et par hundre meter øst for Økslandsstølen og vil bli synlig
herfra. Fra Sinsetstølen er traseen felles for alle alternativene, og verdiene her er beskrevet under
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omtalen av alternativ 1.
Verdien for friluftsliv av området langs alternativ 4 vurderes som middels, siden Siplo-området unngås
og friluftsaktiviteten i området ellers er moderat og først og fremst av lokal verdi.
En analyse av byggpunkt på kartgrunnlag 1:50 000 viser at det er registrert 63 fritidsbygg innen en
avstand på 1 km fra den planlagte kraftlinjetraseen, av disse ligger 45 i områdene øvre Siplo og Langs
Bergsvatnet og Storevatnet. 26 fritidsbygg ligger innen 500 m fra traseen og 8 nærmere enn 200 m.
Verdien for fritidsbygg i området langs alternativ 4 vurderes som middels, siden traseen blir godt
synlig fra flere hytter langs Bergsvatnet og Storevatnet.
I forhold til reiseliv/turisme vurderes området langs alternativ 4 omtrent som alternativ 1, dvs. liten til
middels. Det er noe turisttrafikk knyttet til anleggsveiene fra Høyanger til Storevatnet og fra Markeset
til Hovlandsvatnet, men i forhold til næringsvirksomhet betyr dette lite. Nordlige del av traseen er
felles for alle alternativer og verdiene her er beskrevet under alternativ 1.

Figur 7. Siplo mot nord. Alternativ 1 vil gå opp gj. dalføret og til høyre for elva fra Vassdalsvatnet.

Figur 8. Siplotjørna med stølen i forgrunnen og deler av lysløypa t.h.
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Figur 9. Østenden av Bergsvatnet med eksisterende 12 kV-linje.

Figur 10. Bergsteinkvia ved Bergsvatnet med dagens 66 kV-linje mot Vadheim. Ny 132 kV-linje vil
erstatte denne linjen, men vil her bli lagt nærmere fjellfoten og bort fra hyttene.

Figur 11. Lonestølen er den eneste stølen i området som fortsatt er i aktiv drift. Alternativ 1 vil gå på
andre siden av Fossevatnet og krysse over fra neset i bakgrunnen.
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Figur 12. Vadheimstølen. Alternativ 1 vil gå på nordsiden av vatnet, i lia i bakgrunnen.

Figur 13. Kryssingsområdet for kraftlinjen over Gaula. I forgrunnen Lona og i bakgrunnen
Sandefossen. Linjen vil krysse i nedre del av stryket.
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VURDERING AV VIRKNINGER OG KONSEKVENSER
ALTERNATIV 1: SØR FOR FOSSVATNET OG MONSDALSVATNET
Dette traséalternativet går rett gjennom det viktige friluftsområdet på Siplo. Linjen vil gå like over
dagens parkeringsplass og lysløypen krysses på to steder. Det planlagte skiskytingsbanen berøres i
østre del. Dagens alpinanlegg går klar direkte inngrep, men kraftlinjetraseen kommer i konflikt med
planer om ny skitrekktrase. Dagens trasé er i bratteste laget, og Vassdalen, der kraftlinjetraseen er
planlagt, er et mulig alternativ for plassering av nytt skitrekk. En ny kraftlinje vil kanskje ikke påvirke
mulighetene for å drive alpintsport eller annen friluftsaktivitet i området, men det er sannsynlig at
opplevelsesverdien vil bli redusert for mange.
Redusert opplevelsesverdi vil også være konsekvensen av linjen i forhold til bruken av Siplo-området
som turområde, men for dem som bruker området utelukkende i treningsøyemed er det lite trolig at
kraftlinjen vil ha noen særlig betydning.
Kraftlinjetraseen kommer ikke i direkte konflikt med eksisterende eller planlagte hyttefelt, men vil bli
godt synlig fra flere av hytteområdene.
Også videre fra Siplo-området er vil kraftlinjen kunne føre til redusert opplevelsesverdi i områder som
ligger innen synsavstand fra turruter og støler. Der den nye linjen går parallelt med eksisterende 12
kV-linje, langs Monsdalsvatnet, vil nok virkningen bli noe mindre.
I forhold til Lonestølen vil virkningen være liten, siden kraftlinjen går på motsatt side av vannet, ca.
600 m unna, og fra Øygardsstølen vil linjen trolig ikke bli synlig fordi den går nord for høydedraget
Musehaugen. Fra Vadheimsstølen vil linjen bli godt synlig, og passerer ca. 150 m nord for
stølsområdet. Også fra Sinsetstølen blir linjen godt synlig, og passerer ca. 300 m fra stølen, på motsatt
side av det smale dalsøkket stølen ligger i.
På Selstadheia ved Sande unngår en trolig innsyn fra det mest brukte turmålet Nova, men fra det
høyeste punktet på Selstadheia vil linjen trolig sees om en går frem mot kanten mot vest. Den mest
brukte ruten til området går opp fra nord, og blir ikke berørt av linjen.
I forhold til skytebanen ved Steiåsen vurderes ikke kraftlinjen å ha noen nevneverdig virkning. Linjen
er planlagt på åsryggen ”bak” skytebanen, og det skytes i motsatt retning. Linjen vil ikke bli synlig fra
standplass når en ser i retning av blinkene.
Også i forhold til laksefiske i Gaula vil virkningen av linjen være redusert opplevelse av ”urørt natur”,
men det ventes ikke at linjen vi få noen praktiske konsekvenser for utøvelse av fisket. Det ventes
heller ikke at kraftlinjen vil virke begrensende på utøvelsen av jakt og bærplukking.
Alt i alt vurderes virkningen av tiltaket på friluftsliv i området som middels negativ, og med unntak av
Siplo-området, der linjen kan komme i direkte konflikt med planer om ny skitrekktrasé, er virkningen
utelukkende knyttet til redusert opplevelsesverdi. Om dette fører til redusert bruk av området som
helhet er usikkert. Middels negativ virkning kombinert med middels til stor verdi gir middels negativ
konsekvens (--).
Traseen kommer ikke i direkte konflikt med eksisterende fritidshus/hytter, men traseen kan bli synlig
fra hytter i Siplo-området og fra enkelthytter og støler i fjellet mellom Siplo og Kyradalen. Virkningen
vurderes som liten negativ, som sammen med liten til middels til stor verdi gir liten negativ
konsekvens (-).
Det er ingen spesielle fasiliteter knyttet til turisme/reiseliv i umiddelbar nærhet til den planlagte
kraftlinjen og dermed vil ikke tiltaket ha noen konsekvenser i forhold til dette. Kraftlinjen vil bli
synlig fra enkelte steder langs hovedferdselsårene i området (E39 og Rv 610), men siden
turisttrafikken på disse veiene i stor grad dreier seg om gjennomgangstrafikk, er det lite sannsynlig at
linjen vil legges spesielt merke til, selv der veiene krysses. Det er heller ingen naturlige
stoppunkt/utsiktspunkt langs veiene der linjen vil bli synlig fra. Linjen vil bli synlig fra anleggsveier i
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fjellområdet, og kan slik sett trolig redusere opplevelsen av ”urørt natur”, men om dette vil påvirke
trafikken i området er lite trolig. Det er heller ingen grunn til å anta at kraftlinjen vil påvirke
tilstrømmingen av laksefiskere til Gaula.
Alt i alt vurderes virkning og konsekvens av kraftlinjen på reiseliv/turisme i området som ubetydelig
(0).
Tabell 4. Vurdering av virkninger og konsekvenser av ny 132 kV-linje alternativ 1 for friluftsliv,
fritidsbygg og reiseliv på strekningen mellom Høyanger og Sande.
Verdi
Tema
Friluftsliv
Fritidsbygg
Turisme/reiseliv

Liten

Middels

Virkning
Stor

⏐---- -------⏐------ -----⏐

⏐---- -------⏐------ -----⏐

⏐---- -------⏐------ -----⏐


Stor neg.

Liten / ingen

Stor pos.

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

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

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


Konsekvens
Middels neg. (--)
Liten negativ (-)
Ubetydelig (0)

ALTERNATIV 1.1: NORD FOR FOSSVATNET OG MONSDALSVATNET
Traseen er en variant av 1.1. og har samme trasé gjennom det mest verdifulle friluftsområdet på Siplo,
og traseen er også felles med alternativ 1 fra Kyradalen til Sande. Ved alternativ 1.1 er traseen lagt øst
og nord for Monsdalsvatnet og Fossevatnet, og en unngår at linjen blir synlig fra turløypa langs vatne
og fra stølsområdene. Virkningen blir dermed noe mindre her enn ved alternativ 1.1, men forskjeller
vurderes ikke som svært stor siden den tyngste konflikten er knyttet til Siplo-området. Også når det
gjelder fritidsbygg og reiseliv/turisme vurderes alternativ 1.1 som litt mindre konfliktfullt enn
alternativ 1, siden linjen i mindre grad blir synlig fra støler og hytter og kjørbare anleggsveier i fjellet.
Vurderingene av virkninger og konsekvenser er oppsummert i tabell 5.
Tabell 5. Vurdering av virkninger og konsekvenser av ny 132 kV-linje alternativ 1.1. for friluftsliv,
fritidsbygg og reiseliv på strekningen mellom Høyanger og Sande.
Verdi
Tema
Friluftsliv
Fritidsbygg
Turisme/reiseliv

Liten

Middels

Virkning
Stor

⏐---- -------⏐------ -----⏐

⏐---- -------⏐------ -----⏐

⏐---- -------⏐------ -----⏐


Stor neg.

Liten / ingen

Stor pos.

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

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

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


Konsekvens
Middels neg. (--)
Liten negativ (-)
Ubetydelig (0)

ALTERNATIV 4: HØYANGER-VADHEIM-SANDE
Siden linjen på første del av denne strekningen, mellom Høyanger og Vadheim, vil erstatte dagens 66
kV-linje, vurderes virkningene her som små, selv om stolpene på en 132 kV-linje er en del større og
ledningene noe kraftigere enn på dagens linje. Kraftlinjen blir trukket lengre unna hyttene ved
Bergsteinkvia, og for disse vil den nye linjen ha en liten positiv konsekvens.
I Indredalen krysses elva og det vil i dette området kunne medføre ryddebelte på langs av elva. Dette
kan virke negativt på opplevelsesverdien ved ferdsel langs elva, men på den annen side kan tilgangen
bli lettere for fritidsfiskere. Bruksfrekvensen og verdien av området i friluftssammenheng vurderes
imidlertid som liten. Nærføring og kryssing av vegen mot Markeset kan også redusere
opplevelsesverdien for turgåere, men vil neppe utgjøre noe vesentlig forstyrrelsesmoment ved ferdsel
med bil. Linjen blir synlig fra Økslandsstølen og kan redusere opplevelsesverdien for turgåere i dette
området. Etter dette går traseen gjennom et lite brukt fjellområde til sammenfall med alternativ 1 sør
for Sinsetstølen. Herfra blir virkninger og konsekvenser de samme som ved alternativ 1 og 1.1.
Vurdering av virkninger og konsekvenser er oppsummert i tabell 6.
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Tabell 6. Vurdering av virkninger og konsekvenser av ny 132 kV-linje alternativ 4. for friluftsliv,
fritidsbygg og reiseliv på strekningen mellom Høyanger og Sande.
Verdi
Tema
Friluftsliv
Fritidsbygg
Turisme/reiseliv

Liten

Middels

Virkning
Stor

Stor neg.

Liten / ingen

Stor pos.

⏐---- -------⏐------ -----⏐

⏐---- -------⏐------ -----⏐


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

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


⏐---- -------⏐------ -----⏐


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


Konsekvens
Liten negativ (-)
Ubetydelig til
liten negativ (0/-)
Ubetydelig (0)

OPPSUMMERING AV KONSEKVENSER OG RANGERING AV ALTERNATIVE
LINJETRASEER
På grunnlag av vurderingene ovenfor blir alternativ 4 vurdert som det mest gunstige alternativet i
forhold til både friluftsliv, fritidsbygg og reiseliv/turisme, til tross for at dette er det lengste
alternativet. De viktigste årsakene til dette er at alternativ 4 unngår konflikter med de store
friluftsinteressene i Siplo-området og at den nye linje vil erstatte eksisterende 66 kV-linje på
strekningen mellom Høyanger og Vadheim.
Alternativ 1.1 vurderes som mer gunstig enn alternativ 1 fordi linjen blir trukket bort fra flere støler og
turområdet mellom Siplo og Markeset. Et argument som kan tale mot alternativ 1.1 er at linjen blir
liggende lenger inne i fjellområdet, og dermed mer forstyrrende for friluftsliv i dette området, siden
det her fra før er færre tekniske inngrep. Bruksfrekvensen av området langs alternativ 1.1 er imidlertid
atskillig lavere enn langs alternativ 1.
Tabell 7. Oppsummering av konsekvenser for friluftsliv, fritidsbygg og reiseliv/turisme, og forslag til
rangering av alternative kraftlinjetraseer for ny 132 kV-linje mellom Høyanger og Sande.
Trasealternativ
1
1.1
4

Friluftsinteresser
(--)
(--)
(-)

Konsekvensvurdering
Fritidsbygg
(-)
(-)
(0/-)

Reiseliv/turisme
(0)
(0)
(0)

Rangering
3
2
1

AVBØTENDE TILTAK
Generelle tiltak, som f.eks. å gi linjen en best mulig plassering i terrenget i forhold til estetikk og
innsyn, er allerede foreslått i meldingen, og er særlig aktuelle der linjen går i nærheten av turområder
og stølsområder. Traseen er i utgangspunktet forsøkt lagt i ”rimelig” avstand fra hytter og
stølsområder. Ønsket om kabling er stort fra brukerne av Siplo-området, men i den type terreng en
finner i Siplo-området vil kabling føre til store naturinngrep.
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