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FORORD  
 
BKK Nett AS søkte i 2009 om ny 300 (420) kV kraftledning mellom Modalen koblingsstasjon i 
Modalen kommune og Mongstad transformatorstasjon i Lindås kommune. De meldte traseer berører 
kommunene Modalen, Masfjorden, Lindås og Austrheim i Hordaland og Gulen i Sogn og Fjordane. 
Søknaden har vært på høring i regi av NVE, som i brev av 1. november 2011 kom med krav om 
tilleggsutredninger og tilleggsopplysninger. 
 
Bygging av kraftledninger med spenning 132 kV eller høyere og en lengde på mer enn 20 km, skal i 
henhold til plan- og bygningslovens kap. VII-a, og tilhørende forskrift av 1. april 2005, alltid 
konsekvensutredes. Hensikten med en slik konsekvensutredning er å sørge for at hensynet til miljø, 
naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av tiltaket, og når det tas stilling 
til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres.     
 
På oppdrag fra BKK Nett AS utførte Rådgivende Biologer AS og Multiconsult AS konsekvens-
utredningene for naturfaglige temaer for den omsøkte linjen Modalen-Mongstad (Johnsen mfl. 2009). 
Vi er nå forespurt om å supplere denne rapporten med hensyn på de nye trasealternativene. Denne 
rapporten er ment å være et tillegg til den foreliggende fagutredningen, og er derfor noe forenklet i 
både form og innhold. Det er ikke utført nye feltundersøkelser i forbindelse med denne tilleggs-
vurderingen, da man anser foreliggende kunnskap i all hovedsak å være tilstrekkelig.  
 
Rådgivende Biologer AS takker BKK Nett AS ved Per Ivar Trollnes Tautra for oppdraget. 
  

Bergen, 17. februar 2012 
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Rådgivende Biologer AS og Multiconsult AS utarbeidet i 2009 konsekvensutredninger for biologisk 
mangfold med fagtemaene: ”naturverninteresser”, ”inngrepsfrie områder”, ”naturtyper og flora”, ”fugl 
og annen fauna” samt ”marint biologisk mangfold og fiskeriinteresser” for planlagt 300 (420) kV 
kraftlinje mellom Modalen og Mongstad (Johnsen mfl. 2009). NVE har pålagt søker å utrede nye 
alternativer, og denne rapporten supplerer den forrige. Konsekvensutredningen bygger på metodikken 
i Statens vegvesens håndbok 140 (Statens vegvesen 2006). De nye vurderingene er basert på 
eksisterende kunnskap hentet fra forrige rapport, litteratur, nasjonale databaser og ved direkte kontakt 
med forvaltningen. Kunnskapsgrunnlaget for området vurderes som ”middels” for de aktuelle 
fagområdene som er inkludert. 
 
 
NY 300 (420) kV-LINJE MODALEN – MONGSTAD  
 
BKK Nett AS har søkt konsesjon for en ny 300 (420) kV kraftledning mellom Modalen 
koblingsstasjon i Modalen kommune og Mongstad transformatorstasjon i Lindås kommune. Berørte 
kommuner er Modalen, Masfjorden, Lindås og Austrheim i Hordaland og Gulen i Sogn og Fjordane. 
NVE har bedt BKK Nett AS å utrede nye alternative linjetraséer på noen delstrekninger. 
 
Den lengste av de nye traséene følger eksisterende 300 kV-linje fra Nygard til Steinsland kraftstasjon, 
krysser nord for Steinslandsvatnet og går vestover gjennom Stølsheimen og følger sørsiden av 
Matresdalen mot ny transformatorstasjon ved Kviteskaret/Haugsværdalen. Her vurderes nye 
alternativer gjennom Kviteskaret, hvoretter linjen krysser Haugsværfjorden via et nytt mastepunkt. 
Videre vestover følger den i all hovedsak omsøkt trasé, bortsett fra at ny trase går sør for Snjokrona 
ved Kvamsdalen.  
 
Denne konsekvensutredningen gjennomgår kun de nye traseene der disse avviker betydelig fra 
allerede omsøkte traseer, og for nærmere omtale av området med naturmiljø og respektive fagfeltene 
som er vurdert, vises til KU-rapporten for hele den omsøkte linjen (Johnsen mfl. 2009).   
 
 
NATURVERNINTERESSER 
 
De to nye traséene gjennom Stølsheimen, og sør for Snjokrona i Masfjorden, vil ikke komme i 
nærkontakt med områder som er vernet i medhold av naturvernloven eller naturmangfoldloven 
(nasjonalparker, naturreservat og landskapsvernområder).  
 
Linjealternativet forbi Snjokrona passerer nær utløpet av Yndesdalsvassdraget (vassdragsnummer 
067.6Z), som er vernet i forbindelse med Verneplan III for vassdrag (1986). Det gjør også alle de 
allerede omsøkte alternativene, men ingen av dem vurderes å ha påvirkning på de kvalitetene som ble 
lagt til grunn for vern av dette vassdraget.  
 

• Linjealternativene vil ikke ha noen virkning for naturverninteresser. 
• Med liten verdi får en ubetydelig ( 0 ) konsekvens for alle alternativene. 
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INNGREPSFRIE NATUROMRÅDER (INON) 
 
På strekningen mellom Modalen og Matre har den nye linjetraseen kontakt med betydelige 
restområder med inngrepsfri natur (INON), der den krysser gjennom et 55 km² stort INON-område 
vest for Steinslandsvatnet. Det gjør også de allerede omsøkte alternativene, og med mer omfattende 
arealbeslag. Lenger vest ligger et ca 3 km² stort område med INON-sone 2 (1-3 km fra inngrep) nord 
for Sørdalseggene.  
 

• Strekningen Modalen – Matre vurderes å ha middels verdi med hensyn på INON. 
• Ny trasé vil ha liten til middels negativ virkning og middels negativ konsekvens ( - - ). 

 
Området for alternativ plassering av transformatorstasjon i Kviteskaret, mellom Haugsværdalen og 
Matresdalen, er inngrepsnært og ligger langs dagens 132 kV-linje. Ny linje kan imidlertid passere nær 
et INON-sone 2 område i nord.  
 

• Området ved Kviteskaret har liten verdi med hensyn på INON. 
• Ny trasé og ny trafo vil ha liten negativ virkning og ubetydelig konsekvens ( 0 ). 

 
Mellom Matre og Frøyset er det i hovedsak alternativet sør for Snjokrona som har virkning på det 0,9 
km² store INON-sone 2 området her.  
 

• Området ved Snjokrona vurderes å ha liten til middels verdi med hensyn på INON.  
• Ny trasé vil ha liten negativ virkning og liten negativ konsekvens ( - ). 

 
 
Tabell 1. Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens for inngrepsfrie områder (INON) av nye 
trasealternativer for planlagt 300 (420) kV-linje Modalen – Mongstad. 

 
 
 
NATURTYPER OG FLORA  
 
Det er ikke registrert særlig mange prioriterte naturtyper langs den nye traséen Modalen – Matre. Nord 
for Steinslandsvatnet ligger det en gammel lauvskog (F07) med innslag av gråor-heggeskog (F05) i 
den bratte, vestvendte lien og en liten gråor-heggeskog (F05) med utforming flommarksskog på deltaet 
i nordenden av Steinslandsvatnet. Begge disse er lokalt viktige med C-verdi, men utover disse to 
passerer ikke dette alternativet flere prioriterte naturtyper.  
 
Oppe i de alpine områdene er det vanlige arter av karplanter i snøleier, rabbe- og lesidene, mens 
fjellbjørkeskogene her domineres av blåbærskoger (A4) med vanlig forekommende arter og 
dvergbjørk i øvre og mer åpne partier. Tregrensa ligger omtrent på 600 moh. i hele dette området. Det 
er ikke registret truete vegetasjonstyper eller rødlistearter på denne strekningen, og temaet naturtyper 
og flora får liten verdi. 
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Kviteskaret mellom Matresdalen og Haugsværdalen har ingen prioriterte naturtyper, men fattige 
vegetasjonstyper som blåbærskog, der furu og bjørk i tresjiktet dominerer. Lenger ned mot 
Haugsværdalen er det lokalt gunstige forhold for mer varmekjære arter, og på østsiden av E39 ved 
Haugsværvatnet finnes naturtypen ”gammel og fattig edelløvskog” (F02). Den er lokalt viktig (C-
verdi), og det er registrert alm (NT) og lind. Strekningen gjennom Kviteskaret vurderes samlet til 
middels verdi.  
 
Ny linjetrase sør for Snjokrona går i de skogkledde fjordsidene sør om Vardefjellet, der det ligger en 
stor naturtype ”kystfuruskog” med oseanisk lågurt-furuskog utforming, vurdert som regionalt viktig 
(B-verdi). Øst for Ostavatnet ligger naturtypen ”rik edellauvskog”, der alm (NT) og lind forekommer 
sammen med hassel. Skogen er derfor beskrevet som en "utarmet edellauvskog", med C-verdi. 
Naturtyper og flora her er vurdert til middels verdi. 

 
VIRKNING OG KONSEKVENS 
 
For flora og vegetasjon kan negative konsekvenser av kraftlinjer være knyttet direkte til inngrep ved 
hogst/fjerning av vegetasjonen, og indirekte ved økt innstråling av sollys og endrede fuktighetsforhold 
som en følge av at vegetasjonen i nærområdet blir fjernet. For alle de nye trasealternativene som er 
vurdert i denne rapporten, vil det være små virkninger. 
 
Den nye traseen mellom Modalen og Matre (2.0) går over skoggrensa på en stor del av strekningen, og 
følger ellers eksisterende linje fra Nygård til Steinsland. I områdene under skoggrensa vil mastene i all 
hovedsak være så høye at skogrydding ikke blir nødvendig.  
 
Det samme gjelder for strekningene videre vestover, både ved det høyereliggende alternativet i 
Kviteskaret som krysser Haugsværdalen (2.1), det noe mer sørlige alternativet forbi Stormyrane ved 
Eikemo og alternativet sør for Snjokrona (2.4). I Kvitaskaret-Haugsværdalen (2.1) er det registrert alm 
(NT). Sør for Snjokrona (2.4) vil traséen passere gjennom de øvre/nordlige delene av den viktige 
naturtypen ”kystfuruskog” ved Lauvik, som har særlig storvokst furuskog.  
 
Når det gjelder rødlistede naturtyper som innsjøer (NT) og elveløp (NT), så forekommer slike i hele 
tiltaksområdet, og i Stølsheimen forekommer også kalkfattige og klare innsjøer (VU). Men siden det 
planlagte tiltaket ikke har noen virkning på disse naturtypene, og det derfor blir ubetydelig konsekvens 
(0), er forekomstene av disse naturtypene ikke videre omtalt i rapporten.  
 
Samlet sett ventes ikke noen av trasealternativene å ha særlig negativ virkning på naturtyper eller flora 
annet enn ved selve mastepunktene.  

• Liten negativ virkning for naturtyper og flora for de nye strekningene.  
• Med liten verdi og liten negativ virkning blir det ubetydelig konsekvens ( 0 ) for alternativet 

gjennom Stølsheimen. 
• Med middels verdi og liten negativ virkning blir det liten negativ konsekvens ( - ) for 

alternativene gjennom Kviteskaret og sør for Snjokrona. 
 
Tabell 2. Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens for naturtyper og flora ved nye trasé-
alternativer for planlagt 300 (420) kV-linje Modalen – Mongstad. 
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FUGL OG ANNEN FAUNA 
 
Fugl 
Forekomst av fugl, herunder rovfugl og rødlistearter, er omtalt utfyllende i den opprinnelige 
utredningen (Johnsen mfl. 2009). For de her aktuelle tilleggsstrekningene er det særlig i begge ender 
ved traseen Modalen-Matre at det er noe rikere forekomster av rovfugl. Det er stor usikkerhet rundt 
bestandsstørrelse og utbredelse av hubro (EN) i Hordaland. Både dvergspett, hvitryggspett, flaggspett, 
gråspett, grønnspett og vendehals er registrert i de aktuelle kommunene. I Nordhordland er Masfjorden 
den viktigste kommunen for hvitryggspetten, og langs det nye trasealternativet sør for Snjokrona ved 
Kvamsdalen er det registrert hvitryggspett en rekke steder.  
 
Hjort 
Hjort er vanlig forekommende over det aller meste av planområdet, fra sjøen og opp til så vidt over 
skoggrensa. Den kommunale viltkartleggingen har påvist flere lokalt viktige (C-verdi) funksjons-
områder som beiteområder og trekkveier. Hjorten beiter og trekker i de bratte liene både i Modalen og 
Masfjorden, og i Modalen synes det meste av trekkrutene å følge den bratte nordsiden av dalen. 
Hjortebestandene har økt betydelig de siste årene, og i mange kommuner i Hordaland har hjorte-
bestanden hatt en tredobling bare de siste 10 årene. Det er også registrert streifdyr av elg og rådyr i 
både Masfjorden og Modalen, men det er ingen faste bestander av disse artene her. 
 
Villrein 
Den nye traseen gjennom Stølsheimen mellom Modalen og Matre går innom det som er definert som 
Fjellheimen villreinområde. Reinstammen har en vinterbestand på opp mot 500 dyr, som har sitt 
opphav i utsatt tamrein. Stammen fikk imidlertid status som villrein i 1968. De aktuelle områdene vest 
for Steinslandsvatnet er i liten grad brukt av reinstammen, både historisk og i nyere tid, og er ikke 
viktige som verken sommerbeite, vinterbeite eller kalvingsområde. Området har liten verdi med 
hensyn på villrein. 
 
Annen fauna 
Innenfor artsgruppene rovdyr, insektetere, flaggermus, haredyr, gnagere, amfibier og krypdyr er en 
rekke arter med relativt vid utbredelse registrert, og det er vanskelig å påpeke spesielt viktige områder.  
 

 
VIRKNING OG KONSEKVENS 
 

Fugl 
Kunnskapen om kraftlinjers virkninger på fugl er godt undersøkt og dokumentert også under norske 
forhold. Fugl blir skadd eller drept enten ved strømgjennomgang (elektrokusjon) eller ved kollisjon. I 
rapporten vurderes konsekvensene i første rekke for rødlistearter som hubro (EN), jaktfalk (NT) og 
storlom (NT), men også for øvrige arter som vurderes som spesielt sårbare i forhold til kollisjon med 
ledningene. Dette gjelder blant annet smålom, kongeørn, storfugl og orrfugl. Særlig dalkryssingene 
nord for Steinslandsvatnet og i sørenden av Langevatnet i Stølsheimen regnes som konfliktfylte. 
Linjen vil i tillegg medføre en generelt økt kollisjonsrisiko for en rekke vanlig forekommende arter, 
men dette er ikke nærmere omtalt, selv om det er tatt hensyn til dette ved vurderingen av virkning og 
konsekvens.   
 
Villrein 
Forvaltningsområdet for villreinstammen i Fjellheimen villreinområde omfatter også områdene vest 
for Steinslandsvatnet, men det er svært lenge siden disse områdene har vært benyttet av rein. Området 
for det nye linjealternativet får dermed liten eller ingen virkning for villreinen.  
 
Hjort 
På strekningen fra Matresdalen og forbi Hummelvatnet, Kringlebotn og Klendalsvatnet går den nye 
traséen parallelt med et hjortetrekk. Sør for Snjokrona passerer linjen en nord- sørgående trekkrute for 
hjort.  Disse skogkledde områdene har en jevnt over høy tetthet av hjort. Kraftlinjer har erfarings-
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messig liten negativ effekt på atferd og reproduksjon hos hjort. En venter derfor bare marginale 
negative virkninger for de to nye strekningene.  
 
Annen fauna 
Etablering av linje i nye områder ansees ikke å få noen særlig virkning på annen fauna langs 
strekningene. Det er kjent at rødrev kan finne død fugl langs ledninger vinterstid, slik at det kan være 
en marginal positiv effekt for rødrev.  
 

• Strekningen Modalen – Matre vurderes å ha middels verdi for fugl og annen fauna. 
• Ny trasé vil ha liten til middels negativ virkning og middels negativ konsekvens ( - - ). 
 

• Strekningen i Kviteskaret/Haugsværdalen vurderes å ha liten verdi for fugl og annen fauna. 
• Ny trasé vil ha liten negativ virkning og ubetydelig konsekvens ( 0 ). 

 
• Strekningen ved Snjokrona vurderes å ha liten til middels verdi for fugl og annen fauna. 
• Ny trasé vil ha liten negativ virkning og liten negativ konsekvens ( - ). 

 

Tabell 2. Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens for fugl, hjortevilt, villrein og annen fauna 
ved nye trasealternativer for planlagt 300 (420) kV-linje Modalen – Mongstad. 

 
 

 
 
AVBØTENDE TILTAK  
 
Avbøtende tiltak blir normalt gjennomført for å unngå eller redusere negative konsekvenser, men tiltak 
kan også iverksettes for å forsterke mulige positive konsekvenser. I rapporten er det beskrevet 
generelle og spesifikke tiltak mot enkeltpunkt på traseene. 
 
Generelle tiltak som i hovedregel kan følges innenfor hele tiltaksområdet: 

• Sanering av eksisterende linjer 
• Anleggsarbeid utenfor sårbare perioder for viltet, og da spesielt rødlistede arter av rovfugl. 
• Begrense kjøring med tunge maskiner i terrenget  
• Minimalisering av linjeryddingen 
• Reduksjon av antall linjeplan ved fjerning av toppline  
• Unngå linjeføring forbi hekke- eller samleplasser for sårbare arter. 

 
På enkelte delstrekninger bør ledningene merkes slik at synligheten for fugl øker. Følgende 
strekninger vurderes som spesielt viktige, og tiltak her vil avbøte noe av de negative virkningene 
omtalt foran: 

• Deler av strekningen der linjen krysser lavt i nordenden av Steinslandsvatnet  
• Kryssingen av sørenden av Langavatnet i Stølsheimen 
• Kryssingen av Matresdalen 
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VURDERING I FORHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN 
 
Denne utredningen tar utgangspunkt i forvaltningsmålet nedfestet i naturmangfoldloven: Artene skal 
forekomme i livskraftige bestander i sine naturlige utbredelsesområder, at mangfoldet av naturtyper 
skal ivaretas og at økosystemene sine funksjoner, struktur og produktivitet blir ivaretatt så langt det er 
rimelig (§§ 4-5). 
 
Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som ”middels” for fagtemaene som er omhandlet i denne 
konsekvensutredningen (§ 8). De nye traséene er ikke synfart spesifikt, men vi har samlet sammen 
resultat fra egne tidligere synfaringer på deler av strekningene. Vurderingene bygger dessuten på 
eksisterende kunnskap samt overførte erfaringer fra de gjennomførte synfaringene i forbindelse med 
utarbeidelse av hovedrapporten. Videre er det samlet informasjon fra synfaringer på enkelte 
delstrekninger som ledd i andre undersøkelser vi har utført i regionen. Sett i forhold til det aktuelle 
tiltaket, ansees naturmangfoldet således tilstrekkelig sannsynliggjort innenfor tiltaksområdet. Føre-var-
prinsippet behøver derfor ikke å komme til anvendelse i denne sammenhengen (§ 9). 
 
Denne utredningen har vurdert de nye traséene i forhold til de samlede belastningene på økosystemene 
og naturmiljøet i tiltaksområdet (§ 10). I dette tilfellet omfatter det i hovedsak de eksisterende 
påvirkninger.  
 
Det er foreslått en rekke konkrete og generelle avbøtende tiltak, som tiltakshaver kan gjennomføre for 
å hindre eller avgrense, skade på naturmangfoldet (§ 11). Ved bygging og drifting av tiltaket, skal 
skader på naturmangfoldet så langt mulig unngås eller avgrenses, og en skal ta utgangspunkt i 
driftsmetoder, teknikk og lokalisering som gir de beste samfunnsmessige resultat ut fra en samlet 
vurdering både naturmiljø og økonomiske forhold (§ 12). 
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TILLEGGSTRASEER – NY 300 (420) KV MODALEN – MONGSTAD 

 
NVE har i brev av 1. november 2011 bedt BKK Nett AS om å utrede alternative traseer for ny 300 
(420) kV kraftledning mellom Modalen og Mongstad (figur 1). På strekningen Modalen – Matre er 
det en helt ny og mer nordlig trase, mens det for strekningen Matre – Frøyset er små justeringer, 
bortsett fra en noe større justering sør for fjellet Snjokrona ved Kvamsdalen.  
 

 

Figur 1. Oversikt over nye trasealternativ (blått) og omsøkte trasealternativ (rødt) for planlagt 300 
(420) kV-linje mellom Modalen i Modalen kommune og Mongstad i Lindås kommune, Hordaland. 
 
 
MODALEN – MATRE (2.0) 
 
Østre del er en helt ny trase, som går fra Modalen transformatorstasjon og nordover langs eksisterende 
linjetrase til Steinsland kraftstasjon i nordenden av Steinslandsvatnet (figur 2). Fra et mastepunkt ved 
kraftstasjonen nederst i dalbunnen går traséen mot vest opp dalføret langs Gregusbekken og videre opp 
til Gregusbotnen, herfra over et høydedrag (1 180 moh.) og ned langs vassdraget med kryssing av 
innsjø på kote 908. Traséen går så vest-sørvestover søre del av Ytste Viki i Langavatnet og inn i 
Masfjorden kommune langs nordre kant av Hjortevatnet. Herfra går traséen mellom Glufsedalsvatna 
omtrent på kote 900, og videre langs kote 800 på nordsiden av høydepartiet Storevassegga-
Sødalseggene. Traséen går deretter sør for Klendalsvatnet og mellom Krokavatnet (420 moh.) og 
Kringlebotnvatnet (339 moh.), og videre langs sørsiden av Hummelvatnet (251 moh) og over Litle 
Hummelvatnet (200 moh). Herfra følger traséen omtrent kote 330 på nordsiden av høydedraget sør for 
Matresdalen, før den krysser dalen ved Matresvatnet og går inn i Kvitaskaret. Skoggrensa ligger her 
omtrent på kote 600. 
 
 
TRANSFORMATORSTASJON I KVITESKARET (2.1) 
 
Transformatorstasjonen i Kviteskaret/Haugsværdalen er planlagt som et luftisolert utendørsanlegg 
med arealbehov på anslagsvis 10 daa. Opprinnelig var det planlagt en ny separat transformatorstasjon i 
Matresdalen, ca. 1,5 km nord for eksisterende stasjon i Matre. Det er nødvendig å knytte ny 300 (420) 
kV transformatorstasjon sammen med eksisterende 132 kV stasjon i Matre. Eksisterende master på 
132 kV ledning fra Matresdalen til Matre kan nyttes, men linjetverrsnittet må økes. Dagens spenning 
på 132 kV opprettholdes. Alternativt blir det vurdert en tilsvarende transformatorstasjon sør for 
Haugsvær i Haugsværdalen. I denne tilleggsvurderingen er det også inkludert nye alternative 
plasseringer i Kviteskaret (figur 3). 
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Figur 2. Nytt trasealternativ for planlagt 300 (420) kV-linje mellom Modalen og Matre (2.0) er vist 
med blått, mens omsøkt linjealternativ er vist med rødt. 
 

 

Figur 3. Alternative plasseringer av transformatorstasjon i Kviteskaret. Nytt trasealternativ for plan-
lagt 300 (420) kV-linje (2.1) er vist med blått, mens omsøkte linjealternativ er vist med rødt. 
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MATRE – FRØYSET (2.1, 2.4, 2.5) 
 
Fra eventuell ny transformatorstasjon i Kviteskaret går ett nytt, høyereliggende linjealternativ lenger 
nord for E39 og Haugsværdalen fram til nytt mastepunkt før kryssing Haugsværfjorden (figur 4). 
 
Ved passering Eikemodalen flyttes linjen noe sørover og bort fra eksisterende linje over Storemyra til 
sørsiden av Stemmetjørna. Dette er en marginal justering som ikke får noen virkning for biologisk 
mangfold, og er derfor ikke omtalt videre. 
 
Ved passering Kvamsdalen legges linjen sør for Snjokrona (595 moh.) i stedet for enten rett over 
fjellet eller langs eksisterende linje sør for Kvamsdalsvatnet. På sørsiden av Snjokrona går traseen 
(alternativ 2.4) sørvestover langs fjorden om lag kote 300 fram mot Stemmetjørna. Her svinger den 
mot nordvest forbi Tenndalen og går sør for Sætretjørna, Svartedalstjørna, Ramnefjellet (240 moh.) og 
Kvamshaugane (120 moh.), der den krysser fylkesveien og følger grovt sett omsøkt trase vestover mot 
Frøyset (figur 4). 

 

 

Figur 4. Nytt trasealternativ for planlagt 300 (420) kV-linje mellom Matre og Mongstad (2.1, 2,4, 2.5, 
2.6, 2.7) er vist med blått, mens omsøkte alternativ er vist med rødt.  

  
FRØYSET – MONGSTAD (2.6, 2.7) 
 
Fra Frøyset mot Fensfjorden er det små traséjusteringer ved Svelivatnet, der linjen krysser høyere i 
terrenget fra høyde øst for Vestrelifjellet (251 moh.) til Vardefjellet (225 moh.). Disse små 
justeringene er ikke videre omtalt i rapporten, da beskrivelse av de allerede omsøkte alternativene i all 
hovedsak dekker opp og omfatter disse nyansene. 
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UTFORMING AV 300 (420) KV-LINJEN 
 
Linjen vil bli etablert med selvbærende portalmaster i stål, men for utvalgte områder vil andre master 
bli vurdert. Mastehøydene vil variere mellom 18 og 60 m, med et gjennomsnitt på 37 m. Største 
spennlengde er 1,6 km over Haugsværfjorden, det finnes også flere spenn på 1 km. Gjennomsnitt-
lengde på spennene er 400 m. Faseavstand er 9 m på bæremastene og 10 m på forankringsmastene 
(figur 5). Det vil bli etablert et klausuleringsbelte/byggeforbudsbelte 20 m til hver side for senter av 
linjen, til sammen 40 m. Skogrydningsbeltet blir som byggeforbudsbeltet, men kan økes der terreng-
form og lange spenn gjør det nødvendig. 
 

  
 

Figur 5. Aktuelle master for 300 (420) kV-linje Modalen – Mongstad. Til venstre vises en vanlig 
bæremast med ni meter faseavstand, og til høyre en forankringsmast som har ti meter mellom fasene.  
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

 
 
Formålet med en konsekvensutredning (KU) er «å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha vesentlige 
konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Konsekvensutredninger skal sikre at disse 
virkningene blir tatt i betraktning under planleggingen av tiltaket og når det tas stilling til om, og 
eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres» (PBL § 33-1). Her er kravet til konsekvens-
analyser lovfestet med bestemmelser for hvordan de skal utføres.  
 
Begrepet naturmiljø er i Statens vegvesens Håndbok 140 (2006) definert slik: «Temaet naturmiljø 
omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters levegrunnlag, samt 
geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle terrestriske (landjorda), limnologiske 
(ferskvann) og marine (brakkvann og saltvann) forekomster, og biologisk mangfold knyttet til disse.» 
 
Formålet med utredningen er å beskrive konsekvensene av alternative traseer for bygging av ny 300 
(420) kV kraftlinje på strekningen Modalen - Mongstad i Hordaland fylke.  
 
 
UTREDNINGSPROGRAMMET 
 
Tilleggskravene fra NVE ble gitt i brev datert 1. november 2011. Linjetraseene som skal justeres, 
framgår av tabell 4 og er ellers vist på kart i figur 1-4.  

 
Tabell 3. Oppsummering av tilleggskravene fra NVE for alternative traseer som skal vurderes på 
strekningen Modalen – Mongstad. 
    

Delstrekning Beskrivelse av NVEs krav 

Modalen- Matre (2.0) En mer nordlig trase over Steinslandsvatnet, gjennom Stølsheimen og til Matre 

Matre - Frøyset Alternativ plassering av transformatorstasjon i Kvitskaret (2.1) 
 Alternativ trase forbi Kvamsdalen (2.4) 
 Flytting fjordspennmast over Haugsværdalen 
 Flytting av trase lenger bort fra bebyggelsen i Eikemodalen 
 Justering av trase 50-60 m nordover ved Solhaug 

Frøyset - Mongstad Vurdere foreslåtte justeringer av traseen på strekningen (2.5 og 2.6) 

 
 
For øvrig er vurderingene gjort slik som i hovedutredningen, basert på utredningsprogrammet fra 
NVE, datert 23. desember 2009, for delutredning 6 Biologisk mangfold – naturtyper, fauna og 
vegetasjon. 
 
 
DATAGRUNNLAG 
 
Opplysningene som danner grunnlag for verdi- og konsekvensvurderingen, er basert på tidligere 
gjennomførte synfaringer, både på bakken og fra helikopter, i forbindelse med utarbeidelsen av 
konsekvensutredningen for den omsøkte linje Modalen – Mongstad (Johnsen mfl. 2009). Videre er det 
lagt til grunn synfaringer i forbindelse med undersøkelser som Spikkeland (2008 og 2009) og Ihlen 
mfl. (2011) har utført i Masfjorden. Ellers er det hentet inn informasjon fra diverse litteratur, søk i 
nasjonale databaser og nettbaserte karttjenester og ved muntlig og skriftlig kontakt med forvaltning og 
lokale aktører. Det er også vurdert hvor gode grunnlagsdataene er, noe som gir et mål på usikkerheten 
i vurderingene. For denne rapporten vurderes datagrunnlaget som 3 = ”middels”, på en skala fra 1 = 
”mangelfullt” til 4 = ”godt datagrunnlag”. 
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GENERELL METODE 
 

VURDERING AV VERDIER, VIRKNINGER OG KONSEKVENSER 

Denne konsekvensutredningen er basert på en ”standardisert” og systematisk tre-trinns prosedyre for å 
gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og lettere å etterprøve, og 
følger metoden i “Håndbok 140 Konsekvensanalyser” (Statens vegvesen 2006).  
 
Trinn 1: Registrering og vurdering av verdi 
 
Her beskrives og vurderes områdets karaktertrekk og verdier innenfor 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 eksempelet under): 
 
  

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

                              � Eksempel 
 
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. 
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                 � Eksempel 
 
 
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 ni-delt skala fra svært stor negativ 
konsekvens til svært stor positiv konsekvens, og finnes ved hjelp av figur 6. 
  
Hovedpoenget med å strukturere konsekvensvurderingene på denne måten, er å få fram en mer 
nyansert og presis presentasjon av konsekvensene av ulike tiltak. Det vil også gi en rangering av 
konsekvensene, som samtidig kan fungere som en prioriteringsliste for hvor en bør fokusere i forhold 
til avbøtende tiltak og videre miljøovervåkning. 
 
Kapittelet med selve konsekvensvurderingen avsluttes med et oppsummeringsskjema for det aktuelle 
fagområdet. Dette skjemaet gir en oppsummerende beskrivelse og vurdering av mulige konsekvenser 
og konfliktpotensial og en samlet konsekvensvurdering for hvert alternativ. Her inngår også en kort 
vurdering av hvor gode grunnlagsdataene er (kvalitet og kvantitet), noe som da gir en indikasjon på 
hvor sikre konsekvensvurderingene er.  
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Figur 6. ”Konsekvensviften”. 
Konsekvensen for et tema framkommer 
ved å sammenholde områdets verdi for 
det aktuelle tema og tiltakets virkning 
(omfang). Konsekvensen vises til høyre, 
på en skala fra meget stor positiv 
konsekvens (+ + + +) til meget stor 
negativ konsekvens (– – – –). En linje midt 
på figuren angir null virkning og 
ubetydelig/ingen konsekvens. Over linjen 
vises positive konsekvenser og under 
linjen negative konsekvenser (etter 
Statens vegvesen 2006). 

 
INNGREPSFRIE NATUROMRÅDER (INON) 
 
Urørt natur er forsøkt entydig definert under 
begrepet inngrepsfrie naturområder (DN 
1995 og INON-innsyn DN, versjonsnummer 
INON 01.08). I definisjonen inngår alle 
områder som ligger mer enn èn kilometer (i 
luftlinje) fra tyngre tekniske inngrep 
(bebyggelse, høyspentlinjer, veger, dammer 
mm.). Inngrepsfrie naturområder er inndelt i 
soner basert på avstand til nærmeste inngrep 
og defineres som vist i tabell 5.  

Tabell 4. Definisjon av de ulike INON-sonene. 
    

INON-soner 
Avstand fra tyngre 
tekniske inngrep 

Inngrepsnære områder < 1 km 
INON-sone 2 1-3 km 
INON-sone 1 3-5 km 
Villmarkspregede områder > 5 km  

 
 
VERDISETTING AV BIOLOGISK MANGFOLD 
 
Den generelle metoden for vurdering av verdier, virkninger/omfang og konsekvenser bygger på 
metodikken i Statens vegvesens håndbok 140 (Statens vegvesen 2006). 
 
Også verdisettingen av naturverdier bygger på håndbok 140, mens grunnlaget for verdisettingen 
bygger på håndbøker fra Direktoratet for naturforvaltning og den nasjonale rødlisten. Kriteriene for 
verdisettingen er vist i tabell 6. For å skille ut de viktigste områdene eller forekomstene er det gjort 
noen modifikasjoner når det gjelder vurdering av rødlistearter i forhold til den opprinnelige tabellen i 
håndbok 140. 
 
Kartlegging av naturmiljø kan knyttes til to nivåer. På et overordnet landskapsnivå er det større 
områder og systemer/strukturer. Som grunnlag for registrering og verdisetting er viktig enkeltområder 
lagt til grunn (se også tabell 6). 
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Tabell 5. Kriterier for verdisetting av biologisk mangfold.  

Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Inngrepsfrie og sammen-
hengende naturområder 
(INON 01.08) 
Kilde: DN-rapport 1995-6 
Direktoratet for 
naturforvaltning 
www.dirnat.no 

� Ikke inngrepsfrie områder � Inngrepsfrie naturområder for 
øvrig (INON-sone 1 og 2)  

� Villmarkspregede områder 
� Sammenhengende inngrepsfritt 

fra fjord til fjell 
� Inngrepsfrie områder 

(uavhengig av INON-sone) i 
kommuner og regioner med 
lite rest-INON 

BIOLOGISK MANGFOLD 
Naturtyper: 
Kilde: DN-håndbok 13,  
NVE-veileder 3-2009, 
Fremstad & Moen (2001) 

� Naturtypelokalitet med verdi C 
(lokal verdi) 

� Områder med biologisk 
mangfold som er representativt 
for distriktet 

� Andre områder 

� Naturtypelokaliteter med verdi 
B (viktig) 

� Områder med vegetasjonstyper 
i kategoriene ”noe truet” og 
”hensynskrevende” 

� Naturtypelokaliteter med verdi 
A (svært viktig) 

� Områder med vegetasjonstyper 
i kategoriene ”akutt truet” og 
”sterkt truet” 

Rødlistede arter 
Kilde: Norsk rødliste 2010 
(Kålås mfl. 2010), 
NVE-veileder 3-2009 

� Andre områder 
 

Viktige områder for:  
� Arter i kategoriene sårbar 

(VU), nær truet (NT) eller 
datamangel (DD) i Norsk 
Rødliste 2010 

 

Viktige områder for:  
� Arter i kategoriene kritisk truet 

(CR) eller sterkt truet (EN) i 
Norsk Rødliste 2010 

� Områder med forekomst av 
flere rødlistearter 

FLORA OG FAUNA  
Kilder: DN-håndbok 11. 

� Områder med arts- og 
individmangfold som er 
representativt for distriktet 

� Viltområder og vilttrekk med 
viltvekt 1 

� Områder med stort 
artsmangfold i lokal eller 
regional målestokk 

� Viltområder og vilttrekk med 
viltvekt 2-3 

� Områder med stort 
artsmangfold i nasjonal 
målestokk 

� Viltområder og vilttrekk med 
viltvekt 4-5 

 
 
Naturtyper er den viktigste biologiske kartleggingsenhet slik det er definert i DN-håndbok 13-2007, 
Kartlegging av naturtyper, verdisetting av biologisk mangfold, og i naturmangfoldlovens § 3. De kart-
lagte lokalitetene er videre verdsatt etter DN sitt system som deler lokalitetene i: 
 

• Svært viktige / nasjonalt viktige (A-verdi)  
• Viktige / regionalt viktige (B-verdi) 
• Områder av lokal betydning (C-verdi) 

 
Rødlistearter: Arter som er oppført på Nasjonal 
rødliste for truete arter i Norge (Kålås mfl. 2010). 
Der hvor det er utarbeidet fylkesvise rødlister, skal 
disse også tillegges vekt. Rødlistekategoriene er vist 
i tabell 7. 

 
I tillegg er det utarbeidet en rødliste for naturtyper 
(Lindgaard & Henriksen 2011), der følgende aktuelle 
naturtyper har fått truetstatus: Innsjøer (NT), klar 
kalkfattig innsjø (VU), elveløp (NT), kystnedbørmyr 
(VU), kystlynghei (EN) og temperert kystfuruskog 
(EN). 

Tabell 6. Rødlistekategorier. 
 

Kategori Forklaring 
RE Regionalt utdødd 

CR Kritisk truet 

EN Sterkt truet 

VU Sårbar  

NT Nær truet 

DD Datamangel  

 
Når det gjelder rødlistede naturtyper som innsjøer (NT) og elveløp (NT), så forekommer slike i hele 
tiltaksområdet, og i Stølsheimen forekommer også kalkfattige og klare innsjøer (VU). Men siden det 
planlagte tiltaket ikke har noen virkning på disse naturtypene, og det derfor blir ubetydelig konsekvens 
(0), er forekomstene av disse naturtypene ikke videre omtalt i rapporten.  
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AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 
 
Tiltaksområdet omfatter arealene som direkte berøres av tiltaket. I dette tilfellet gjelder det 
transformatorstasjoner, mastepunkter, ryddebelter i skog samt eventuelle riggområder. Klausulerings-
beltet for denne linjen er 40 meter, det samme som skogryddingsbeltet. 
 
Influensområdet er større enn tiltaksområdet, og omfatter både selve tiltaksområdet og områder rundt, 
der tiltaket på en eller annen måte kan tenkes å påvirke det biologiske mangfoldet.  
 
Hvor store naturområder som blir påvirket av et tiltak som dette, er ofte vanskelig å vurdere. Når det 
gjelder vegetasjon, vil hogst av skog og trær endre både lys- og fuktighetsforhold i området rundt. 
Mange arter knyttet til fuktige og skyggefulle miljøer i skog er sårbare overfor slike inngrep. Hvor 
langt unna inngrep slike endringer i mikroklimaet er merkbare, er avhengig både av topografi, 
skogtype, skogstruktur og størrelse på den åpne flaten. Baumann mfl. (2002) anbefaler en buffer på 
25-50 meter fra verdifulle skogsmiljøer, men for enkelte arter og under gitte forhold kan en større 
buffer være nødvendig.  
 
For viltet er det enda vanskeligere å definere et influensområde enn for vegetasjon. Viltet beveger seg 
over store arealer, og arealbruken endrer seg også ofte i løpet av året. Når det gjelder skoglevende 
pattedyr, er det lite som tyder på at disse blir særlig påvirket av eksisterende kraftlinjer. Anleggsfasen 
vil kunne føre til forstyrrelser, men ofte vil dette bare føre til at dyrene trekker bort fra området i en 
periode. For fugler er bildet mer komplisert. Fugler er knyttet til reiret i hekketida, og mange av de 
fåtallige, litt større artene er sårbare i forhold til forstyrrelser i denne perioden. Fugler er også utsatt for 
strømgjennomgang og kollisjoner med kraftlinjer. Større, skoglevende og spesialiserte arter, som f.eks. 
hønsehauk (NT) og storfugl, bruker store arealer. Her er det f.eks. vanskelig å si om en kraftlinje er til 
større ulempe om den ligger en km unna et kjent hekkeområde enn om den ligger to km unna. Her 
spiller faktorer som bl.a. topografi og næringstilgang inn. 
 
Følgende definisjon av influensområdet for fagtema flora og fauna anses som fornuftig mht. å 
fremskaffe beslutningsrelevant informasjon:  
• Et areal på ca 100-200 meter på hver side av senterpunkt for tiltaket hvor all informasjon om 

verdisatte vilt- og naturtypelokaliteter anses som relevant for utredningen, og  
• Et areal på opp til 2 km på hver side av traséen hvor viltområder som kan tenkes påvirket av 

inngrepet, og andre viktige trekk på landskapsnivå (større systemer og strukturer, f.eks. bekker og 
vilttrekk) som er kartlagt. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING  
 
Den planlagte 300 (420) kV-linjen mellom Modalen og Mongstad berører Modalen, Masfjorden, 
Lindås og Austrheim kommuner i Hordaland fylke og Gulen kommune i Sogn og Fjordane fylke. I 
dette kapitlet er de generelle naturforholdene i regionen beskrevet. Omtalen baserer seg på egne 
befaringer langs traseene sommeren 2009, og på naturtypekartleggingene som er utført i Modalen 
(Moe 2004) og Masfjorden (Moe 2003) kommuner. Det er også gjennomført viltkartlegging i Modalen 
(Overvoll & Wiers 2004) og Masfjorden (Byrkjeland & Overvoll 2004) kommuner. Forekomster og 
naturverdier for hele den omsøkte kraftlinjetraséen Modalen-Mongstad er behørig beskrevet i Johnsen 
mfl. (2009). Nedenfor er bare gjennomgått verdier og virkninger for de aktuelle tilleggstraseene. 
 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
 
Tiltaksområdet ligger lengst nord i Hordaland, og favner over en vid gradient fra skjærgården i 
Fensfjorden i vest, til høytliggende fjellvidder i øst. Fjellviddene er rester etter et gammelt fjellplatå, 
som skråner fra over 1 000 meters høyde i øst til 300-500 m i områdene i vest. Den opprinnelige 
fjellvidden er delt opp av store og små daler, og mange av dalene ender i bratte fjellsider inn mot 
høyfjellet. Klimaet i området er oseanisk, med relativt kjølige somrer, der normaltemperaturer for juli 
og august ligger litt over 14 °C. I øst er sommertemperaturene noe høyere. Denne delen ligger 
samtidig i området for nedbørsmaksimum i Hordaland, med normal årsnedbør på opp mot 3,5 meter. 
Dette gir ikke gode vilkår for en varmekjær flora, men det bratte terrenget kan kompensere noe for 
dette, fordi det kan bli ganske varmt i de tørre og sørvendte rasmarkene. Floraen er ellers dominert av 
arter med vide tålegrenser i forhold til klimaet, og arter som setter små krav til næringsinnhold i 
berggrunn og jordsmonn. Mesteparten av de midtre og vestre områdene tilhører derfor den sterkt 
oseaniske vegetasjonsseksjonen, mens de østligste områdene tilhører den klart oseaniske vegetasjons-
seksjonen (Moen 1998).  
 
 
NATURVERNINTERESSER  
 
Den planlagte 300 (420) kV-linjen Modalen - Mongstad vil ikke komme i nærkontakt med områder 
som er vernet i medhold av naturvernloven eller naturmangfoldloven. Linjetraseene ligger i samme 
fjellområder som Stølsheimen landskapsvernområde (367 km²) og Nærøyfjorden landskapsvern-
område (576 km²), men uten å berøre dem.  
 
Den vestlige delen av linjen mellom Matre og Frøyset passerer gjennom den sørlige delen av 
Yndesdalsvassdraget, som er vernet i medhold av Verneplan for vassdrag. Nedbørfeltet beskrives som 
relativt artsfattig, og områdets kvaliteter er i første rekke knyttet til verdien som referansevassdrag for 
ytre fjordstrøk på Vestlandet. I OEDs begrunnelse for vern er det ikke lagt spesiell vekt på landskap og 
visuelle kvaliteter. 

• Med tanke på naturverninteresser har tiltaksområdene for de nye traseene liten verdi.  
 

 
INNGREPSFRIE NATUROMRÅDER (INON)  
 
Mellom Modalen og Matre har det vært foretatt relativt omfattende vassdragsreguleringer, med 
etablering av tilhørende nett av 132 kV og 300 kV-linjer. I det aktuelle området er det imidlertid to 
inngrepsfrie områder igjen. Det største er et 54,1 km² stort område med INON-sone 2 (1-3 km fra 
inngrep) ved Gråsida og Høgdi vest for Steinslandsvatnet, der det også er et 0,74 km² stort 
kjerneområde med INON-sone 1 (3-5 km fra inngrep). Vest for dette ligger et ca 3 km² stort område 
med INON-sone 2 (1-3 km fra inngrep) nord for Sørdalseggene (1 027 moh.).  

• Strekningen Modalen – Matre vurderes å ha middels verdi med hensyn på INON. 
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Figur 7.  Oversikt over inngrepsfrie naturområder (INON) i den østlige (øverst) og vestlige (nederst) 
delen av planområdet for ny 300 (420) kV-linje mellom Modalen og Mongstad. Nytt trasealternativ er 
vist med blått, mens bortfall av INON-områder er markert med lyserødt. 
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Mellom Matre og Frøyset er det i hovedsak alternativet sør for Snjokrona som har virkning på et 0,9 
km² stort INON-sone 2 område her.  

• Området ved Snjokrona vurderes å ha liten til middels verdi med hensyn på INON. 
 
Området for alternativ plassering av transformatorstasjonen i Kviteskaret, mellom Matresdalen og 
Haugsværdalen, er inngrepsnært og ligger langs dagens 132 kV-linje. Ny linje kan imidlertid passere 
nær et INON-sone 2 område i nord.  

• Området ved Kviteskaret vurderes å ha liten verdi med hensyn på INON. 
 

 
NATURTYPER OG FLORA  
 

MODALEN – MATRE (2.0) 
 
Linjen vil følge eksisterende linje fra transformatorstasjonen ved Nygård til Steinsland kraftstasjon 
nord for Steinslandsvatnet. Her passerer den over naturtypen ”Landelia” (BN00014921) 150-400 
moh., i den bratte, vestvendte lia ved nordenden av Steinslandsvatnet. Dette er en lokalt viktig (C-
verdi) naturtype ”gammel lauvskog” (F07) med 40 % gråor-heggeskog (F05). I bunnen av dalen nord 
for Steinslandsvatnet passerer linjetraseen en ny liten lokalt viktig (C-verdi) naturtype, Steinsland 
(BN00014920) ”gråor-heggeskog” (F05), utforming flommarksskog på deltaet i nordenden av 
Steinslandsvatnet. Utover disse to er det ikke avmerket flere prioriterte naturtyper i Naturbasen. 
 
Fjellområdene har de samme alpine vegetasjonstypene som går igjen i de opprinnelig kartlagte trasé- 
alternativene (Johnsen mfl. 2009). I disse alpine områdene dominerer vanlige arter i snøleier, for 
eksempel musøre, dverggråurt, trefingerurt og krypsnømose. I rabbe- og lesidene finnes arter som 
småbjønnskjegg, blåtopp, fjellkrekling, gulaks, rypebær, stivstarr, heigråmose, gulskinn, grå reinlav og 
lys reinlav.  
 
Fjellbjørkeskogene domineres av blåbærskoger (A4), med arter som blåbær, smyle, krekling og 
dvergbjørk i øvre og mer åpne partier. Skoggrensa ligger omtrent på kote 600 i hele dette området. 
Skogen nedenfor denne, fra Krokavatnet og ned til områdene ved Matre, består av blåbærskog (A4) 
med bjørk og furu i tresjiktet. Røsslyng-blokkebærfuruskog (A3) finnes også her, men på noe mer 
næringsfattige og tørrere områder enn blåbærskogene. Planlagt linje vil være såpass høy at den blir 
liggende over disse vegetasjonstypene. Det er ikke registret flere prioriterte naturtyper, truete vegeta-
sjonstyper eller rødlistearter på denne strekningen. Temaet naturtyper og flora får derfor liten verdi. 
 
Rødlistearter: Det er ikke kjent registreringer av rødlistearter langs denne traséen.  
 

• Naturtyper og flora får samlet sett liten verdi på strekningen Modalen – Matre. 
 
KVITESKARET (2.1) 
 
Fra Matresdalen vil linjen følge dagens 132 kV-linje, og avviker ikke noe fra de øvrige allerede 
omsøkte og utredete alternativene, annet enn at det eventuelt skal plasseres transformatorstasjon oppe i 
Kviteskaret. Dette krever noe mer areal enn selve linjen, og det må planlegges veiutløsning til 
området. Kviteskaret på toppen mellom Matresdalen og Haugsværfjorden, har ingen prioriterte 
naturtyper. Fattige vegetasjonstyper som blåbærskog (A4) med furu og bjørk i tresjiktet dominerer. 
Lenger ned mot Haugsværdalen er det lokalt gunstig for mer varmekjære arter som for eksempel 
skogburkne og hassel. Noe knausskog og røsslyng-blokkebærfuruskog (A3) finnes også her på mer 
tørre og næringsfattige partier. På østsiden av E39 ved Haugsværvatnet (Hogsvær, sør, BN00001132) 
finnes naturtypen gammel og fattig edelløvskog (F02). Den ligger i en bratt fjellside og stedvis ligger 
det rasmark av blokker. Lokaliteten ligger for høyt til at det kan utvikles en optimal edelløvskog og 
har fått verdien lokalt viktig (C-verdi) av Moe (2003). Edelløvtrærne her er alm (NT) og lind. Av 
andre arter kan nevnes svartor, osp og bjørk.    
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Figur 8. Øverst og nederst: Øst for Matre i Masfjorden vil nytt trasealternativ (2.0) følge sørsiden av 
Matresdalen og passere den bratte nordhellingen sør for Hummelvatnet. Foto: Bjart Are Hellen, 
Rådgivende Biologer AS. 

 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1505 22 

 
 
 

 
 

Figur 9. Øverst: Kviteskaret (2.1) sett østover mot Matresdalen. Alternativene 1-3 for plassering av 
transformatorstasjon ligger i motsatt ende av tjernet. Nederst: Østover Eikemodalen over Storemyra, 
der nytt trasealternativ skal gå innunder fjellskyggen til høyre bakerst i bildet. 
 
 
 
 
 
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1505 23 

Rødlistearter: Kun alm (NT) er kjent fra Matresdalen og fra Haugsværdalen.  
 
På bakgrunn av at områdene mellom Matresdalen og Haugsværfjorden inneholder vanlige vegeta-
sjonstyper, en naturtype verdisatt som lokalt viktig (C-verdi), samt en rødlisteart i kategorien ”nær 
truet” (NT), vurderes strekningen samlet sett til middels verdi.  
 
� Naturtyper og flora vurderes til middels verdi i området Kviteskaret. 

 
MATRE - MONGSTAD (2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) 
 
I Eikemodalen skal traseen fra Djupebotsvatnet og vestover gå noe mer sør mot Stemmetjørna og ikke 
følge dagens 132 kV-linje over Storemyra. Mellom Heinakken og Gravstigfjellet dominerer røsslyng-
blokkebærfuruskog (A3) på nordsiden av linja, mens det på den mer skyggefulle siden dominerer 
blåbærskog (A4) med bjørk, og med innslag av skogburkne, hengeving, fugletelg, gullris, einer og 
røsslyng. 
 
Ny linjetrase sør for Snjokrona går i skogkledde fjordsider sør om Vardefjellet og nordvestover igjen 
til utløpsosen av Kvamsdalsvatnet. Sør for Vardefjellet ligger en stor, identifisert naturtype Lauvik 
(BN 00001123) ”kystfuruskog” med oseanisk lågurt-furuskogutforming. Den er vurdert som viktig 
(B), og har grovvokst furuskog, til dels med stammehøyder på opp til 20 m. Skogen er sannsynligvis 
også noe eldre enn det som er vanlig ellers i regionen. De eldste trærne er trolig mellom 250 og 300 år. 
I furuskogen inngår også relativt kravstore lauvtre som eik, hassel og svartor. 
 
Øst for Ostavatnet ligger en identifisert naturtype ”rik edellauvskog” med alm-lindeskogutforming 
(BN 00001122). Alm (NT) og lind forekommer her sammen med hassel, men skogen er lite utviklet på 
grunn av mangel på næringsrikt rasmateriale. Skogen er derfor beskrevet som en "utarmet edellauv-
skog", med C-verdi. 
 
Rødlistearter: Det er forekomster av alm (NT) langs den aktuelle linjestrekningen sør for Snjokrona. 
 
• Naturtyper og flora får samlet sett middels verdi på strekningen sør for Snjokrona.  
 
 
FUGL OG ANNEN FAUNA  
 
Artsmangfoldet av fugl i et område vil ofte være sterkt korrelert med mangfoldet av naturtyper. Dette 
innebærer at store deler av influensområdet til den planlagte 300 (420) kV-linjen har et relativt 
begrenset artsmangfold av fugl, siden skrinne og artsfattige utforminger av furuskog og snaufjell 
dominerer (se nærmere omtale i forrige kapittel). Innslag av noe rikere edelløvskogslier i østlige del av 
planområdet, og forekomst av flere vann, elver og bekker, bidrar til å øke artsmangfoldet noe.  
 
For gjennomgang av forekomster av fugl i tiltaksområdet, vises det til den opprinnelige fagrapporten 
(Johnsen mfl. 2009), hvor det ble fokusert på arter innenfor de artsgruppene som regnes som mest 
utsatte for habitatødeleggelse, kollisjon og strømgjennomgang. Det ble lagt størst vekt på rødlistearter 
og andre sårbare arter.  
 
Det er registrert tre kongeørnlokaliteter langs traseen Modalen – Matre.  Det er videre gjort registrer-
inger av storlom (NT) og smålom både i Stølsheimen og i Steinslandsvatnet. På strekningen over 
skoggrensa i Stølsheimen foreligger det lite informasjon om fuglelivet utover de trivielle artene som 
ble registrert under feltarbeidet til hovedrapporten (Johnsen mfl. 2009). Det er registrert smålom i 
Skjerjavatnet i nærheten av linjetraseen, og det antas at arter som fjellvåk, tårnfalk, steinskvett, 
bergirisk (NT), lirype, fjellrype, heipiplerke, løvsanger og gjøk mfl. hekker enten i bjørkeskogsbeltet 
eller snaufjellet. Kraftlinjen vil medføre kollisjonsfare for flere av disse artene. Jaktfalk (NT) hekker 
også i Stølsheimen, men ikke i nærheten av denne linjetraseen. 
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Figur 10. Øverst: Vest for Fossheim i Masfjorden passerer traséalternativ (2.4) en glissen kystfuru-
skog. Nederst: Langs nordsiden av Masfjorden går det nye trasealternativet (2.4) sør for Snjokrona 
gjennom kupert terreng med furudominert blandingsskog. Foto: Ole Kristian Spikkeland. 
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Størst artsmangfold av fugl er registrert i tilknytning til hver ende av traseen mellom Modalen og 
Matre, mens det er vesentlig færre registreringer i de alpine områdene. Videre mot vest passerer 
linjetraseen gjennom flere områder med forekomst av hvitryggspett, gråspett, vandrefalk og havørn, 
mens den nye traseen sør for Snjokrona i hovedsak berører områder med hvitryggspett. 
 
• Forekomster av fugl langs ny trase Matre – Modalen har middels verdi.  
• Forekomster av fugl langs ny trase sør for Snjokrona har liten verdi. 

 

HJORTEDYR  

Hjort er vanlig forekommende over det aller meste av planområdet, fra sjøen og opp over skoggrensa. 
Den kommunale viltkartleggingen har påvist flere viktige beiteområder og trekkveier. Hjorten beiter 
og trekker i de bratte liene både i Modalen og Masfjorden, men ikke særlig høyere opp enn 500-600 
moh. Det er ellers registrert streifdyr av elg og rådyr både i Masfjorden og Modalen, men det er ingen 
fast bestand av disse artene i dette området.   
 
Et viktig hjortetrekk følger nordhellingene sør for Hummelvatnet, Krokavatnet og Klendalsvatnet på 
strekningen mellom Modalen og Matre. Også nordvest for Steinslandsvatnet ligger et prioritert 
viltområde; beiteområde for hjort. Ellers vil planlagt linjetrase sør for Snjokrona ved Kvamsdalen 
passerer et viktig nord-sydgående hjortetrekk.   
 

• Området har lokal verdi (C) for hjort under skoggrensa, altså liten verdi. 
 
 
VILLREIN  
 
Det nye kraftlinjealternativet vest for Steinslandsvatnet går innom den vestligste delen av det som er 
definert som Fjellheimen villreinområde. Fjellheimen villreinområde har et areal på omtrent 1 700 
km², og området omfatter deler av Sogn og Fjordane fylke, med kommunene Vik, Høyanger, Aurland 
og Gulen, og Hordaland fylke med kommunene Voss, Vaksdal, Modalen og Masfjorden. 
 
Stammen har opphav i utsatt tamrein, men fikk status som villrein i 1968. Den totale bæreevnen innen 
området er vurdert til å være forholdsvis lav, og med vinterbeite som den viktigste minimumsfaktoren. 
For å unngå overbelasting på vinterbeite, er det satt opp mål om en vinterbestand på maksimalt 500 
dyr. Tellinger vinteren 2009 antyder en vinterbestand på 479 dyr. 
 
De siste årene har gjennomsnittlig slaktevekt for reinsdyrene fra denne stammen ligget på den øvre del 
av skalaen for norske villreinbestander. Reinen i Fjellheimen er eksempel på en bestand i et kystnært 
fjellandskap, som trass i svært marginale vinterbeite, er vital og i godt hold. Gamle fangstminner av 
stort mangfold tyder også på at det har vært god bestand her i tidligere tider. Gunstig topografi og 
stedvis svært godt barmarksbeite og vekstbeite på sommeren, med lang beitesesong og godt tilpasset 
bestandsstørrelse, kan forklare bestanden sin gode kvalitet. Reinen er, og har vært, en nøkkelart i 
Fjellheimen i det meste av perioden etter siste istid. 
 
I den aktuelle traseen vest for Steinslandsvatnet er det verken registrert gamle fangstanlegg som 
oppmurte eller jordgravde fangsgroper, eller bågestø. I hovedrapporten fra 2009 (Johnsen mfl. 2009), 
er de viktigste funksjonsområdene (vinterbeite, sommerbeite, kalvingsområder mv.) i Fjellheimen 
villreinområde presentert på kart, basert på gjennomgangen villreinutvalget selv gjør, sammenstilt i 
Nesheim (2005) og Jordhøy og Strand (2008). Ingen funksjonsområder er registrert i det aktuelle 
området.  
 

• Fjellområdene i Stølsheimen har lokal verdi (C) for villrein, dvs. liten verdi. 
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Figur 11. Øverst: Nordover Steinslandsvatnet, der planlagt trasé (2.0) skal følge høyre side av 
ryggen til høyre i bildet, så falle ned mot dalbunnen ved Steinsland kraftstasjon og følge vestover opp 
på fjellet igjen i bakre billedkant. Nederst: Skjerjavatnet sett mot nord med Langavatnet, der nytt 
trasèalternativ (2.0) skal passere i søre enden nærmest Skjerjavatnet. 
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Figur 12. Verdikart for biologisk mangfald langs foreslåtte trasealternativ for planlagt 300 (420) kV-
linje mellom Matre og Mongstad. Øverst vises den østlige delen av planområdet, nederst den vestlige 
delen av planområdet.  
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VIRKNINGER OG KONSEKVENSER  
 
 
Kraftlinjer kan ha flere negative effekter på flora og fauna. En detaljert gjennomgang av litteraturen 
omkring kraftlinjer og konflikter med flora og fauna er utenfor rammene for dette prosjektet, men den 
følgende vurdering av virkning og konsekvens for de enkelte alternativene er begrunnet ut fra 
oppsummerende bakgrunnsinformasjon om kraftlinjer og flora- og faunaproblematikk nedenfor. 
 
 

KRAFTLINJER OG FLORA 
 
For planter og naturtyper innebærer kraftlinjer relativt avgrensede naturinngrep, sammenlignet med 
mange andre tiltak, som veger, steinbrudd, industri- og boligbygging, der det fysiske arealbeslaget er 
mye større. I oversikter over trusler mot rødlistearter og naturtyper blir derfor kraftlinjer vanligvis ikke 
trukket fram som noen viktig faktor (se Kålås mfl. 2010). I den svenske rødlisten (Gärdenfors 2005) er 
ikke kraftlinjer engang nevnt. Selv om kraftlinjer ikke er noe vesentlig problem, utgjør de likevel ett 
av flere negative naturinngrep og kan lokalt være med på å desimere truete arter og naturtyper.  
 
I den norske Naturtypebasen opereres det med objektgruppe ”fremmed gjenstand” (FG) der master og 
kraftlinjer vil bli betegnet som FG-1 = fast installert fremmed gjenstand. Forekomsten av fremmede 
gjenstander har ikke først og fremst interesse på grunn av effektene på det biologiske mangfoldet, men 
som grunnlag for verdisetting av områder samlet på natursystemnivå. 
 
De direkte arealbeslagene er små og vil i åpne landskap, så sant en ikke er uheldig, normalt ikke ha 
særlig negativ innvirkning på plantelivet. I skog kan derimot kraftlinjer normalt kreve hogst i traséen. 
Her kan linjen bli et inngrep med samme effekter som vanlig skogsdrift, dog avgrenset til relativt 
smale hogststriper, opptil 50 meter brede. Siden svært mange truete arter og naturtyper i skog vil ha et 
sluttet eller halvåpent skogslandskap med god forekomst av gamle og døde trær, kan dette gi negative 
effekter.  
 

 
 

Figur 13. Vann ved Høganipa 1 028 moh. som viser fjellområdene for det nye trasealternativet (2.0) 
gjennom Stølsheimen i bakgrunnen. 
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Indirekte effekter kan ofte være minst like negative som direkte effekter. I skog fører åpne kraftgater 
til endret mikroklima også i en bred kantsone innover i skogen. Dette er negativt for det store antall 
skoglevende arter som krever høy og ofte stabil luftfuktighet (Primack 1993). Den kritiske avstanden 
avhenger av topografi, skogtyper og størrelse på den åpne flaten. Det er dokumentert skadevirkning fra 
50 til 140 meter innover skogen (Esseen 1994, Meffe & Carroll 1997). Kraftlinjer kan også gi endret 
bruk av landskapet, både av folk og dyr. Dette kan i neste omgang gi effekter på det biologiske 
mangfoldet. Ikke minst vil bygging av anleggsveger kunne være negativt, spesielt når disse går i 
tidligere lite påvirkede landskap, og dermed gir lettere tilgjengelighet for annen bruk. På den annen 
side kan lettere tilgjengelighet for kulturlandskap føre til økt bruk av disse og vil, hvis dette skjer på 
tradisjonelt, ekstensivt vis, være positivt. 
 
Habitatfragmentering og barriereeffekter kan også gi konsekvenser. Kraftlinjer kan sammen med ulike 
andre faktorer bidra til øke fragmenteringen av landskapet, noe som i neste omgang øker faren for at 
lokale bestander og arter dør ut. 
 
 
KRAFTLINJER OG FUGL 
 
Kraftlinjer skiller seg ut fra andre tekniske inngrep først og fremst ved å representere en dødsfaktor for 
fugl. For fugl er dessuten strømgjennomgang ved bruk av ledninger og stolper som sitteplass, aktuelle 
problemstillinger. Flere publikasjoner tar opp disse problemstillingene. En grei sammenstilling er gjort 
i en rapport fra Norsk Ornitologisk Forening (Lislevand 2004). Flere konsekvensutredninger tar også 
opp dette emnet relativt grundig, bl.a. Oldervik & Stenberg (2004). 
 
Fugl blir skadd eller drept enten ved strømgjennomgang eller ved kollisjon. At ledningsstrekk er 
viktigste rapporterte dødsfaktor for bl.a. hubro (EN), skyldes i liten grad kollisjoner, men primært 
strømgjennomgang ved postering på høyspentmastene (Bevanger og Overskaug 1998). Det er nesten 
utelukkende kraftledninger med spenninger under 132 kV som tar livet av fugl på denne måten. På 
større ledninger er avstanden mellom strømførende liner eller faseleder og jordline så stor at problemet 
nærmest elimineres (Bevanger 1994). Jordete traverser av stål øker faren for strømgjennomgang, da 
selv små fugler kan sitte på traversene og komme i kontakt med en av de strømførende linene. 
Transformatorstolpene er et annet utsatt sted. På disse finnes tre nedadgående uisolerte ledninger med 
kort innbyrdes avstand, slik at selv mindre fugler kan få vingene i kontakt med to av disse samtidig 
(Bevanger og Thingstad 1988).  
 
Av totalt 245 arter som på verdensbasis er registrert som ledningsoffer, dominerer ender (24 %) og 
vadefugl (40 %) statistikken når det gjelder antall (Bevanger 1998). I Norge er trolig hønsefugl den 
fuglegruppa som er mest utsatt for kollisjoner med kraftledninger (Bevanger 1995). Generelt er 
uerfarne ungfugler mest utsatte, men for arter som er tilpasset høy avgang hos ungfugl, kan ekstra 
dødelighet hos voksne ha større bestandsmessige konsekvenser. Ikke minst gjelder dette mange truete 
arter, som omfatter flere store arter med naturlig lav reproduksjonsrate.  
 
Generelt er arter med såkalte høy ”wingloading”, dvs. arter med høy vekt i forhold til vingearealet, 
særlig utsatte (Bevanger 1998). I denne gruppen befinner blant annet hønsefugler, gjess og enkelte 
arter av vadefugl, rovfugl og ugler seg. For fugler flest er kollisjonsrisikoen liten i god sikt, mens tåke, 
regn og mørke øker faren vesentlig. Dette er påvist for bl.a. hønsefugl og ender. Store fugler som 
manøvrerer tungt, som svaner og traner, kolliderer derimot ofte ved høylys dag (Anderson 1978, Ålbu 
1983). Andre fuglegrupper som pga. vingeformen manøvrerer dårlig, for eksempel lommer, har også 
vist seg å være særlig utsatte for kollisjoner (Bevanger 1998). I tillegg er arter som tilbringer mye tid i 
flukt kollisjonsutsatte, for eksempel rovfugl og måker (Andersen-Harild & Bloch 1973).  
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Av konkrete eksempler på arter hvor kollisjoner og/eller strømgjennomgang nevnes som vesentlig 
dødsårsak blant gjenfunn av døde ringmerkede individer, kan nevnes kongeørn, havørn, hønsehauk 
(NT) og hubro (EN) (Bakken mfl. 2003; Bakken mfl. 2006). For hubro er kollisjoner/strømgjennom-
gang den vesentligste dødsårsaken. Også blant gode flygere som vandrefalk og jaktfalk kommer 
kollisjoner med ledninger ut som en betydelig dødsårsak i denne statistikken (10 % for vandrefalk). 
 
Kollisjonsrisikoen varierer med hvordan kraftlinjen ligger i terrenget. Linjer som krysser daler og 
vassdrag tar flere fugler enn linjer som følger slike terrengdrag (Scott mfl. 1972, Bevanger 1994). En 
undersøkelse i Hemsedalsfjellet viste en overhyppighet av kollisjonsdrepte ryper i åpent terreng og i 
svakt hellende terreng (mellom 10 og 25 grader), og denne undersøkelsen konkluderer bl.a. med at høy 
skog rundt kraftledningen kan ha en beskyttende funksjon (Bevanger 1998). Trehøyde er også funnet å 
ha en skjermende effekt overfor de skoglevende hønsefuglene som er utsatte for kollisjoner med 
kraftlinjer. Dersom faselederne henger i tretopphøyde, vil trolig kollisjonsfaren øke for denne fugle-
gruppa (Bevanger 1994).  
 
Kraftlinjer kan innvirke negativt på fuglefaunaen også gjennom fragmentering og tap av leveområder. 
 
 

 
 

Figur 14. Nordover mot Svartavatnet med områdene for det nye trasealternativet (2.0) ved 
Hjortevatnet i bakgrunnen. 
 
I vurdering av omfang og konsekvens har vi lagt til grunn at kraftlinjer på generelt grunnlag gir en 
forhøyet ”bakgrunnsdødelighet” for en rekke vanlige og mindre vanlige fuglearter. Blant grupper som 
er særlig vektlagt i utredningen nevnes:  

• Rødlistearter og lavreproduktive arter med høy kollisjonsrisiko (for eksempel kongeørn, hubro og 
havørn). 

• Fuglegrupper som manøvrerer tungt, og som samtidig er sjeldne og/eller stiller spesielle miljøkrav 
(lommer, ender, gjess, svaner, hønsefugl og trane).  

• (Store) arter som flyr i flokk, da flokkatferd kan redusere oversikten og dermed medføre økt 
kollisjonsfare. 

• Arter som tilbringer mye tid i flukt, blant annet rovfugl og måker. 
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Det er videre lagt til grunn at kraftlinjer først og fremst medfører økt dødelighet knyttet til kollisjoner, 
selv om den planlagte linjen i enkelte tilfeller også vil kunne drepe fugl pga. strømgjennomgang.  
 
Med hensyn til anbefalt linjeføring er god lokalkunnskap en forutsetning for å minimalisere ulempene. 
Det er viktig å hindre at linjer legges forbi viktige fuglebiotoper, særlig våtmarksområder og naturlige 
trekkveger langs dalsøkk, vassdrag og andre ledelinjer. Videre kan det anbefales å trekke linjene inn 
mot bergvegger og åsrygger, slik at fuglene fortrinnsvis flyr over linjene. Forutsetningen er da at det 
ikke for eksempel finnes hekkeplasser for klippehekkende rovfugler i slike områder.  
 
 
KRAFTLINJER OG HJORTEDYR 
 
For pattedyr kan kraftlinjer medføre problemer knyttet til forstyrrelser, fragmentering av leveområder 
og barriereeffekter. 
 
VILLREIN 
 
Blant pattedyrene som opptrer i området er det særlig for villrein dokumentert konflikter i forhold til 
kraftlinjer. Villrein er en svært arealkrevende art, noe som byr på betydelige forvaltningsmessige 
utfordringer. En ”bit-for-bit” nedbygging, eller oppsplitting, av områder vil på lang sikt kunne 
medføre redusert bæreevne for viktige funksjonsområder (kalvingsområder, vinterbeiter, trekkveier 
mv.). Det er nylig utarbeidet en handlingsplan for forvaltning av hjortevilt i Norge mot år 2015 
(Direktoratet for Naturforvaltning 2009). For denne konsekvensutredningen er ikke virkningene på 
villrein viktige. Derfor er de ikke omtalt videre her. 
 
ANDRE HJORTEDYR 
 
Av andre hjortedyr er det spesielt hjort som opptrer tallrikt i influensområdet langs planlagt kraft-
linjetrase. Selv om det ikke foreligger viltkartleggingsdata som beskriver artens utbredelse i detalj, må 
en regne som sikkert at flere av traséalternativene går gjennom verdifulle områder for hjort. I 
motsetning til for villrein mangler det gode forskningsdata omkring kraftlinjer og forstyrrelser i 
forhold til hjort, elg og rådyr. På generelt grunnlag er det lite som tyder på at kraftlinjer har like 
omfattende virkninger på disse artenes bruk av beiteområder og trekkveier. Direkte synsobservasjoner, 
og resultater av merkeforsøk med radioinstrumenterte dyr, tyder på at elg og hjort ikke viser negative 
reaksjoner på kraftlinjer, ei heller at de unngår ryddebelter i skog (Huseby 2005). På generelt grunnlag 
er det grunn til å tro at villreinen, som er tilpasset et liv i et åpent landskap, viser større skepsis mot 
konstruksjoner enn skoglevende dyr som hjort, elg og rådyr.  
 
Til tross for at hjort, elg og rådyr tilsynelatende krysser både veger og kraftlinjer uten særlig frykt og 
skepsis, er det likevel stor usikkerhet knyttet til hvor mange, og hvor store, inngrep disse tre artene 
tolererer uten å endre atferd eller slutte å bruke tidligere trekkveger (unnvikelsesadferd). Selv om 
inngrepet eller konstruksjonen i seg selv ikke representerer en forstyrrelseskilde av betydning, kan 
menneskelig aktivitet i tilknytning til inngrepet, både i anleggsfasen og den permanente driftsfasen, ha 
betydning for nettoeffekten av forstyrrelse og påfølgende atferdsendring. Det kan tenkes at samling av 
inngrep og menneskelig aktivitet kan gi negative synergieffekter, spesielt i anleggsfasen. 
 
I sum legges det her til grunn at kraftlinjer generelt sett ikke har noen stor negativ effekt på atferd og 
reproduksjon hos hjort, elg og rådyr. En positiv effekt kan være knyttet til verdifulle beiter som 
oppstår i ryddegatene, mens en klart negativ effekt kan være knyttet til traséer eller masteplasseringer 
som lokaliseres i tilknytning til faste trekkveier, med påfølgende barriereeffekter. 
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VIRKNING OG KONSEKVENS FOR DE NYE LINJETRASEENE 
 
I dette kapitlet er mulige konsekvenser av de nye traseene for ny 300 (420) kV på deler av strekningen 
mellom Modalen og Mongstad vurdert. De allerede omsøkte alternativer er vurdert i rapporten fra 
2009 (Johnsen mfl. 2009). 
 
VERNEINTERESSER 
 
Den nye linjetraséen mellom Modalen og Matre (2.0) berører ikke områder som er vernet i medhold 
av naturvernloven eller naturmangfoldloven (nasjonalparker, naturreservat og landskapsvernområder).  
 

• Ny trase i Stølsheimen vil ikke ha noen virkning på verneinteresser. 

• Med liten verdi og ingen virkning blir det ubetydelig konsekvens ( 0 ) for verneinteresser. 
 

Den vestlige delen av linjen mellom Matre og Frøyset (2.4/2.5) passerer gjennom den sørlige delen av 
Yndesdalsvassdraget, som er et vernet vassdrag. Den planlagte traseen sør for Snjokrona (2.4) 
vurderes ikke å ha noen påvirkning på de kvalitetene som ble lagt til grunn for vassdragsvernet.  
 

• Linjen vil ikke ha noen virkning på verneinteresser på strekningen sør for Snjokrona.  

• Med liten verdi og ingen virkning blir det ubetydelig konsekvens ( 0 ) for alle justeringene. 
 

INNGREPSFRIE NATUROMRÅDER (INON) 

 
Den nye linjetraséen mellom Modalen og Matre (2.0) krysser rett gjennom et 55 km² stort INON-
område ved Gråsida, akkurat som de allerede omsøkte alternativene. Her vil tapet bli 7,3 km². Videre 
vestover kommer linjetraséen i berøring med et ca 3 km² stort INON-sone 2 område ved 
Sørdalseggene, foruten at to små hjørner av de neste INON-sone 2 områdene kuttes. Til sammen 
utgjør sistnevnte et tap på 1,7 km² (tabell 8). 
 

• Ny trase i Stølsheimen får liten til middels negativ virkning på inngrepsfrie naturområder. 

• Med middels verdi får en dermed liten til middels negativ konsekvens ( - / - - ). 
 

 
Alternativet sør for Snjokrona ved Kvamsdalen (2.4, 2.5) vil ikke gå gjennom noen INON-områder, 
slik de allerede omsøkte alternativene gjør, men vil likevel flytte grensa for inngrepsnære områder i 
INON-sone 2. Tapet blir her på 0,8 km², foruten et lite tap nord for eventuell trafostasjon i Kviteskaret 
(2.1). 
 

• Ny trase ved Snjokrona får liten negativ virkning på inngrepsfrie naturområder. 

• Med liten verdi får en liten negativ konsekvens ( - ). 
 

Tabell 7. Tap av inngrepsfrie naturområder (INON) for nye alternative traséer Modalen-Mongstad. 

 
INON sone 

Avst. til tyngre 
tekn. inngrep 

Modalen –  
Matre 

Matre - 
Mongstad 

Samlet  
tap 

Villmarksprega områder > 5 km 0 0 0 
Inngrepsfri sone 1 3-5 km 0 0 0 
Inngrepsfri sone 2 1-3 km 9,0 km2 0,9 km2 9,9 km2 
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Tabell 8. Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens for inngrepsfrie naturområder (INON) ved 
nye trasealternativer for planlagt 300 (420) kV-linje Modalen – Mongstad. 

Trase 
Verdi 

Liten   middels   stor 

Virkning 

Stor neg.    middels      liten/ingen      middels        stor positiv 
Konsekvens 

Modalen - Matre 
(2.0) 

----------------------- 
                � 

-------------------------------------------------------------------------- 
                                � 

Middels negativ  
( - - ) 

Kviteskaret -
Haugsværd. (2.1) 

----------------------- 
   � 

---------------------------------------------------------------------- 
                                               � Ubetydelig ( 0 ) 

Sør for Snjokrona 
(2.4) 

----------------------- 
     � 

---------------------------------------------------------------------- 
                                         � Liten negativ ( - ) 

 

NATURTYPER OG FLORA 

 
For flora og vegetasjon kan negative konsekvenser av kraftlinjer være knyttet direkte til inngrep ved 
hogst/fjerning av vegetasjonen, og indirekte ved økt innstråling av sollys og endrede fuktighetsforhold 
som en følge av at vegetasjonen i nærområdet blir fjernet. For alle de nye trasealternativene som er 
vurdert i denne rapporten, vil det være små virkninger. 
 
Den nye traseen mellom Modalen og Matre (2.0) går over skoggrensa på en stor del av strekningen, og 
følger ellers eksisterende linje fra Nygård til Steinsland. I områdene under skoggrensa vil mastene i all 
hovedsak være så høye at skogrydding ikke blir nødvendig.  
 
Det samme gjelder for strekningene videre vestover, både ved det høyereliggende alternativet i 
Kviteskaret som krysser Haugsværdalen (2.1), det noe mer sørlige alternativet forbi Stormyrane ved 
Eikemo og alternativet sør for Snjokrona (2.4). I Kvitaskaret-Haugsværdalen (2.1) er det registrert alm 
(NT). Sør for Snjokrona (2.4) vil traséen passere gjennom de øvre/nordlige delene av den viktige 
naturtypen ”kystfuruskog” ved Lauvik, som har særlig storvokst furuskog.  
 
Samlet sett ventes ikke noen av trasealternativene å ha særlig negativ virkning på naturtyper eller flora 
annet enn ved selve mastepunktene.  

• Liten negativ virkning for naturtyper og flora for de nye strekningene.  
• Med liten verdi og liten negativ virkning blir det ubetydelig konsekvens ( 0 ) for alternativet 

gjennom Stølsheimen. 

• Med middels verdi og liten negativ virkning blir det liten negativ konsekvens ( - ) for 
alternativene gjennom Kviteskaret og sør for Snjokrona. 

 
 
Tabell 9. Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens for naturtyper og flora ved nye trasé-
alternativer for planlagt 300 (420) kV-linje Modalen – Mongstad. 

Trase 
Verdi 

Liten   middels   stor 

Virkning 

Stor negativ     middels    liten/ingen    middels    stor positiv 
Konsekvens 

Modalen - Matre 
(2.0) 

----------------------- 
   � 

---------------------------------------------------------------------- 
                                             � Ubetydelig ( 0 ) 

Kviteskaret -
Haugsværd. (2.1) 

----------------------- 
             � 

---------------------------------------------------------------------- 
                                               � Liten negativ ( - ) 

Sør for Snjokrona 
(2.4) 

----------------------- 
             � 

---------------------------------------------------------------------- 
                                          � Liten negativ ( - ) 
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FUGL OG ANNEN FAUNA 

 
I de påfølgende avsnitt vurderes konsekvensene i første rekke for rødlistede arter som hubro (EN) og 
storlom (NT), men også andre arter som vurderes som spesielt sårbare i forhold til kollisjon med 
ledninger. Dette gjelder blant annet kongeørn, smålom, storfugl og orrfugl. Linjen vil i tillegg medføre 
en generelt økt kollisjonsrisiko for en rekke vanlig forekommende arter, men dette er ikke nærmere 
omtalt, selv om det er tatt hensyn til dette ved fastsettelsen av virkning og konsekvens.   
 
Modalen – Matre (2.0) 
Linjen representerer en trussel for kongeørn – både i form av økt kollisjonsfare, og dersom det foregår 
forstyrrende anleggsarbeid i hekkeperioden (februar-juni/juli) som kan ha negativ påvirkning på 
hekkesuksessen. Storlom (NT) og smålom har dårlig manøvreringsevne i lufta, og særlig for den lave 
linjepasseringen i nordenden av Steinslandsvatnet vil linjen utgjøre en betydelig risiko for fugl som 
trekker opp/ned Modalen, eller bruker området langs Steinslandsvatnet til næringssøk. Dette gjelder i 
første rekke storlom (NT) og kongeørn, men sporadisk også havørn. Merking av ledningene må 
vurderes for å redusere kollisjonsrisikoen for både hekkende og trekkende arter, se for øvrig kapitlet 
om avbøtende tiltak. 
 

• Det nye linjealternativ i Stølsheimen får middels negativ virkning for fugl.  
• Med middels verdi gir dette middels negativ konsekvens ( - - ) for fugl. 

 
 
Matre – Mongstad (2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) 
Hvitryggspetten har en betydelig utbredelse i denne delen av Masfjorden, men er ikke trukket frem 
som spesielt sårbar i forhold til kollisjon og strømgjennomgang i litteraturen. Med unntak av storlom 
(NT) i Kvamsdalsvatnet, er det ikke gjort observasjoner av rødlistede eller spesielt sårbare arter i dette 
området. Skogsområdene og fjellområdet rundt Snjokrona har likevel potensial for forekomst av bl.a. 
orrfugl, storfugl og flere arter av spetter og rovfugl. Det kan derfor ikke utelukkes at linjen vil ha 
negative virkninger for sårbare arter av fugl også her. 
 
Når det gjelder hekkeforekomst av storlom i Kvamsdalsvatnet, vil denne i liten grad bli berørt siden ny 
300 (420) kV erstatter eksisterende 132 kV. Virkningen i driftsfasen kan endatil bli positiv dersom 
man merker den nye linjen der den krysser vassdraget (dagens linje er ikke merket). 
 

• Det nye linjealternativ forbi Kvamsdalsvatnet får liten negativ virkning for fugl.  
• Med liten til middels verdi gir dette liten negativ konsekvens ( - ) for fugl.  

 

 
 
VIRKNING OG KONSEKVENS FOR VILLREIN 
 
Forvaltningsområdet for villreinstammen i Fjellheimen villreinområde omfatter også områdene vest 
for Steinslandsvatnet (Anon 2009), men det er svært lenge siden disse områdene har vært benyttet av 
rein (Nesheim 2005; Jordhøy & Strand 2008; Harald Steinsland pers. medd.). Områdene øst for 
Steinslandsvatn utgjør ett av flere sommerbeiteområder for reinstammen, og også forekomst av gamle 
fangstanlegg for villrein samsvarer med dagens observasjoner av reinens trekkveier og bruk av 
områdene. 
 
Det nye linjealternativet vestover fra Steinslandsvatnet i Stølsheimen får således ingen berøring med 
viktige områder for villreinen. Linjen vil derfor ikke medføre noen oppsplitting av områder ved at den 
kan oppfattes som en barriere eller stengsel for dyrene.  
 

• Det nye linjealternativ i Stølsheimen får ingen virkning for villreinen i området. 
• Med liten verdi gir dette liten ubetydelig konsekvens ( 0 ) for villrein.  
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VIRKNING OG KONSEKVENS FOR HJORTEVILT 
 
På strekningen Modalen – Matre går ledningene stort sett høyere til fjells enn de områdene hjorten 
vanligvis benytter, men det er en viktig trekkvei for hjort langs nordhellingene sør for Hummelvatnet, 
Krokavatnet og Klendalsvatnet. Langs vestsiden av Steinslandsvatnet er det også et prioritert 
viltområde. Planlagt linjetrase sør for Snjokrona ved Kvamsdalen, passerer også forbi en viktig nord-
syd trekkvei for hjort.   
 
Erfaringsmessig har heller ikke kraftlinjer noen stor negativ effekt på atferd og reproduksjon hos hjort, 
elg eller rådyr. En venter derfor ikke noen endring fra dagens situasjon, og bare marginale negative 
virkninger for de øvrige strekningene der det i dag ikke er linje. På de nye strekkene fra Frøyset til 
Fensfjorden er skogen stort sett så lav at det ikke vil bli nødvendig med omfattende ryddebelte langs 
linjen, utover de areal selve mastepunktene krever. 
 

• De aktuelle linjealternativene får liten negativ virkning på hjortevilt.  
• Med middels verdi gir dette liten negativ konsekvens ( - ) for hjortevilt.  

 
 
 
VIRKNING OG KONSEKVENS FOR ANNEN FAUNA  
 
Etablering av linje i nye områder ansees ikke å få noen særlig virkning på annen fauna langs 
strekningene. Det er kjent at rødrev kan finne død fugl langs ledninger vinterstid, slik at det kan være 
en marginalt positiv effekt for rødrev.  
 

• Linjealternativene ansees ikke å ha noen virkning på annen fauna i området. 
• Med liten verdi gir dette ubetydelig ( 0 ) konsekvens for annen fauna.  

 
 
 
OPPSUMMERING FOR FUGL, HJORTEVILT, VILLREIN OG ANNEN FAUNA  
 
Tabell 10. Oppsummering av verdi, virkning og konsekvens for fugl, hjortevilt, villrein og annen fauna 
ved nye trasealternativer for planlagt 300 (420) kV-linje Modalen – Mongstad. 

Trase 
Verdi 

Liten   middels   stor 

Virkning 

Stor negativ    middels   liten/ingen   middels    stor positiv 
Konsekvens 

Modalen - Matre 
(2.0) 

----------------------- 
            � 

---------------------------------------------------------------------- 
                                 � Middels negativ ( - - ) 

Kviteskaret -
Haugsværd. (2.1) 

----------------------- 
    � 

---------------------------------------------------------------------- 
                                               � Ubetydelig ( 0 ) 

Sør for Snjokrona 
(2.4) 

----------------------- 
       � 

---------------------------------------------------------------------- 
                                          � Liten negativ ( - ) 
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  AVBØTENDE TILTAK  
 
Avbøtende tiltak blir normalt gjennomført for å unngå eller redusere negative konsekvenser, men tiltak 
kan også iverksettes for å forsterke mulige positive konsekvenser. Her beskrives mulige tiltak som har 
som formål å minimere prosjektets negative konsekvenser for naturmiljøet i influensområdet, 
eventuelt fremme de positive konsekvensene. Praktisk sett kan tiltakene deles inn i generelle tiltak 
som bør gjennomføres i størst mulig grad og over alt, og mer spesifikke og konkrete tiltak som retter 
seg mot enkeltpunkt eller enkeltlokaliteter. 
 

GENERELLE TILTAK 

Spesielt relevante hensyn som i hovedregel bør følges innenfor utredningsområdet: 

• Rive eksisterende linjer, for å unngå økning, eventuelt redusere samlet belastning, på naturmiljøet.  

• Anleggsarbeid bør ikke foregå i sårbare perioder for viltet. I praksis er det spesielt på våren og 
forsommeren det vil være uheldig. For enkelte rovfuglarter, som kongeørn, vil anleggsarbeider 
(inkludert helikoptertrafikk) i nærområdene til reiret være ugunstig i hekkeperioden allerede fra 
februar og til ut i juli. Andre arter er ikke spesielt utsatte i like langt tidsrom, men for lommene bør 
det tas ekstra hensyn nær hekkeplassene i første del av hekketida (mai-juni). Hønsehauk (NT), 
vandrefalk og jaktfalk (NT) trenger ro gjennom store deler av hekketida (april-juni), mens en bør 
unngå å komme nær spillplasser for storfugl og orrfugl i perioden april-mai.  

• Kjøring i terrenget med tunge maskiner bør begrenses så langt som mulig. I stedet bør en tilstrebe å 
benytte seg av eksisterende vegnett mest mulig, noe som også innebærer at mastepunkt helst bør 
legges nær slike. Er det fare for større terrengskader, eller lange transportavstander, bør en heller 
benytte seg av helikopter. Ved kjøring i marka er det mest uheldig med transport gjennom fuktige 
naturtyper, som myr og sumpskog, mens grunnlendt fastmark med mye berg i dagen og grov stein 
tåler vesentlig mer. Kjøring på frossen mark framfor frostfri mark kan også bidra til å redusere 
konsekvensene for vegetasjonen, men i mer marginal grad (ikke minst siden kystklimaet sjeldent gir 
grunnlag for tilstrekkelig dybde på frosten til å unngå kjøreskader). 

• Ved oppføring av kraftlinjen bør en minimalisere linjeryddingen. Blant annet kan plassering av 
mastepunkter på høye, åpne steder, framfor nede i lisider og småkupert terreng hjelpe på en god del 
her. Ikke minst i fjordlandskapet på Vestlandet kan dette gi vesentlig utslag i konfliktnivået, siden 
plasseringen av mastene kan gi store utslag på behovet for rydding, samtidig som det er i de bratte 
og sørvendte liene at de største naturverdiene knyttet til skog ofte befinner seg. Foruten 
masteplassering, så kan også andre valg av tekniske løsninger trolig gi utslag på konsekvensene her 
(for eksempel mastetype).  

• I størst mulig grad bør en ved rydding av linjer spare viktige trær (som hasselkratt og alm) i rike 
skogsmiljøer ved anlegg og vedlikehold. En nødløsning i enkelte tilfeller kan være å kappe 
edellauvtrær av et stykke opp på stammen istedenfor å felle dem. 

• Felte trær bør gjennomgående gjenlegges ukvistede på stedet og ikke fjernes i etterkant. 

• Stående døde trær, som er viktige livsmiljøer i skog (Baumann mfl. 2002), bør spares i kraftgatene, 
så sant dette ikke utgjør et sikkerhetsproblem. 

• Reduksjon av antall linjeplan ved fjerning av toppline og parallellføringer som ligger ”i fase” er 
ønskelig der dette er mulig. 

• For hjorteviltet vil viktigste avbøtende tiltak i anleggsfasen være å unngå anleggsvirksomhet i 
periodene når viltet er spesielt sårbart for forstyrrelser og når det befinner seg mange individer av 
hjort i området. Vinteren er generelt den mest sårbare perioden, da dyra trenger ro og fred for å 
beite/drøvtygge fôr med lavere fordøyelighet enn sommerfôret. Under trekket er det også viktig at 
viltet får passere mest mulig uforstyrret langs de vanlige trekkveiene. 
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SPESIFIKKE TILTAK PÅ ENKELTE STREKNINGER 

På enkelte delstrekninger bør ledningene merkes slik at synligheten for fugl øker. Studier har vist at 
spiralmerking av ledninger kan redusere kollisjonsrisikoen med opp til 89 % i forhold til umerkede 
ledninger, mens tilsvarende tall for plateformede vedheng (såkalte bird flappers) er på 84 % (se 
Lislevand 2004). Dette tiltaket vil med andre ord medføre en betydelig reduksjon i kollisjonsrisikoen, 
og da spesielt i mørke og dårlig vær. Følgende strekninger vurderes som spesielt viktige for de nye 
traseene: 
 

• Deler av strekningen der linjen krysser lavt i nordenden av Steinslandsvatnet  
• Kryssingen av sørenden av Langavatnet i Stølsheimen 
• Kryssingen av Matresdalen 

 

 

BEHOV FOR OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER  
 
 
Datagrunnlaget er vurdert som middels godt (”3” på en skala fra 1 til 4). Dette bedømmes å kunne gi 
et tilstrekkelig grunnlag til å velge mellom linjetraseer med minst negativ miljøkonsekvens, samt 
vurdere virkninger og konsekvenser av en søknad ved søknadsbehandling hos ulike forvaltnings-
instanser. Det er ikke gjennomført synfaring langs den nye linjetraseen i Stølsheimen, men denne 
fjellstrekningen er generelt fattig på naturtyper og flora, noe som gjerne gjenspeiles i et begrenset 
artsmangfoldet av fugl og annen fauna. 
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