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 Sammendrag 

Lyse Elnett AS planlegger å bygge ny 132 kV linjeforbindelse over en strekning på ca 20-25 km mellom 

Dalen i Strand kommune og Hjelmeland, samt ny Hjelmeland transformatorstasjon i Hjelmeland kommune. 

Bakgrunnen for tiltaket er behov for å forbedre kapasitetssituasjonen inn mot Hjelmeland, og øke 

forsyningssikkerheten i området som helhet. 

Konsekvensene for de ulike trasealternativene for 132 kV Dalen-Hjelmeland, og alternativer for ny 

Hjelmeland transformatorstasjon, er utredet i tråd med metoden i Statens vegvesen Håndbok V712 – 

Konsekvensanalyser. Det er identifisert totalt 13 verdisatte delområder for naturmangfold på strekningen.  

På strekningsavsnittet Dalen-Tysdalsvatnet anbefales alternativ 1.0, og videre på strekningsavsnittet 

Tysdalsvatnet – Årdalsfjorden anbefales alternativ 1.1 – 1.1.2 – 1.0.3 – 1.0.4.   

På strekningsavsnittet Årdalsfjorden - Hjelmeland anbefales alternativ 1.0.4 – 1.0, som totalt sett vil medføre 

få inngrep i områder med viktige naturverdier. 

Samlet sett vil følgende alternativ for 132 kV kraftledning mellom Dalen og Hjelmeland anbefales med 

hensyn på å begrense berøring med viktige naturverdier: 

1.0 – 1.1 – 1.1.2 – 1.0.3 – 1.0.4 – 1.0 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og formål 

Lyse Elnett AS planlegger å bygge ny 132 kV linjeforbindelse over en strekning på ca. 20-25 km mellom Dalen 

i Strand kommune og Hjelmeland, samt ny Hjelmeland transformatorstasjon i Hjelmeland kommune. 

Bakgrunnen for tiltaket er behov for å forbedre kapasitetssituasjonen inn mot Hjelmeland, og øke 

forsyningssikkerheten i området som helhet. Behovet er utløst av økende effektuttak i Hjelmeland kommune, 

og høy alder på eksisterende teknisk infrastruktur. 

Tiltaket faller inn under spesifiserte tiltak i konsekvensutredningsforskriftens vedlegg I, om tiltak som alltid skal 

konsekvensutredes (Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2017).  

NVE fastsatte utredningsprogram for tiltaket 18. desember 2018 (Norges vassdrags- og energidirektorat, 

2018). Utredningsprogrammet gjelder i utgangspunktet strekningen Veland-Hjelmeland, men det er senere 

avklart med NVE at utredningsprogrammet kan gjøres gjeldende for strekningen Dalen-Hjelmeland. Formålet 

med utredningen er å belyse virkninger av det planlagte tiltaket for naturmangfold, slik at virkningene kan tas 

i betraktning i videre konsesjonsbehandling, og slik at naturverdier hensyntas i detaljplanleggingsfasen av 

tiltaket.  

1.2 Krav til utredning 

Av utredningsprogrammet framgår følgende krav til utredning av teamet naturmangfold: 

Naturtyper og vegetasjon: 

• Det skal utarbeides en oversikt over eventuelle verdifulle naturtyper og arter, prioriterte arter og 

utvalgte naturtyper som kan bli vesentlig berørt av anleggene, jf. Norsk rødliste for arter 2015 og 

naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2018. 

• Konsekvenser for områder med stort biologisk mangfold og/eller med særlig viktig økologisk funksjon. 

• Potensial for funn av nye forekomster av arter som er kritisk truede, sterkt truede og sårbare, jf. Norsk 

rødliste for arter 2015, skal vurderes. 

• Forekomster av fremmede arter (svartelistede arter) i tiltaksområdet skal vurderes, Dersom aktuelt 

skal mulige avbøtende tiltak som hindrer spredning av fremmede arter vurderes. 

• Vurdere konsekvenser for områder som er vernet, midlertidig vernet eller forelått vernet etter 

naturmangfoldloven, samt ev. behov for søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene. 

Fugl: 

• Det skal utarbeides en oversikt over fuglearter som kan bli vesentlig berørt av anleggende, med 

spesielt fokus på arter på Norsk rødliste for arter 2015 og prioriterte arter, ansvarsarter, jaktbare arter 

og rovfugl. Det skal vurderes hvordan anleggene kan påvirke fuglearter på Norsk rødliste for arter 

2015, prioriterte arterm ansvarsarterm jaktbare arterm og rovfugl gjennom forstyrrelser, områdets verdi 

som trekklokalitet, kollisjoner, elektrokusjon, og redusert/forringet økologisk funksjonsområde. Det 

skal legges spesielt vekt på fuglearter som kan være utsatt for kollisjon med luftledninger. 

Andre dyrearter: 

• Det skal utarbeides en oversikt over eventuelle dyrearter som kan bli vesentlig berørt av anlegget. 
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Fremgangsmåte: 

Miljødirektoratets håndbøker nr. 11 om viltkartlegging, nr. 13 om kartlegging av naturtyper og verdsetting av 

biologisk mangfold og Miljøfaglig Utredning Rapport 2012:26: «Sammenhengen mellom rødlista for naturtyper 

og DN-håndbok 13, inkludert midlertidige faktaark for nye verdifulle naturtyper», skal benyttes i arbeidet. 

Vedlegg 2 i NVEs veileder viser minimumskravene til hvilke kilder som skal brukes for å finne informasjon om 

naturmangfold. 

Naturtyper og vegetasjon, og informasjon om fugl og dyr som kan bli vesentlig berørt av anleggene skal vises 

på kart. I rapportens sammendrag skal det lages en tabell over hvilke rødlistede naturtyper, fuglearter og 

dyrearter som kan bli berørt av tiltaket, og antall kjente lokaliteter for hver enkelt art skal oppgis. Kartlegging 

av fugl skal gjøres på hensiktsmessig tid av året med hensyn til hekketider og ev. trekksesong. Eksisterende 

registreringer og funn av hekkelokaliteter og trekkruter for rødlistede arter, prioriterte arter og ansvarsarter, 

skal kartfestes/beskrives. 

Utredningene av naturmangfold skal sees i sammenheng med vurderinger av store urørte naturområder og 

verneområder under temaet «arealbruk».  

Samlet belastning, jf. naturmangfoldloven § 10 

• Det skal vurderes om kraftledningen og andre eksisterende eller planlagte vassdrags- og energitiltak 

i området samlet kan påvirke forvaltningsmålene for en eller flere truede eller prioriterte arter og/eller 

verdifulle, truede eller utvalgte naturtyper. 

• Det skal vurderes om tilstanden og bestandsutviklingen til slike arter/naturtyper som nevnt over kan 

bli vesentlig berørt. 

• Det skal vurderes om flere aktuelle vassdrags- og energitiltak kan påvirke de samme truede eller 

prioriterte arter og/eller verdifulle, truede eller utvalgte naturtyper, herunder lokal, regional eller 

nasjonal bestand. 

Fremgangsmåte: 

I vurderingen skal det legges vekt på tiltakets virkninger for eventuelle forekomster av viktige naturtyper jf. 

Miljødirektoratets håndbok 13, utvalgte naturtyper i henhold til naturmangfoldloven § 52, økosystemer som er 

viktige økologiske funksjonsområder for truede arter i Norsk Rødliste 2015 og prioriterte arter i henhold til 

naturmangfoldloven § 23. «Veileder Naturmangfoldloven kapittel II» kan legges til grunn i utredningene. 

I ettertid har Lyse Elnett hatt dialog med NVE, og avklart at hele strekningen Dalen-Hjelmeland kan behandles 

basert på allerede godkjent forslag til utredningsprogram. 
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2 Innhold og avgrensning 

2.1 Referansealternativ 

Referansealternativet tilsvarer situasjonen i området dersom det planlagte tiltaket ikke gjennomføres. I denne 

utredningen tilsvarer referansealternativet områdets tilstand i dag, med eksisterende inngrep i form av 

eksisterende regional- og distribusjonsnett. 

2.2 Utredningsområde 

Utredningsområdet for 132 kV Dalen-Hjelmeland inkluderer tiltakets planområde og tiltakets influensområde.  

Planområdet omfatter arealet som blir direkte berørt av tiltaket i form av ryddegater gjennom skog mv., mens 

influensområdet defineres som det samlede arealet der det kan forventes å forekomme naturverdier som kan 

påvirkes av tiltaket. Utredningsområdet er definert som arealet innenfor en sone på 3000 meter til hver side 

for senterlinje av ledningsalternativene. Bakgrunnen for utredningsområdets størrelse er å fange opp 

eventuelle leveområder/økologiske funksjonsområder for arealkrevende arter som kan påvirkes av tiltaket. For 

132 kV Dalen-Hjelmeland gjelder dette i særlig grad hekkelokaliteter rovfugl og funksjonsområder for 

skogshøns. Planområdet omfatter en sone på 30 meter til hver side for senterlinje av ledningsalternativene. 

Påvirkning og konsekvens for viktige naturtyper vurderes kun i selve planområdet.  

 

Figur 1: Utredningsområde for tema naturmangfold for 132 kV Dalen-Hjelmeland. 
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3 Metode og kunnskapsgrunnlag 

3.1 Metode 

Formålet med en konsekvensutredning er at 

hensynet til miljø, naturressurser og samfunn skal 

tas i betraktning under forberedelse av planen og 

når det skal tas stilling til om tiltaket kan 

gjennomføres. Denne konsekvensutredningen for 

naturmangfold er basert på metodikken for utredning 

av konsekvenser for ikke-prissatte tema beskrevet i 

Statens vegvesens Håndbok V712 (Statens 

vegvesen, 2018). 

Metoden har følgende hovedelementer: 

• Beskrivelse av karakteristiske trekk i 

området. 

• Verdsetting av delområder. 

• Vurdering av påvirkning på verdsatte 

områder. 

• Vurdering av tiltakets konsekvens. 

 

Verdsetting av naturmangfold er foretatt i henhold til 

kriteriene gitt i tabell 1, mens påvirkning vurderes i 

tråd med kriteriene i tabell 2. Tiltakets konsekvens 

vurderes ved å sammenholde påvirkning og verdi i tråd med konsekvensvifta i figur 2. Metoden beskrevet i 

Statens vegvesen Håndbok V712 er primært utviklet for å utrede konsekvensen av samferdselstiltak, og 

enkelte elementer i metoden er ikke godt egnet for å utrede konsekvenser av kraftledninger for naturmangfold. 

Det er derfor foretatt små justeringer av metoden i forhold til slik den er beskrevet i Statens vegvesen Håndbok 

V712: Det henvises for øvrig til Håndbok V712 for nærmere detaljer om metodikken. 

Tabell 1: Kriterier for verdisetting av naturmangfold jf. Statens vegvesen Håndbok V712. 

Kategorier Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

Landskaps-
økologiske 
funksjonsomr
åder 

Områder med mulig 
landskapsøkologisk 
funksjon. Små lokalt viktige 
vilt- og fugletrekk. 

Områder med lokal eller 
regional 
landskapsøkologisk 
funksjon.  
Vilt- og fugletrekk som er 
viktig på lokalt/ regionalt 
nivå. Områder med mulig 
betydning i 
sammenbinding av 
dokumenterte 
funksjonsområder for 
arter 

Områder med regional til 
nasjonal 
landskapsøkologisk 
funksjon. Vilt- og 
fugletrekk som er viktig 
på regionalt/ nasjonalt 
nivå. Områder som med 
stor grad av sikkerhet 
bidrar til sammenbinding 
av dokumenterte 
funksjonsområder for 
arter 

Områder med nasjonal, 
landskapsøkologisk 
funksjon. Særlig store og 
nasjonalt/ internasjonalt 
viktige vilt- og fugletrekk. 
Områder som med stor 
grad av sikkerhet bidrar 
til sammenbinding av 
verneområder eller 
dokumenterte 
funksjonsområder for 
arter med stor eller svært 
stor verdi. 

Vernet natur   Verneområder jf. 
naturmangfoldloven §§ 

Verneområder 
(naturmangfoldloven §§ 
35-39). Øverste del 
forbeholdes 

Figur 2: Konsekvensvifta. Konsekvensen for et delområde 
fremkommer ved å sammenholde grad av verdi på x-aksen med 
grad av påvirkning på y- aksen. De to skalaene er glidende 
(Staten vegvesen, 2018). 



132 kV Kraftledning Dalen - Hjelmeland og ny Hjelmeland transformatorstasjon 

 
Fagrapport naturmangfold 
Oppdragsnr.: 5184959   Dokumentnr.: 01   Versjon: D02 

  

2019-11-19  |  Side 10 av 61  

Kategorier Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

35-391 med permanent 
redusert verneverdi. 
Prioriterte arter i kategori 
VU og deres ØFO 
(økologiske 
funksjonsområder) 

verneområder med 
internasjonal verdi eller 
status, (Ramsar, 
Emeraldnettwork m.fl). 
Prioriterte arter i kategori 
EN og CR og deres ØFO2 

Viktige 
naturtyper 

Lokaliteter verdi C (øvre 
del) 

Lokaliteter verdi C og B 
(øvre del) 

Lokaliteter verdi B og A 
(øvre del) Utvalgte 
naturtyper verdi B/C (B 
øverst i stor verdi)3. 

Lokaliteter verdi A 
Utvalgte naturtyper verdi 
A. 

 
 

Økologiske 
funksjonsomr
åder for arter 

Områder med funksjoner 
for vanlige arter (eks. høy 
tetthet av spurvefugl, 
ordinære beiteområder for 
hjortedyr, sjø/ fjæreareal 
med få/små funksjoner). 
Funksjonsområder for 
enkelte vidt utbredte og 
alminnelige NT arter. 
Ferskvannsfisk: Vassdrag/ 
bestander i verdikategori 
«liten verdi» jf. NVE rapport 
49/20134 

Lokalt til regionalt 
verdifulle 
funksjonsområder. 
Funksjonsområder for 
arter i kategori NT. 
Funksjonsområder for 
fredede arter utenfor 
rødlista5. 
Funksjonsområde for 
spesielt hensynskrevende 
arter6. Ferskvannsfisk: 
Vassdrag/ bestander i 
verdi-kategori «middels 
verdi» NVE rapport 
49/2013, samt vassdrag 
med forekomst av ål. 

Viktige funksjonsområder 
region Funksjonsområder 
for arter i kategori VU. 
Funksjonsområder for 
NT-arter der disse er 
norske ansvarsarter og/ 
eller globalt rødlistet. 
Ferskvannsfisk: Vassdrag/ 
bestander i verdikategori 
«stor verdi» jf. NVE 
rapport 49/2013, samt 
viktige vassdrag for ål. 

Store, veldokumenterte 
funksjonsområder av 
nasjonal (nedre del) og 
internasjonal (øvre del) 
betydning 
Funksjonsområder for 
trua arter i kategori CR 
(øvre del). Nedre del: EN-
arter og arter i VU der 
disse er norske 
ansvarsarter og/eller 
globalt rødlistet. 
Ferskvannsfisk: 
Vassdrag/bestander i 
verdikategori «svært stor 
verdi» NVE rapport 
49/2013 

 

Tabell 2: Kriterier for vurdering av påvirkning på naturmangfold jf. Statens vegvesen Håndbok V712.. 

Påvirkning Økologiske og 
landskapsøkologiske 
funksjonsområder 
for arter 

Viktige naturtyper og 
geosteder 

Verneområder 

Sterkt 
forringet 

Splitter opp og/eller forringer 
arealer 
slik at funksjoner brytes. 
Blokkerer trekk/vandring hvor 
det 
ikke er alternativer 

Berører hele eller størstedelen 
(over 50 %). 
Berører mindre enn 50 % av 
areal, 
men den viktigste (mest 
verdifulle) 
delen ødelegges. 

Påvirkning som forringer viktige 
økologiske funksjoner og er i 
strid med verneformålet. 

 
1 Landskapsvernområder, naturmangfoldloven § 36 vurderes under tema naturmangfold kun dersom verneformålet er naturfaglig 
begrunnet. 
2 For prioriterte arter uten forskriftsfestet økologisk funksjonsområde (ØFO) må det gjøres en avgrensning av dette i KU. 
3 Verdisetting av naturtyper jf. DN- håndbok 13. 
4 Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering. Vedlegg 4: Støttekriterier 
og sentrale datakilder for skjønnsmessig verdisetting av prioriterte miljøtemaer. 
5 Jf. forskrift om fredede arter (FOR-2001-12-21-1525). 
6 Jf. Miljødirektoratets rangering av arter i kategoriene stor- og særlig stor forvaltningsrelevans. 

C- verdi B- verdi A- verdi 
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Påvirkning Økologiske og 
landskapsøkologiske 
funksjonsområder 
for arter 

Viktige naturtyper og 
geosteder 

Verneområder 

Restareal mister sine 
økologiske 
kvaliteter og/eller funksjoner. 

 Generelt: Varig forringelse av høy alvorlighetsgrad. Eventuelt med lang/svært lang 

restaureringstid (>25 år). 

Forringet Splitter opp og/eller forringer 
arealer 
slik at funksjoner reduseres. 
Svekker 
trekk/vandringsmulighet, 
eventuelt blokkerer 
trekk/vandringsmulighet 
der alternativer finnes. 

Berører 20–50 % av lokaliteten, 
men liten forringelse av 
restareal. 
Ikke forringelse av viktigste del 
av 
lokalitet. 

Mindre påvirkning som berører 
liten/ubetydelig del og ikke er i 
strid med verneformålet. 

 Generelt: Varig forringelse av middels alvorlighetsgrad, eventuelt mer alvorlig miljøskade med 
middels 
restaureringstid (>10 år). 

Noe 
forringet 

Splitter 
sammenhenger/reduserer 
funksjoner, men vesentlige 
funksjoner 
opprettholdes i stor grad. 
Mindre alvorlig svekking av 
trekk/ 
vandringsmulighet og flere 
alternative 
trekk finnes. 

Berører en mindre viktig del 
som 
samtidig utgjør mindre enn 20 
% 
av lokaliteten. 
Liten forringelse av restareal. 

Ubetydelig påvirkning. Ikke 
direkte arealinngrep. 

 Generelt: Varig forringelse av mindre alvorlig art, eventuelt mer alvorlig miljøskade med kort 
restaureringstid 
(1-10 år) 

Ubetydelig 
endring 

Ingen eller uvesentlig virkning på kort eller lang sikt 

Forbedret Gjenoppretter eller skaper nye 
trekk/vandringsmuligheter 
mellom 
leveområder/biotoper (også 
vassdrag). 
Viktige biologiske funksjoner 
styrkes. 

Bedrer tilstanden ved at 
eksisterende 
inngrep tilbakeføres til 
opprinnelig 
natur. 
Gjør en geotop tilgjengelig for 
forskning og undervisning 

Bedrer tilstanden ved at 
eksisterende 
inngrep tilbakeføres til 
opprinnelig natur. 

 

3.2 Utbredelsesmodellering og feltregistrering 

For å bedre kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold i utredningsområdet, ble det både i 2018 og 2019 

gjennomført supplerende kartlegging av naturtyper, vegetasjon og noe registrering av fugl i 

utredningsområdet. Kartleggingen ble gjennomført av økolog Torbjørn Kornstad. Ettersom utredningsområdet 

er stort, og konsekvensutredningen omfatter mange ulike strekningsalternativer, ble det fokusert på områder 

som ble vurdert å være mangelfulle med hensyn på eksisterende informasjon. Under feltarbeidet ble det 
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registrert naturtyper etter DN- håndbok 13, truede- og nær truede arter (rødlistearter) og øvrige forekomster 

av forvaltningsrelevante arter.  

Som forberedelse til feltarbeidet ble det foretatt utbredelsesmodellering for utvalgte arter med potensial for 

forekomst i utredningsområdet. Modelleringen ble foretatt ved hjelp av den åpne kildekodeprogramvaren 

MAXENT (American Museum of Natural History, 2018). Resultatene fra modelleringene ble lagt til grunn for 

prioritering av kartleggingsområder i felt. 

3.3 Kilder til eksisterende informasjon 

Kilder til eksisterende informasjon om naturverdier i utredningsområdet framgår av tabell 3. Det er verdt å 

merke at kvaliteten på informasjonen i offentlig tilgjengelige databaser ofte er av varierende kvalitet med 

hensyn på presisjon og alder. Det er tatt høyde for dette i konsekvensvurderingen av de enkelte delområdene 

i kapittel 6. 

Tabell 3: Kilder til informasjon, og vurderingskriterier for de ulike undertemaene under hovedtema naturmangfold. 

Undertema Informasjonskilder 

Landskapsøkologiske funksjonsområder Artskart (Artsdatabanken, 2019) 

Temakart Rogaland (Fylkesmannen i Rogaland, 2019) 

Naturbase (Miljødirektoratet, 2019) 

Arter unntatt offentlighet (Miljødirektoratet og artsdatabanken, 2019) 

SatSkog og AR50 (Nibio, 2019) 

Vernet natur Naturbase (Miljødirektoratet, 2019) 

Viktige naturtyper Naturbase (Miljødirektoratet, 2019) 

Økologiske funksjonsområder for arter Artskart (Artsdatabanken, 2019) 

Temakart Rogaland (Fylkesmannen i Rogaland, 2019) 

Naturbase (Miljødirektoratet, 2019) 

Arter unntatt offentlighet (Miljødirektoratet og artsdatabanken, 2019) 

Skog NIBIO SAT-SKOG (NIBIO, 2019) 
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4 Tiltaksbeskrivelse 

Det er vurdert en rekke mulige trasealternativer mellom Dalen og Hjelmeland. I utgangspunktet ble det vurdert 
løsninger mellom Veland og Hjelmeland (ref. Ny 50 (132) kV kraftledning Veland – Hjelmeland samt ny 
Hjelmeland transformatorstasjon. Melding med forslag til utredningsprogram. Lyse Elnett 2018). Gjennom 
høring av meldingen fremkom ytterligere trasealternativer som også er vurdert (jfr. Utredningsprogram for 50 
(132) kV Veland – Hjelmeland, NVE 2018). I etterkant er det også vurdert trasealternativer som går direkte fra 
Dalen til Hjelmeland. Figur 3 summerer opp de traseløsningene som samlet er vurdert i prosjektet. 
 

 
Figur 3: Vurderte traseløsninger Dalen - Hjelmeland 
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4.1 Ny Hjelmeland transformatorstasjon 

For en ny Hjelmeland transformatorstasjon er det utredet 3 alternative plasseringer (figur 4).  
Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvordan en ny transformatorstasjon skal utformes. I prinsippet foreligger to 
hovedmuligheter på overordnet nivå, hvor stasjonen enten kan bygges som et utendørs, luftisolert anlegg (AIS) 
eller som et kapslet, gassisolert anlegg (GIS). Det er ulike fordeler/ ulemper ved de to stasjonstypene, både 
teknisk, økonomisk og arealmessig. Teknisk anses AIS å være en enklere løsning. Stasjonen vil ha noe lengre 
byggetid, men med større fleksibilitet mht. reparasjoner i og med at en kan gjøre dette med eget mannskap. 
Et AIS- anlegg krever tilgang på større areal enn GIS, noe som gjør det mer krevende å finne en lokalisering. 
Basert på de erfaringer ulike aktører i bransjen har i dag kan det synes som et GIS- anlegg vil kunne være noe 
rimeligere enn et AIS- anlegg. 

 
Figur 4:  Alternative plasseringer av ny Hjelmeland transformatorstasjon 

4.2 Ny 50/132 kV kraftledning Veland – Hjelmeland 

Eksisterende kraftledninger inn/ut av Veland transformatorstasjon går mellom to boliger sørøst for stasjonen. 
Det er ikke plass til å bygge en ny ledning i parallell med eksisterende forbindelse mellom disse boligene. 
Derfor er nye trasealternativ lagt hhv. på østsiden og vestsiden av eksisterende ledninger (alternativ 1.0 og 
1.0.1). De nye traseene går opp til Litle Velandsåsen, før begge krysser over eksisterende ledninger og 
deretter videre mot øst på sørsiden av eksisterende 50 kV Veland-Hjelmeland. Terrenget gjør at det blir et 
naturlig krysningspunkt ved Litle Velandsåsen. Det er også mulig med et trasealternativ 1.0.2, som går noe 
lengre sørover, før traseen vinkler opp mot eksisterende ledning og følger parallelt med denne videre mot øst. 
Østover fra Holtavatnet er traseen planlagt parallelt med eksisterende kraftledning, enten på nord- eller 
sørsiden, helt frem til området ved Paddevatnet. Der ledningen parallellføres med eksisterende 50 kV 
kraftledning Veland - Hjelmeland er det planlagt med tilstrekkelig avstand slik at anleggsperioden kan 
gjennomføres uten utkobling av eksisterende kraftledning. 
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Fra området ved Paddevatnet foreligger to alternativer (alternativ 1.0 og 1.2). Alternativ 1.0 går nordover langs 
eksisterende kraftledning. Utfordringer med terrenget gjør at parallelføringsavstanden i dette området må økes 
noe før fjordspennet. Alternativet krysser Årdalsfjorden like øst for dagens fjordkryssing. Spennet over fjorden 
vil bli om lag 1000 m langt. Det er her også vurdert et alternativ på vestsiden (alternativ 1.0.4) av eksisterende 
ledning. Etter fjordkryssingen går traseen parallelt med eksisterende kraftledning frem til Staurlandstjørna. 
Herfra vinkler traseen noe bort fra eksisterende ledning grunnet nærliggende bebyggelse, og føres mot nord 
på østsiden av Åsen og vest for rv. 13. Øst for Bedfjellet går den østligste fjordkryssingen tett på et regulert 
hyttefelt. På nordsiden av Nessavatnet er det også et regulert hyttefelt. Avstanden til nærmeste hyttetomt er 
om lag 60 m.  
 
Ved Staurlandstjørna er det to trasealternativ (2.0 og 2.1) for en eventuell forbindelse mot Årdal 
transformatorstasjon. Alternativ 2.0 går like nord for Helgaknuten og krysser Helgaknuttjørna, mens alternativ 
2.1 går noe lenger nord før den vinkler mot sør. Trasealternativene er felles fra Mælslia mot Mele og videre 
ned til Årdal transformatorstasjon. Trasealternativ 1.2 skiller seg fra alternativ 1.0 ved Paddevatnet, og gir 
mulighet til å komme inn til Årdal transformatorstasjon fra sørsiden. Alternativ 1.2 går over Stølaknuten på 
nordsiden av Stølen, mens 1.2.1 går på sørsiden av Stølen før trasealternativene er felles fra området nordvest 
for toppen av Svadbergfjellet. En annen mulighet er å følge trasealternativ 1.2.2, som går ned mot Svadberg 
like før Stølen. Fra Årdal transformatorstasjon mot nord foreligger det flere mulige trasealternativer. Alternativ 
1.2 krysser rv. 13 ca. 150 m øst for eksisterende kraftledning, følger langs rv. 13 vest for Riskadalsvatnet og 
går herfra opp til østsiden av Ingvaldstadfjellet. Fra Årdal transformatorstasjon kan man også følge alternativ 
1.2.2, øst for eksisterende kraftledning over Mele. Fra området ved Nedre Mele videreføres traseen i alternativ 
1.2. 

 
Som et alternativ til trase 1.2 langs rv. 13, er det fra Kyrkdal også mulig å krysse enten over Heståsen (alternativ 
1.2.8) eller på vestsiden av Heståsen (alternativ 1.2.9). Trasealternativene samles like nordvest for Vodl. Man 
kan da videre følge enten alternativ 1.2, 1.2.6 eller 1.2.7 videre nordover mot Hjelmeland transformatorstasjon. 
Alternativ 1.2 går på østsiden av Ingvaldstadfjellet og over Byrkjanuten, mens alternativ 1.2.6 går like vest for 
Ingvaldstadfjellet og delvis i en kraftledningstrase for distribusjonsnett. Alternativ 1.2.7 går over 
Ingvaldstadsåsen, og gir mulighet for å eventuelt å kunne fortsette mot nord i alternativ 1.0. Fra Riskadal er 
det også utredet et østlig alternativ (alternativ 1.2.10). Dette alternativet går nordvest for Riskadalsåna og 
Valevatn, og deretter øst for Raunstølsvatnet og Middagsknuten. Herfra dreier dette alternativet mot nordøst, 
og møter alternativ 1.2 i området ved Espeland. 

 
Dersom man følger alternativ 1.0 over Årdalsfjorden og tilbake til Årdal via alternativ 2.0/2.1, kan en følge 
alternativ 2.0 nordover fra Årdal mot Hjelmeland. Det vil da bygges to kraftledninger parallelt frem til der 
trasealternativ 2.0/2.1 og 1.2.5 deler seg. Alternativ 1.2.5 går vest for Eggjabø opp mot alternativ 1.0 og 1.1. 

 
Trasealternativene 1.0, 1.2.5 og 1.2.7 samles ved Krågåsen. Herfra følges eksisterende kraftledning i om lag 
800 m, før traseen vinkler nordøst mot nye Hjelmeland transformatorstasjon. Alternativ 1.1 går fra alternativ 
1.0 sør for Krågåsen, og vinkler østover mot nordsiden av Ingvaldstadfjellet. Herfra går alternativet rett mot 
nord til området ved Hauskjeåna. Derfra vinkler den noe mot øst før den møter alternativ 1.2 etter kryssing av 
eksisterende 50 kV kraftledning mellom Hjelmeland transformatorstasjon og Hjelmeland kraftverk. Videre mot 
nord er det kun ett trasealternativ. Det kan her være aktuelt med to kraftledninger i parallell dersom Hjelmeland 
kraftverk skal knyttes til en ny transformatorstasjon. For å komme frem til stasjonsalternativ 2 vinkler traseen 
noe mot vest nord for Kro, og krysser rv. 13. Stasjonsalternativ 1 og 3 vil gi tilnærmet samme trase med en 
mindre forskjell helt inne ved transformatorstasjonen. De ulike trasealternativene vil være fra ca. 20 km – ca. 
25 km, avhengig av trasealternativ og løsning for innsløyfing av Årdal. 
 
Figur 5 viser de ulike trasealternativene på strekningen Veland – Hjelmeland. 
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Figur 5: Vurderte traseløsninger Veland – Hjelmeland 
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4.3 Ny 132 kV kraftledning Dalen – Hjelmeland 

Som et alternativ til å starte ledningen i Veland, er det også gjort en vurdering av mulighetene for å starte 
ledningen i Dalen transformatorstasjon. Dette gir mulighet for 132 kV fra oppstart, og således en vesentlig 
bedret kapasitet og forsyning til Hjelmeland.  
 
Fra Dalen foreligger to alternative muligheter for fremføring. Et alternativ føres ut av Dalen 
transformatorstasjon mot nord, parallelt med eksisterende 50 kV forbindelse Dalen – Veland. Traseen føres i 
lisiden vest for Førlandsnuten frem mot Velandsmyra og Almåsen. Det er her to alternativer, enten øst 
(alternativ 1.0) eller vest (alternativ 1.1) for eksisterende kraftledning. Fra Almåsen føres traseen ned mot 
Østrehusvatnet, og krysser deretter Høletjørna og Ryfylkeveien. Videre går traseen øst for Bjørheimsbygda 
og Holta. Sør for Holtavatnet vinkler traseen (alternativ 1.1.2) mot nordøst, bort fra eksisterende 50 kV ledning, 
og føres sør for Hammaren opp på fjellet mot eksisterende 50 kV forbindelse Veland – Hjelmeland. Herfra vil 
videre trasemuligheter tilsvare hva som er beskrevet over. Det er også vurdert å forlenge parallellføringen med 
eksisterende 50 kV ledning på vestsiden av Holtvatnet (alternativ 1.1.Y og 1.1.Z), og deretter krysse vatnet via 
alternativ 1.0.2 eller 1.0/1.0.3.  
 
En alternativ fremføring (alternativ 2.0) ut av Dalen vil være mot øst-nordøst, langs Dalaveien innover mot 
Dalen. Herfra føres traseen via Jørpelandslia inn i Hjelmeland kommune ved Ternebrekka. Herfra vinkler 
traseen mot nord, og går over Ternaheia og deretter inn i Skorafjelljuvet mellom Austre Reinaknuten og 
Skorafjellet. Videre krysses Tysdalsvatnet i et langt spenn mellom Øvrestigen og Melkeråna, før traseen føres 
inn i Strand kommune. Herfra går traseen vest for Tjelmavatnet frem mot Paddevatnet. Herfra vil videre 
trasemuligheter tilsvare hva som er beskrevet over. 
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Figur 6: Vurderte traseløsninger Dalen - Holtavatnet 
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4.4 Utforming 

Det er foreløpig ikke gjort spesifikke valg av tekniske løsninger for nye forbindelser. Det foreligger en rekke 
muligheter, både når det gjelder mastetyper og -materiale og linetyper. De ulike løsningene har fordeler og 
ulemper, både teknisk, økonomisk og miljømessig. Hvilke løsninger som til slutt velges, vil avklares i den videre 
planleggingen og redegjøres for i konsekvensutredning og konsesjonssøknad.  
 
Når det gjelder materialtype, vurderes kompositt eller stål å være de mest aktuelle. Trestolper er tradisjonelt 
mye benyttet, men det kan være vanskelig å få tak i lange nok trestolper hvis det skal bygges med lange 
spenn. I tillegg er levetiden kortere sammenlignet med stål og kompositt. I det aktuelle klimaet er det i tilfelle 
nødvendig å velge kreosotimpregnerte trestolper, og dette vil kunne ha negative HMS- messige konsekvenser. 
Stål og kompositt er også mer fleksible materialer og gir mulighet for flere mastebilder (jfr. figur 7). Det 
foreligger en rekke ulike mastetyper på markedet, avhengig av hvilket oppheng man ønsker av linetrådene. 
Tradisjonelt planoppheng (de to typene til venstre i figur 7) har fordeler med at mastene ikke trenger å være 
så høye som med trekantoppheng (gitt samme spennlengde). Master med planoppheng vil gi et større 
fotavtrykk og trasebredde enn trekantoppheng. Trekantoppheng brukes sammen med en rørmast av stål eller 
kompositt, eventuelt en tårnmast av vinkelstål. Denne type master vil bli høyere hvis en legger samme 
spennlengde til grunn, siden trådene henger delvis over hverandre. Samtidig vil dette være gunstige 
mastetyper i enkelte terrengtyper. Høyden på linjene vil tilpasses slik at de ikke er til hinder for vanlig 
landbruksdrift i området. Samtlige linjer vil bli bygget med en eller to jordtråder der minst en av de vil ha innlagt 
fiber for kommunikasjon. Avhengig av mastetype kan jordtråden være overliggende eller underliggende i 
forhold til de strømførende fasene.  
 
Det vurderes også om hele eller deler av strekningen skal bygges som dobbeltkurs forbindelse. Mulige 
mastebilder av dobbeltkurs forbindelser er vist i figur 8. 
 

 
Figur 7: Mulige mastebilder av ulike løsninger for nye 132 kV enkeltkurs forbindelser 
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Figur 8: Mulige mastebilder for nye 132 kV dobbeltkurs forbindelser 

4.5 Installasjon, drift og vedlikehold 

Materiell i form av mastedeler, liner, isolatorer, fundamenter/betong og anleggsutstyr som gravemaskin og 
vinsjer, må fraktes til masteplassene. Der det er lett terreng vil det ved fundamentering og mastemontering i 
stor utstrekning bli benyttet bakketransport på eksisterende veier og i terrenget. Dette vil i nødvendig 
utstrekning bli supplert med helikoptertransport. 
 
I samråd med berørte kommuner, grunneiere og entreprenør, utarbeider Lyse Elnett i forkant av anleggsfasen 
en transportplan som viser hvilke veier som kan benyttes, og hvor transporten planlegges i terrenget. I 
tilknytning til transportplanen lages det en miljøplan som beskriver hvordan anleggsfasen skal gjennomføres 
og hvilke tiltak som må gjennomføres for å unngå eller redusere negative virkninger.  
 
Forsterkning/utbedring av eksisterende traktor- og skogsbilveier og etablering av nye veier kan være aktuelt. 
Private bilveier forutsettes benyttet i den grad de inngår som naturlige adkomster til de enkelte mastepunktene. 
Transport utenfor traktor- og skogsbilvei vil foregå med terrengkjøretøy i ledningstraseen eller i terrenget fra 
nærmeste vei. Det kan være aktuelt å gjøre mindre terrenginngrep for å tilrettelegge for terrenggående 
kjøretøy. Når anlegget er i drift vil det foregå rutinemessig forebyggende vedlikeholdsarbeid, som for eksempel 
rydding av vegetasjon.  
 
Det vil i driftsfasen bli et byggeforbuds- og skogingsbelte på ca. 30 meter langs traseene. Byggeforbuds- og 
skogingsbelte er om lag likt for enkeltkurs- og dobbeltkurs forbindelser.  
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5 Eksisterende kunnskap og verdivurdering 

5.1 Om lokalitetsbeskrivelsene 

I de følgende avsnittene gis en gjennomgang av registrerte naturverdier i utredningsområdet. Som det går 

fram av tabell 1, registreres det lokaliteter i registreringskategoriene vernet natur, viktige naturtyper, økologiske 

funksjonsområder for arter og landskapsøkologiske funksjonsområder. Det beskrives både lokaliteter som er 

kartlagt av Norconsult ved feltregistreringer i forbindelse med konsekvensutredningen, og lokaliteter som er 

registrert i forbindelse med tidligere kartleggingsarbeider i regi av kommunene eller andre aktører. Sistnevnte 

lokaliteter er hentet fra det offentlige kartgrunnlaget.  

De verdisatte delområdene beskrevet i avsnitt 5.7 er områder som er avgrenset på bakgrunn av aggregering 

av registrerte naturverdier i registreringskategoriene definert av metoden i Håndbok V712. Det er de verdisatte 

delområdene som utgjør grunnlaget for selve konsekvensvurderingen.  

5.2 Viktige naturtyper 

Registrerte naturtypelokaliteter på strekningen Dalen – Hjelmeland er vist i figur 9 og figur 14. Kartene viser 

verdien som ble satt på lokalitetene ved kartleggingstidspunktet. Det understrekes at verdien som kommer 

frem av figur 9 og 10 er verdien som er satt i henhold til Miljødirektoratets metodikk for kartlegging av naturtyper 

(DN- håndbok 13), og ikke KU- verdien jf. Håndbok V712 som fremgår av avsnitt 5.7. 

 Viktige naturtyper sør for Årdalsfjorden 

I dette avsnittet er det gitt beskrivelser av viktige naturtypelokaliteter som berøres av alternativene sør for 

Årdalsfjorden (ref. figur 9). 

Jørpelandslia (gammel boreal lauvskog, B- viktig jf. DN- håndbok 13) 

Lokaliteten ble første gang registrert 20.07.1992. 

Området utgjøres av en skogsli, som ved kartleggingstidspunktet hadde rike forekomster av osp. Av øvrige 

arter ble det registrert storfrytle, korallrot, vanlig blåfiltlav, stor ospeildkjuke, storporet ospekjuke, lungenever, 

sølvnever, kystnever og brun blæreglye. Området vurderes som et viktig økologisk funksjonsområde for ulike 

spettearter. Området ble ved kartleggingstidspunktet gitt verdien viktig (B). Status for lokaliteten vurderes som 

uendret.  

Flonen (viktig bekkedrag, B- viktig jf. DN- håndbok 13) 

Lokaliteten ble første gang registrert 11.11.2007 

Lokaliteten utgjøres av et bekkedrag som betegnes som viktig, med intakt kantsone av svartor. Ved 

kartleggingstidpunktet i 2007 ble området beskrevet å være lite påvirket av dyrking. Flonen vurderes for øvrig 

å være av betydning for som økologisk funksjonsområde for våtmarksfugl, og som gyte- og oppvekstområde 

for fisk. Lokaliteten er gitt verdien viktig (B).  

Terneheia (kalkrike områder i fjellet, B- viktig jf. DN- håndbok 13) 

Lokaliteten utgjør vestgrensa for reinrose i fylket. Det er ikke gjort registreringer av truede- eller nær truede 

arter i lokaliteten. 
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Figur 9: Registrerte naturtypelokaliteter sør for Årdalsfjorden. 
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Skorafjellgjuvet (nordvendte kystberg og blokkmark B- verdi jf. DN- håndbok 13) 

Lokaliteten ble første gang registrert av Norconsult 26. august 2019. 

Lokaliteten består av en bratt, nordvendt skråning med helning på ca 35-40° ned mot Tysdalsvatn. Den østlige 

delen av lokaliteten utgjør et lite juv, den midtre delen utgjør en rygg, mens den vestlige delen består av et litt 

slakere område. Vegetasjonen på ryggene er artsfattig, men langs bekker og småkløfter forekommer noe 

kalkkrevende vegetasjon med arter som gulsildre, bergfrue, grønnburkne, loppestarr, fjelltistel, blårapp, 

putevrimose, bergpolstermose, krusfellmose, kystlommemose, kildesildremose, kjempebust, kammose og 

storklokkemose. Av oseaniske arter forekommer hinnebregne, gullhårmose, purpurmose, kysttvebladmose og 

prakttvebladmose. I tillegg finnes en rekke suboseaniske arter, som storstylte, småstylte, fleinljåmose, 

rødmuslingmose, heimose, pelssåtemose, fjordtvebladmose og stripefoldmose. Skogen på lokaliteten virker å 

være nokså ung, og det ble registrert få epifytter. Knerot ble funnet på en mosedekt blokk. Det ble ikke registrert 

rødlistearter, men det er et visst potensial for rødlistede, oseaniske moser som pigghinnemose (VU- sårbar), 

kløfthinnemose (NT- nær truet), kløftgrimemose (NT- nær truet), praktdraugmose (NT- nær truet) og 

butturnemose (NT- nær truet). På bakgrunn av dette gis lokaliteten verdien B- viktig jf. DN- håndbok 13.  

 

Figur 10. Purpurmose og prakttvebladmose fra Skorafjellgjuvet. 

Skorafjellgjuvet øst (store, gamle trær C- verdi jf. DN- håndbok 13) 

Lokaliteten ble første gang registrert av Norconsult 26. august 2019. 

Lokaliteten består av en synlig hul eik, med stammeomkrets på ca. 250 cm. Eika står i sluttet skog, og det ble 

ikke registrert spesielle arter på treet. Siden den står i nordvendt, skyggefullt terreng, er potensialet for sjeldne 

insekter lavt. På bakgrunn av dette gis lokaliteten verdien C- lokalt viktig jf. DN- håndbok 13.  



132 kV Kraftledning Dalen - Hjelmeland og ny Hjelmeland transformatorstasjon 

 
Fagrapport naturmangfold 
Oppdragsnr.: 5184959   Dokumentnr.: 01   Versjon: D02 

  

2019-11-19  |  Side 24 av 61  

 

Figur 11. Synlig hul eik øst for Skorafjellgjuvet. 

Melkeråna (store gamle trær, B- verdi jf. DN- håndbok 13) 

Lokaliteten ble første gang registrert av Norconsult 26. august 2019. 

Lokaliteten består av en synlig hul eik, med stammeomkrets på ca. 250 cm. Eika står i nokså lysåpen 

blandingsskog, og det ble ikke registrert spesielle arter på den. Siden den står i sørvendt terreng, og nokså 

lysåpent, er det et visst potensial for rødlistede insekter. På bakgrunn av dette gis lokaliteten verdien B- viktig 

jf. DN- håndbok 13. Se figur 12. 
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Figur 12: Detaljutsnitt for naturtypelokalitet Melkeråna. 

Holtavatnet (rik kulturlandskapssjø, C- verdi jf. DN- håndbok 13) 

Lokaliteten ble første gang registrert av Norconsult 5. juli 2018.  

Holtavatnet er en liten innsjø som stort sett omkranses av nokså gjødslet beitemark. Det er lite kantvegetasjon, 

men enkelte steder finnes mudderstrender som har potensial for pusleplanter. Innsjøen har godt potensial for 

hekkende andefugler, blant annet ble det observert et krikkandkull under befaringen. Det ble også observert 

jaktende rovfugl. I Artskart ligger det blant annet registeringer av toppand, stokkand, laksand og strandsnipe i 

området. Av fisk er det registrert ål (VU), ørret og røye. Siden vannet ikke later til å være spesielt artsrikt, og 

mangler kantvegetasjon, gis lokaliteten verdien C- lokalt viktig jf. DN- håndbok 13. 

Dalensåsen (rik blandingsskog i lavlandet, C- verdi jf. DN- håndbok 13) 

Lokaliteten ble første gang registrert av Norconsult 5. juli 2018.  

Vestsiden av Dalensåsen består av blandingsskog med dominans av bjørk og hassel, men med innslag av 

flere andre treslag. Vegetasjonen er noe rik i de lavereliggende delene av lokaliteten, med arter som 

junkerbregne, vendelrot, stankstorkenebb, krattmjølke og markjordbær. Lenger opp blir den fattigere, med 

dominans av lyng og smyle. Bunnsjiktet domineres stort sett av kystkransmose og stortujamose. På berg ble 

de svake indikatorartene almeteppemose, pelssåtemose og ryemose funnet, mens den oseaniske arten 

stabbesteinmose ble funnet på steinblokker. Sør i lokaliteten står det en styvingsask bevokst med glattvrenge 
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og flishinnelav, ellers er den epifyttiske floraen nokså fattig. Det går to parallellførte kraftledninger tvers 

gjennom lokaliteten. Siden lokaliteten består av nokså ung skog uten spesielle artsfunn gis den verdien C- 

lokalt viktig jf. DN- håndbok 13.  

Moldhesten (kystlynghei, A- verdi jf. DN- håndbok 13, utvalgt naturtype jf. naturmangfoldloven kap. VI) 

Lokaliteten ble første gang registrert 17.12.2015.  

Kystlynghei er utvalgt naturtype jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven. I lokaliteten finnes 

det også mindre områder med fattig nedbørsmyr og flekker med nakent berg. Vegetasjonstypen er stort sett 

kalkfattig, tørkeutsatt hei, men det er også større område med fuktigere utforminger. Kort trollskjegg (NT- nær 

truet) er registrert i lokaliteten. Junkerbregne, som normalt vokser i kalkrik edelløvskog er også registrert i 

området. Ortofoto/satellittbilder gir ingen indikasjon på vesentlige arealendringer som ville kunne gitt grunnlag 

for å endre verdisettingen av lokaliteten. 

Lokaliteten er en utvalgt naturtype jf. bestemmelsene i naturmangfoldloven kap. VI. 

Grimsåsen (kystmyr, A- verdi jf. DN- håndbok 13) 

Lokaliteten ble første gang registrert 17.06.1993.  

Grimsåsen består av åpne myrdrag, delvis i tilgroingsfase. Noe vierkratt forekommer. Flaskestarr, 

elveGrimsåsensnelle, bjørnebrodd, dvergbjørk, myrhatt, kjeldeurt, myrsaulauk, harerug, heisiv, flekkmarihånd, 

bukkeblad, frynsestarr, dystarr, trådstarr, stortranebær og noe blokkebær er påvist i lokaliteten. Noen åpne 

partier med vannspeil forekommer. Ligger i et område med kystlynghei øst og ei stor kystmyr vest. Området 

er trolig et svært viktig område for orrfugl, og andre arter knyttet til lynghei/myrlandskap. Ortofoto/satellittbilder 

gir ingen indikasjon på vesentlige arealendringer som ville kunne gitt grunnlag for å endre vurderingen av 

lokaliteten. 

Grimsåsen nord (kystmyr, B- viktig jf. DN- håndbok 13) 

Lokaliteten ble første gang registrert 17.06.1993 

Lokaliteten beskrives som et stort myrparti i hellende terreng. Det opplyses at lokaliteten ikke er avgrenset 

etter kartlegging i felt, men ut fra tolkning av digitalt markslagskart (DMK). Ut fra omkringliggende myrer og 

vurdering av området i DMK beskrives lokaliteten som en fattig bakkemyr, og gis lokaliteten verdien B- viktig 

jf. DN- Håndbok 13. 

Jarven (kystmyr, A- verdi jf. DN- håndbok 13) 

Lokaliteten ble første gang registrert 10.05.2002.  

Jarven utgjøres av et stort område med mosaikk av fattigmyr. Et myrområde av denne størrelsen har svært 

stor verdi i seg selv, og det styrker verdien at det ligger i tilknytning til et større område med kystlynghei og 

kystmyr mot vest. Området har trolig stor verdi for orrfugl. Mye torvull og duskull er påvist i området, som er 

nøkkelarter for skogsfugl. Skogen rundt er fattig, blåbærskog og blokkebær/røsslyngutforminger. Nyresoleie, 

flikvårmose, storkransmose, bekkevrangmose, teppekjeldemose, pors, rome, klokkelyng, blåknapp molte er 

eksempler på arter som er registrert i området. Ortofoto/satellittbilder gir ingen indikasjon på vesentlige 

arealendringer som ville kunne gitt grunnlag for å endre vurderingen av lokaliteten. 

Sletteflottene (gammel boreal lauvskog C- verdi jf. DN- håndbok 13) 

Lokaliteten ble første gang registrert 5. oktober 2002.  
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Området utgjøres av et fragment av svært grovvokst ospeskog. Det er ikke registrert truede- eller nær truede 

arter i lokaliteten. 

Paddevatnet øst (kystmyr, C- lokalt viktig jf. DN- håndbok 13) 

Lokaliteten ble første gang registrert av Norconsult 06.07.2018. 

Lokaliteten omfatter en kystmyr av kanthøgmyrutforming. Lokaliteten har begrenset verdi, og gis verdien lokalt 

viktig (C) jf. DN- Håndbok 13.. Se figur 13. 

Sliredalen (gammel lauvblandingsskog, C- verdi jf. DN- håndbok 13) 

Lokaliteten ble første gang registrert av Norconsult 6. juli 2018.  

Lokaliteten utgjør den nederste delen av Sliredalen, som strekker seg fra Stora Dyragravvatnet og ned til 

Paddevatnet. Den består av glissen, nokså grovvokst ospeskog med innslag av andre treslag. Indikatorartene 

lungenever, blåfiltlav, kystfiltlav, grynfiltlav og stor ospeildkjuke ble registrert. Det er mye matteblæremose på 

trærne. Siden lokaliteten er liten og uten rødlistearter, gis den verdien C- lokalt viktig jf. DN- Håndbok 13. Se 

figur 13. 

Dyregrovvatnet (gammel boreal lauvskog, B- verdi jf. DN- håndbok 13) 

Lokaliteten ble første gang registrert i 1990.  

Dyregrovvatnet er kartlagt som gammel boreal lauvskog med høy forekomst av strylav, og ble ved 

kartleggingstidspunktet (1990) vurdert å ha et høyt potensial for spesielle lavarter og arter knyttet til død ved. 

Ortofoto/satellittbilder gir ingen indikasjon på vesentlige arealendringer som ville kunne gitt grunnlag for å 

endre vurderingen av lokaliteten.  
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Figur 13: Detaljutsnitt for naturtypelokalitetene Paddevannet øst og Sliredalen. 
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 Viktige naturtyper nord for Årdalsfjorden  

I dette avsnittet er det gitt beskrivelser av viktige naturtypelokaliteter som berøres av alternativene nord for 

Årdalsfjorden (ref. figur 14). 

Svabergviga (deltaområde, B- verdi jf. DN- håndbok 13) 

Lokaliteten ble første gang registrert 25.06.2012.  

Svabergviga ligger ved utløpet av Storåna i Årdal. Avgrensingen omfatter ytre del av et mindre formrikt 

brakkvassdelta, samt strandsona derfra og sørover i Svabergviga. Strandsonen er dels åpen sand- og 

grusstrand, dels grasdominert eng. Trivielle kulturmarkplanter dominerer over hjemlige strandplanter, men 

ytterst er det en usammenhengende smal stripe med saltsiv-rødsvingel-eng hvor det bl.a. står tiriltunge, 

strandsmelle, gåsemure, skjørbuksurt og strandkjempe. Lengst sør er det et lite parti med ubeita steinstrand 

hvor det også finnes strandkryp og strandrug. Langsmed Storåna er det en del halvstor gråor og svartor, som 

grunnet ganske spredt trestilling kan minne om hagemark. Ortofoto/satellittbilder gir ingen indikasjon på 

vesentlige arealendringer som ville kunne gitt grunnlag for å endre vurderingen av lokaliteten. 

Riskadalsvatnet (andre viktige forekomster, C- verdi jf. DN- håndbok 13) 

Lokaliteten ble første gang registrert 10.02.2003. Utgjør en kort strekning nedstrøms Riskadalsvannet. Det er 

ikke funnet informasjon om grunnlaget for verdisettingen av området i kildematerialet, og lokaliteten vektlegges 

ikke i konsekvensutredningen. 

Riskadalsvatnet nordvest (hagemark, A- verdi jf. DN- håndbok 13) 

Lokaliteten ble første gang registrert 28.09.2009.  

Riskadalsvatnet nordvest består av en mosaikk av hagemarker og høstingsskog med mye styva ask, av 

utformingen askehage eller høstingsskog med edelløvtre. Feltsjiktet er delvis grasdominert som følge av 

beitepåverknad. Av tre og busker kan nevnes ask, hassel, hegg, lind, rogn og svartor. Lokaliteten får verdien 

A (svært viktig) fordi det er en velutvikla og intakt askehage og høstingsskog med edellauvtre hvor styving 

trolig pågår, og artsmangfoldet er rikt på sørlig-oseaniske arter. Lokaliteten huser lavartene prakthinnelav (EN- 

sterkt truet), Opegrapha vermicellifera (VU- sårbar) og Thelopsis rubella (VU- sårbar).  Ortofoto/satellittbilder 

gir ingen indikasjon på vesentlige arealendringer som ville kunne gitt grunnlag for å endre vurderingen av 

lokaliteten.  

Heståsen nord (gammel fattig edelløvskog/gammel svartorskog, B- verdi jf. DN- håndbok 13) 

Lokaliteten ble første gang registrert 27.06.2012.  

Heståsen nord ligger på nordsiden av Heståsen, nordvest for Riskadalsvatnet. Avgrensningen omfatter en 

grunn og slak bekkedal med eldre løvskog. Lokaliteten er begrenset mot granplantefelt i øst, og ellers til 

bjørkedominert skog med noe lavere og mindre stabil luftfuktighet. Forholdsvis gammel svartorskog med 

forekomst av truede lavarter gjør lokaliteten viktig. Lav naturvariasjon, begrenset areal og mangel på andre 

krevende arter gir verdien B-viktig jf. DN- håndbok 13. Svartorskogen er moderat fleirsjiktet og fleraldret, med 

tredimensjoner opp mot om lag 30 cm. Feltsjiktet er dominert av gulaks og småbregner (hengeving mv.). 

Ortofoto/satellittbilder tyder på at det er gjennomført hogst i nær tilknytning til området, men det er uklart 

hvorvidt hogsten er gjennomført før eller etter registreringstidspunktet i 2012.Lokaliteten utgjør et nordvendt 

større område med fattig naturbeitemark. Den domineres av typiske arter for fattig beiteeng, som gulaks, 

engkvein, kystmaure, småsyre og harestarr, men det er også en del indikatorer på gjødsling slik som myrtistel, 

englodnegras, ugrasarve og føllblom. I vest ble det registrert en gammel styvet ask med omkrets på ca. tre 

meter og synlig hulrom. Lokaliteten beites av sau, og er godt holdt i hevd selv om gjødslingspreget er noe 

høyt. På bakgrunn av dette, stor størrelse, og forekomsten av en hul, styvet ask, gis lokaliteten viktig verdi (B). 
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Figur 14: Naturtypelokaliteter nord for Årdalsfjorden. 
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Åsen (rik sump- kildeskog, B- viktig jf. DN- håndbok 13) 

Lokaliteten ble første gang registrert 24.05.2009 

Lokaliteten ligger mellom Åsen og Staurland nord for Årdal, langs en bekk som renner nordvestover fra 

Åsatjørna langs riksvei 13. Berggrunnen i lokaliteten er dominert av gneis. Løsmassene består trolig mest av 

bekketransportert materialer. Lokaliteten er registrert som rik sumpskog med B- verdi jf. DN- håndbok 13. Det 

påviste artsmangfoldet er beskrevet som trivielt. Ortofoto/satellittbilder gir ingen indikasjon på vesentlige 

arealendringer som ville kunne gitt grunnlag for å endre vurderingen av lokaliteten. 

Staurland (naturbeitemark, B- viktig jf. DN- håndbok 13) 

Lokaliteten ble første gang registrert av Norconsult 06.07.2018 

Lokaliteten utgjør et nordvendt større område med fattig naturbeitemark. Den domineres av typiske arter for 

fattig beiteeng, som gulaks, engkvein, kystmaure, småsyre og harestarr, men det er også en del indikatorer 

på gjødsling slik som myrtistel, englodnegras, ugrasarve og føllblom. I vest ble det registrert en gammel styvet 

ask med omkrets på ca. tre meter og synlig hulrom. Lokaliteten beites av sau, og er godt holdt i hevd selv om 

gjødslingspreget er noe høyt. På bakgrunn av dette, stor størrelse, og forekomsten av en hul styvet ask, gis 

lokaliteten verdien viktig verdi (B). 

Ingvaldstadfjellet (rik edelløvskog, B- viktig jf. DN- håndbok 13) 

Registreringsdato for lokaliteten er ukjent, men lokaliteten ble antagelig registrert for mer enn ti år siden.  

Lokaliteten er en sør/sørvestvendt edelløvskog som ligger på sørvestsida av Ingvaldstadfjellet mellom 

Hjelmelandsvågen og Årdal. På kartleggingstidspunktet i 2007 ble lokaliteten beskrevet å være lite påvirket av 

hogst eller andre inngrep. Informasjon fra ortofoto/satellittbilder gir ingen indikasjon på vesentlige 

arealendringer som ville kunne gitt grunnlag for å endre vurderingen av lokaliteten. Se figur 15. 

Ingvalstad (hagemark, B- viktig jf. DN- håndbok 13) 

Lokaliteten ble første gang registrert 27.06.2012 

Området består av en forholdsvis gammel lauvskog, med forekomster av styvingstrær av ask. Asketrærne 

beskrives som en sentral del av verdisettingsgrunnlaget for lokaliteten, og det ble konstatert en moderat rik 

epifyttflora (moser og lav) på disse. Lokaliteten er gitt verdien viktig (B). Se figur 15. 
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Figur 15: Detaljutsnitt for naturtypelokalitetene ved i området Ingvalstad. 

Ingvaldstad nord (naturbeitemark, B- viktig jf. DN- håndbok 13) 

Lokaliteten ble første gang registrert 21.08.2006. 

Lokaliteten består av en nokså åpen hei/beitemark, som er gitt verdien viktig (B) på grunn av et relativt intakt 

artsinventar knyttet til tidligere beitebruk. Området ble ved kartleggingstidspunktet i 2006 beskrevet å være i 

gjengroing. Lokaliteten beskrives å ha potensial for beitemarkssopp. Se figur 15. 

Ingvaldstadfjellet ved Valevatn (kystlynghei, B- viktig jf. DN- håndbok 13, utvalgt naturtype jf. 

naturmangfoldloven kap VI) 

Lokaliteten ble første gang registrert 17.12.2015. 

Området ligger nord/nordvest for et større myrkompleks mellom Valevatn og Ingvaldstadfjellet mellom Årdal 

og Hjelmeland. Kystlynghei dekker store deler av avgrensningen. Det finnes også et mindre område med fattig 

nedbørsmyr og flekker med nakent berg. Vegetasjonstypen er stort sett kalkfattig, tørkeutsatt hei, men det er 

også områder med en fuktigere utforming. Vegetasjonsutformingen har stor likhet med boreal hei og fjellhei. 

Særlig sentrale deler av lokaliteten er preget av rabbevegetasjon, med mye reinlavarter og syllav. Området er 

tydelig et kulturlandskap som har blitt driftet i lang tid. Det er på bakgrunn av lokal informasjon om tidligere 

bruk (sviing) valgt å karakterisere området som kystlynghei. Det er ikke registrert truede- eller nær truede arter 

i lokaliteten. Se figur 15. 
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Lokaliteten er en utvalgt naturtype jf. bestemmelsene i naturmangfoldloven kap. VI. 

Valevatn (kystmyr, B- verdi jf. DN- håndbok 13) 

Lokaliteten ble første gang registrert 02.10.2003. 

Lokaliteten består opprinnelig av et forholdsvis stort myrområde, som delvis er dyrka opp. Fattig artsinventar. 

Lokaliteten er gitt verdien viktig (B). Se figur 15. 

Byrkjeknuten (rik blandingsskog i lavlandet, B- viktig jf. DN- håndbok 13) 

Lokaliteten ble første gang registrert av Norconsult 6. juli 2018.  

Byrkjeknuten utgjør en blandingsskog i nordvestvendt terreng på fjellet Byrkjeknuten. Skogen er til dels 

dominert av bjørk, men flere andre treslag som ask (VU, stedvis tallrik), osp og svartor forekommer også. 

Feltsjiktet er nokså rikt, med arter som mjødurt, trollurt, mellomtrollurt, junkerbregne, hvitveis og krypsoleie. 

Det er tydelig påvirket av beiting. På en fyllittblokk ble det funnet moser som krusfellmose, putevrimose, 

revemose, kammose og stivlommemose, og i de bratteste partiene av lokalitetene finnes det lokale kalkrike 

kildeframspring som gir grunnlag for arter som gulstarr, loppestarr, engstarr, gulsildre, bekkevrangmose, 

skortejuvmose, skøytmose og kammose. De oseaniske mosene gullhårmose og pelssåtemose ble registrert. 

Siden lokaliteten er nokså stor, relativt velutviklet, og huser såpass med kalkkrevende arter, gis den viktig verdi 

(B). 

Hauskeåna (rik blandingsskog i lavlandet, C- lokalt viktig jf. DN- håndbok 13) 

Lokaliteten ble første gang registrert av Norconsult 06.07.2018.  

Den utgjør en liten blandingsskog i en svak kløftformasjon langs Hauskeåna. Skogen består av treslag som 

ask (VU), selje, osp, bjørk og svartor. Feltsjiktet er nokså rikt, med mjødurt, trollurt, skogburkne, bringebær og 

gaukesyre. Kryptogamfloraen inkluderer indikatorarten muslinglav, men er ellers nokså fattig. Siden lokaliteten 

er liten og uten spesielle artsforekomster, gis den lokalt viktig verdi (C). 

Sandsåsen vest (gammel boreal lauvskog, C- lokalt viktig jf. DN- håndbok 13) 

Lokaliteten ble første gang registrert av Norconsult 28.08.2019. 

Sandsåsen V består av en vestvendt skråning med en nokså rik forekomst av til dels grovvokst osp, og noe 

død ved. Feltsjiktet er beitepåvirket og relativt fattig, med arter som blåbær, fugletelg, gulaks, smyle og 

maiblom. I nord er det en bergvegg med de suboseaniske artene storstylte og småstylte, de noe kalkkrevende 

artene krypsilkemose, putevrimose og bergpolstermose, og ellers blant annet sigdnervemose, musehalemose, 

rottehalemose, stripefoldmose, bekkerundmose og brun korallav. Indikatorartene stiftfiltlav, skjellglye og stor 

ospeildkjuke ble funnet på osp. Siden lokaliteten er nokså liten og uten spesielle artsfunn gis den lokalt viktig 

verdi (C). 

5.3 Økologiske funksjonsområder for arter 

De økologiske funksjonsområdene for arter som er registrert i utredningsområdet er beskrevet i  tabell 4, og 

vist på kart i figur 16 og figur 17. 
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Tabell 4: Registrerte økologiske funksjonsområder for arter i utredningsområdet. 

Navn Beskrivelse 

Holtaheia-Almåsen Første gang registrert i 1996, som økologisk funksjonsområde for storfugl 

(yngleområde/leiklokalitet). Eksisterende data for området viser at arealet også fyller økologiske 

funksjoner for hvitryggspett og gråspett. 

Topphøna Første gang registrert i 1995, som økologisk funksjonsområde/yngleområde for gråspett. 

Svoda-Klauvosen Første gang registrert i 1995, som økologisk funksjonsområde (yngleområde) for gråspett. 

Holtavatnet Første gang registrert i 2019 i forbindelse med konsekvensutredningen., som økologisk 

funksjonsområde for vade-, måke,- og andefugl. 

Hetlandsvatnet Første gang registrert i 1992, som økologisk funksjonsområde (raste/beiteområde og 

yngleområde) for vade-, måke- og andefugler. 

Middagsåsen Første gang registrert i 1992, som økologisk funksjonsområde for storfugl 

(yngleområde/leiklokalitet). 

Steinslandsvatnet Første gang registrert i 1992, som økologisk funksjonsområde (beiteområde) for andefugl. 

Lekvamåsen  Første gang registrert i 1990, som økologisk funksjonsområde for bøksanger. 

Vostervatnet Første gang registrert i 1995, som økologisk funksjonsområde (rasteområde) for andefugl. 

Tunglandsåna/Jørpelandselva Første gang registrert i 2005, som anadromt vassdrag (laks og sjøørret). 

 

 

Figur 16: Økologiske funksjonsområder for arter sør for Årdalsfjorden. Merk at det landskapsøkologiske 
funksjonsområdet Øykjamarka/Lekvam vist i figur 18, er avgrenset på bakgrunn av de økologiske funksjonsområdene for 

arter vist her. 
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Figur 17: Økologiske funksjonsområder for arter nord for Årdalsfjorden. 

5.4 Sensitive artsforekomster 

I tillegg til de økologiske funksjonsområdene for arter beskrevet over omfatter utredningsområdet 

artsforekomster som er unntatt offentlighet jf. offentleglova § 24. Sensitive artsforekomster er tilgjengeliggjort 

for oppdragsgiver som digitalt datasett. 

5.5 Landskapsøkologiske funksjonsområder 

Øykjamarka - Lekvam 

Det landskapsøkologiske funksjonsområdet omfatter registrerte økologiske funksjonsområder for storfugl, 

musvåk, hvitryggspett og gråspett. Området huser relativt mye gammel skog (>90 år), og potensialet for 

forekomster av arter knyttet til kontinuitetsmiljøer i skog vurderes som stort. Det verdisatte delområdet utgjør 

et stort, sammenhengende og i stor grad intakt naturområde. Deler av arealet er avgrenset som SNUP- 

område (stort sammenhengende naturområde) i Miljødirektoratets naturbase. SNUP- området utgjør en 

gradient fra strandsonen i Svadbergviga, til de høyereliggende områdene på Almåsen og Skorpeheia sentralt 

i det verdisatte delområdet. Se figur 18. 
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Figur 18: Det landskapsøkologiske funksjonsområdet Øykjamarka/Lekvam. Merk at dette landskapsøkologiske 
funksjonsområdet er avgrenset på bakgrunn av de økologiske funksjonsområdene for arter vist i figur 16. 

Valafjellet 

Det er registrert et viktig økologisk funksjonsområde for arter i lokaliteten. Hekkelokaliteten ligger i en avstand 

på ca. 750 meter fra alt. 1.2. Delområdet omfatter også registrerte økologiske funksjonsområder for orrfugl og 

storfugl. Deler av området er kategorisert som SNUP- område (større sammenhengende naturområde) i 

Miljødirektoratets naturbase. Det verdisatte delområdet henger sammen med, men er ikke en del av Setesdal- 

Ryfylke villreinområde mot øst. Se figur 19 
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Figur 19: Det landskapsøkologiske funksjonsområdet Valafjellet. 

5.6 Verneområder 

Foreslått verneområde Valemyr naturreservat 

Miljødirektoratet tilrår opprettelsen av Valemyr naturreservat (Miljødirektoratet , 2019). Området inkluderer 

hele naturtypelokaliteten Valevatn og deler av naturtypelokaliteten Ingvalstadfjellet ved Valevatn Se figur 21.  

Foreslått verneområde Skoddbrautfjellet naturreservat 

Miljødirektoratet tilrår opprettelsen av Skoddbrautfjellet naturreservat (Miljødirektoratet , 2019). Området 

kommer ikke i direkte berøring med trasealternativene for 132 kV Dalen-Hjelmeland. Se figur 20 

Foreslått verneområde Preikestolen nasjonalpark 

Miljødirektoratet tilrår opprettelsen av Preikestolen nasjonalpark (Miljødirektoratet , 2019), som vil komme i 

konflikt med alternativ 2.0.. Se figur 20. 
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Figur 20: Foreslåtte verneområder sør for Årdalsfjorden. 
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Figur 21: Foreslåtte verneområder nord for Årdalsfjorden 
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5.7 Verdisatte delområder 

Verdisatte delområder i utredningsområdet går fram av tabell 5.  De verdisatte delområdene er også vist i figur 

22 og figur 23. 

Tabell 5: Verdisatte delområder i tiltakets influensområde. 

 Begrunnelse for verdi Verdi* 

Preikestolen Det verdisatte delområdet Preikestolen omfatter 
følgende registrerte lokaliteter: 
 
- Foreslått verneområde Preikestolen 

nasjonalpark. 
- Viktig naturtype Skorafjellgjuvet. 
- Viktig naturtype Skorafjellgjuvet Ø. 
- Viktig naturtype Terneheia. 
- Viktig naturtype Jørpelandslia. 
-  
KU- verdien settes til svært stor, jf. 
verdisettingskriterier i tabell 1 avsnitt 3. 
 

  Uten bet      Noe         Middels      Stor    Svært stor 

|------------|------------|------------|-------------|-----------| 

                                                                       ▲ 

Skoddbraut-

fjellet 

Det verdisatte delområdet Skoddbrautfjellet 
omfatter følgende registrerte lokaliteter: 
 
- Foreslått verneområde Skoddbrautfjellet 

naturreservat. 
- Økologisk funksjonsområde for arter 

Holtaheia/Almåsen. 
- Økologisk funksjonsområde for arter 

Topphøna. 
- Økologisk funksjonsområde for arter 

Svoda/Klauvosen. 
- Deler av det landskapsøkologisk 

funksjonsområde Øykjamarka/Lekvam. 
- Viktig naturtype Jarven. 
- Viktig naturtype Paddevannet Ø. 
- Viktig naturtype Dyregrovvatnet. 
- Viktig naturtype Sliredalen. 
- Viktig naturtype Melkeråna. 
 
KU- verdien settes til svært stor, jf. 
verdisettingskriterier i tabell 1 avsnitt 3. 
 

   Uten bet      Noe         Middels      Stor    Svært stor 

|------------|------------|------------|------------|------------| 

                                                                       ▲ 

Øykjamarka/ 

Lekvam 

Det verdisatte delområdet Øykjamarka/Lekvam 

omfatter følgende registrerte lokaliteter: 

- Deler av det landskapsøkologiske 
funksjonsområdet Øykjamarka/Lekvam. 

- Viktig naturtype Dalensåsen. 

- Viktig naturtype Holtavatnet. 

- Viktig naturtype Moldhesten. 

- Økologisk funksjonsområde for arter 

Holtavatnet. 

 
KU- verdien settes til stor, jf. 
verdisettingskriterier i tabell 1 avsnitt 3. 
 
 
 
 
 
 

    Uten bet      Noe         Middels      Stor    Svært stor 

|------------|------------|------------|------------|------------| 

                                                        ▲ 
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 Begrunnelse for verdi Verdi* 

Valemyr Det verdisatte delområdet Valemyr omfatter 

følgende registrerte lokaliteter: 

- Det foreslåtte verneområdet Valemyr 

naturreservat. 

- Viktig naturtype Ingvaldstadfjellet. 

- Viktig naturtype Ingvaldstadfjellet ved 

Valevatn. 

- Viktig naturtype Valevatn. 

- Viktig naturtype Ingvaldstad 

 
KU- verdien settes til svært stor, jf. 
verdisettingskriterier i tabell 1 avsnitt 3. 
 

    Uten bet      Noe         Middels      Stor    Svært stor 

|------------|-------------|-----------|------------|------------| 

                                                                        ▲ 

Valafjellet Det verdisatte delområdet Valafjellet omfatter 

følgende registrerte lokaliteter: 

- Deler av det landskapsøkologiske 

funksjonsområdet Valafjellet. 

- Økologisk funksjonsområde for arter 

Middagsåsen. 

- Økologisk funksjonsområde for arter 

Steinslandvannet. 

- Viktig naturtype Byrkjeknuten. 

- Viktig naturtype Hauskeåna. 

- Viktig naturtype Sandsåsen V. 

 
KU- verdien settes til stor, jf. 
verdisettingskriterier i tabell 1 avsnitt 3. 
 

    Uten bet      Noe         Middels      Stor    Svært stor 

|------------|------------|------------|------------|------------| 

                                                         ▲ 

Heståsen Det verdisatte delområdet Heståsen omfatter 

følgende registrerte lokaliteter: 

- Viktig naturtype Riskadalsvannet NV. 

- Viktig naturtype Heståsen. 

 
KU- verdien settes til stor, jf. 
verdisettingskriterier i tabell 1 avsnitt 3. 
 

    Uten bet      Noe         Middels      Stor    Svært stor 

|------------|------------|------------|------------|------------| 

                                                          ▲ 

Åsen Det verdisatte delområdet Åsen omfatter 

følgende registrerte lokalitet: 

- Viktig naturtype Åsen 

 
KU- verdien settes til middels, jf. 
verdisettingskriterier i tabell 1 avsnitt 3. 
 

   Uten bet      Noe         Middels      Stor    Svært stor 

|------------|------------|-------------|-----------|------------| 

                                         ▲ 

Staurland Det verdisatte delområdet Staurland omfatter 

følgende registrerte lokalitet: 

- Viktig naturtype Staurland 

 
KU- verdien settes til stor, jf. 
verdisettingskriterier i tabell 1 avsnitt 3. 
 
 
 
 

   Uten bet      Noe         Middels      Stor    Svært stor 

|------------|------------|------------|------------|------------| 

                                                        ▲ 
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 Begrunnelse for verdi Verdi* 

Hetlands-

vannet 

Det verdisatte delområdet Hetlandsvannet 

omfatter følgende registrerte lokalitet: 

- Økologisk funksjonsområde for arter 

Hetlandsvannet 

 
KU- verdien settes til noe, jf. 
verdisettingskriterier i tabell 1 avsnitt 3. 
 

   Uten bet      Noe         Middels      Stor    Svært stor 

|------------|------------|------------|-------------|-----------| 

                          ▲ 

Ingvaldstad Det verdisatte delområdet Ingvaldstad omfatter 

følgende registrerte lokalitet: 

- Viktig naturtype Ingvalstad 

 
KU- verdien settes til stor, jf. 
verdisettingskriterier i tabell 1 avsnitt 3. 
 

   Uten bet      Noe         Middels      Stor    Svært stor 

|------------|------------|------------|------------|------------| 

                                                         ▲ 

Svabergviga Det verdisatte delområdet Svabergviga omfatter 

følgende registrerte lokalitet: 

- Viktig naturtype Svabergviga 

 
KU- verdien settes til stor, jf. 
verdisettingskriterier i tabell 1 avsnitt 3. 
 

   Uten bet      Noe         Middels      Stor    Svært stor 

|-------------|-------------|-------------|-------------|------------| 

                                                          ▲ 

Flonen Det verdisatte delområdet Flonen omfatter 

følgende registrerte lokalitet: 

- Viktig naturtype Flonen 

 
KU- verdien settes til stor, jf. 
verdisettingskriterier i tabell 1 avsnitt 3. 
 

    Uten bet      Noe         Middels      Stor    Svært stor 

|------------|------------|-------------|-----------|------------| 

                                                          ▲ 

Tunglands-

åna/Jørpelands-

elva 

Det verdisatte delområdet Tunglandsåna 

omfatter følgende registrerte lokalitet: 

- Viktig naturtype Tunglandsåna 

 
KU- verdien settes til stor, jf. 
verdisettingskriterier i tabell 1 avsnitt 3. 
 

   Uten bet      Noe         Middels      Stor    Svært stor 

|-------------|------------|------------|------------|-----------| 

                                                          ▲ 
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Figur 22: Verdisatte delområder sør for Årdalsfjorden. 
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Figur 23: Verdisatte delområder nord for Årdalsfjorden. 



132 kV Kraftledning Dalen - Hjelmeland og ny Hjelmeland transformatorstasjon 

 
Fagrapport naturmangfold 
Oppdragsnr.: 5184959   Dokumentnr.: 01   Versjon: D02 

  

2019-11-19  |  Side 45 av 61  

6 Vurdering av påvirkning og konsekvens 

6.1 Generell beskrivelse av påvirkningsfaktorer 

Omfanget av økologiske effekter ved bygging av kraftledninger er avhengig av hvilke forekomster og 

økologiske funksjoner som direkte eller indirekte påvirkes av tiltaket. Effektene for naturtyper og vegetasjon er 

i de fleste tilfeller begrenset til arealene som blir direkte berørt av fysiske inngrep knyttet til for eksempel 

mastepunkter. I enkelte tilfeller kan fysiske inngrep også gi virkninger i omkringliggende områder gjennom 

endringer avrenningsforhold og vannbalanse i myr- og våtmarksområder.  

Negative konsekvenser fugl og annen fauna er hovedsakelig knyttet til fragmentering og arealbeslag i artenes 

leveområder og økt dødelighet for enkelte fuglearter som følge av kollisjoner med ledninger og elektrokusjon. 

Kollisjoner og elektrokusjon er i stor grad artsspesifikke problemstillinger, som først og fremst rammer 

dagrovfugler (hauker og falker), ugler og hønsefugl (ryper og skogshøns). Elektrokusjon kan oppstå når 

vaglende fugl får strømgjennomgang ved kontakt med to faser, eller fase og jord. Det understrekes at 

dødelighet hos fugl som følge av elektrokusjon i første rekke er et problem knyttet til distribusjonsnettet, dvs. 

ledninger med spenning opp til 22 kV (Norges vassdrags- og energidirektorat, 2011). Avstand mellom fase-

fase eller fase-jord på en 132 kV kraftledning er for stor til at elektrokusjon skal kunne forekomme under 

normale omstendigheter. 

Kollisjoner med kraftledninger kan lokalt utgjøre en vesentlig dødelighetsfaktor i lokale bestander av storfugl. 

Det er for eksempel vist at kollisjoner med en 300 kV kraftledning ga en årlig reduksjon (årlig tilleggsdødelighet 

utover predasjon, jakt mv.) på mellom 6 og 11% av bestanden av storfugl i et studieområde i Ogndalen i Nord-

Trøndelag (Bevanger, 2014). Det er også vist at kollisjonsrisikoen er større i deler ledningstraseer som krysser 

naturlige ledelinjer i terrenget, for eksempel større og mindre elve- og bekkedaler. På nasjonalt nivå er det 

tidligere (1995) estimert at kollisjoner med kraftledninger årlig gir et tap på ca. 20 000 storfugl, 26 000 orrfugl 

og 50 000 ryper. Til sammenlikning viser tall fra SSB at det i samme periode (1994) ble innrapportert felling av 

ca. 12 500 storfugl, 29 000 orrfugl og 396 000 ryper. Disse tallene vil naturligvis svinge i takt med 

bestandsstørrelsene (som påvirkes av mange faktorer), men tallene viser at kollisjoner med kraftlinjer relativt 

sett er en viktig tapsfaktor i hønsefuglebestandene.  

Hubro var tidligere en alminnelig hekkefugl i hele Norge, men har hatt en betydelig tilbakegang de siste 100 

årene. Den norske bestanden vurderes nå til å være 900 og 1370 individer, og i henhold til 

kriteriedokumentasjonen i Norsk rødliste for arter 2015, vurderes nedgangen i bestanden til å ha vært minst 

20 % de siste 18 årene. Arten er kategorisert som sterkt truet i henhold til C1 kriteriet, som innebærer at arten 

har en liten populasjon og at bestandsreduksjonen er pågående. Økt dødelighet som følge av kollisjoner med 

kraftlinjer og elektrokusjon på kraftmaster er vurdert som en av de viktigste årsakene til bestandsnedgangen 

for hubro de siste tiårene. I 1988 ble 27 individer av hubro radiomerket og sluppet i Østfold. Av disse ble 12 

individer drept ved elektrokusjon på kraftmaster. I 1998 ble 58 hubroer undersøkt av Miljødirektoratet for å 

fastslå dødsårsak. Av de 38 individene der dødsårsak kunne fastslås, var 25 omkommet ved kraftledninger. 

Fordelingen mellom antall drepte ved kollisjon og elektrokusjon ble ikke fastslått. I Norsk ringmerkingsatlas 

(2006) er det redegjort for dødsårsak hos 118 ringmerkede hubroer. Den viktigste dødsårsaken ble funnet å 

være elektrokusjon og kollisjon med kraftledninger/kraftmaster (68 individer).  Kraftlinjer med lavere 

spenningsnivå er vurdert å utgjøre den største risikoen, i tillegg til stolper med stolpemonterte transformatorer, 

og stolper hvor linjene går over i jord- eller sjøkabel.   
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6.2 Påvirkning og konsekvens for verdisatte delområder 

Tabell 6 gir verdisetting, påvirkningsgrad og konsekvensvurdering for verdisatte delområder som berøres av 
132 kV Dalen-Hjelmeland. Verdisatte delområder henholdsvis sør og nord for Årdalsfjorden er vist i figur 22 
og figur 23. 

Tabell 6: Konsekvensvurdering for verdisatte delområder som vurderes å bli påvirket av 132 kV Dalen-Hjelmeland. 

Navn Verdi Påvirkning (vurdering = ▲) Konsekvens 

Preikestolen 
 

Svært 
stor 

        Sterkt forringet     Forringet      Noe forringet       Ubetydelig       Forbedret 
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|                                                                             

▲                                                                             ▲                         ▲    
 

  
                                                        

                           ▲             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4 minus  
(----): Svært 
alvorlig 
miljøskade 

Alt. 2.0 vurderes å medføre sterk forringelse av det verdisatte delområdet 
Preikestolen, ved å medføre nye terrenginngrep og visuell påvirkning i det 
foreslåtte verneområdet Preikestolen nasjonalpark. Tiltaket vil også berøre 
tre viktige naturtypelokaliteter i det samme området. Konsekvensen for 
delområdet settes til 4 minus (----). På strekningsavsnittet Dalen-
Tysdalsvatnet anbefales alternativ 1.0. 
 

Skoddbraut-
fjellet 

Svært 
stor 

       Sterkt forringet     Forringet      Noe forringet       Ubetydelig       Forbedret 
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|                                                                             

▲                                                                             ▲                         ▲    
 

  
                                           

                              ▲         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4 minus  
(----): Svært 
alvorlig 
miljøskade 

Alt. 2.0 vurderes å medføre sterk forringelse av det verdisatte delområdet 
Skoddbrautfjellet, ved å medføre nye terrenginngrep og visuell påvirkning i 
tilnærmet uberørte områder i randsonen av det foreslåtte verneområdet 
Skoddbrautfjellet naturreservat, samt nærføring med viktige økologiske 
funksjonsområder for arter. Konsekvensen for delområdet settes til 4 
minus (----). På strekningsavsnittet Dalen-Tysdalsvatnet anbefales 
alternativ 1.0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ødelagt Ingen endring                 Stor forbedring                 

Ødelagt Ingen endring                 Stor forbedring                 
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Navn Verdi Påvirkning (vurdering = ▲) Konsekvens 

Øykjamarka/ 
Lekvam 

Stor       Sterkt forringet     Forringet      Noe forringet       Ubetydelig       Forbedret 
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|                                                                             

▲                                                                             ▲                         ▲    
 

  
                                                            

 
                           ▲         
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3 minus  
(---): Alvorlig 
miljøskade  

Alt. 1.0, 1.0.1, 1.1.Z, 1.1.Y, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.1, 1.2, 1.2.1 og 1.2.2 vil alle 
berøre det verdisatte delområdet Øykjamarka/Lekvam. Alt. 1.2, 1.2.2 og 
1.2.1 vurderes å medføre sterk forringelse på det verdisatte delområdet, på 
grunn av økt omfang av terrenginngrep og visuelle effekter i tilnærmet 
uberørte arealer i østre deler av området, samt nærføring til viktige 
økologiske funksjonsområder for arter. Konsekvensen for delområdet 
settes til 3 minus (---). 
 
På strekningsavsnittet Tysdalsvatnet – Årdalsfjorden anbefales alternativ 
1.1 – 1.1.2 – 1.0.3 – 1.0.4.  Fra Veland til samløp med alt. 1.1.2 anbefales 
nordre alternativ (1.0.1). 

Valemyr Svært 
stor 

        Sterkt forringet     Forringet      Noe forringet       Ubetydelig       Forbedret 
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|                                                                             

▲                                                                             ▲                         ▲    
 

  
                                                          

                            ▲              
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4 minus  
(----): Svært 
alvorlig 
miljøskade 

Alt. 1.2, 1.2.6, og 1.2.10 berører det verdisatte delområdet Valemyr. Alt. 
1.2 og 1.2.10 vil komme i direkte konflikt med det foreslåtte verneområdet 
Valemyr naturreservat, som er omfattet av det verdisatte delområdet. 
Tiltaket vurderes å medføre sterk forringelse i det verdisatte delområdet 
ved nye terrenginngrep, og konsekvensen for delområdet settes til 4 minus 
(----).  På strekningsavsnittet Årdalsfjorden - Hjelmeland anbefales 
alternativ 1.0.4 – 1.0, som vil medføre få inngrep i områder med viktige 
naturverdier.  

Valafjellet Stor      Sterkt forringet     Forringet      Noe forringet       Ubetydelig       Forbedret 
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|                                                                             

▲                                                                             ▲                         ▲    
 

  
                                               

                                                               ▲         
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2 minus (--): 
Betydelig 
miljøsade 

Alt. 1.0, 1.1, 1.2, 1.2.10 vil komme i berøring med det verdisatte 
delområdet Valafjellet. Tiltaket vil medføre noe forringelse av det 
verdisatte delområdet ved å introdusere nye inngrep i lite påvirket 
område. Konsekvensen settes til 2 minus.    
På strekningsavsnittet Årdalsfjorden - Hjelmeland anbefales alternativ 
1.0.4 – 1.0, som vil medføre få inngrep i områder med viktige 
naturverdier.  

Ødelagt Ingen endring                 Stor forbedring                 

Ødelagt Ingen endring                 Stor forbedring                 

Ødelagt Ingen endring                 Stor forbedring                 
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Navn Verdi Påvirkning (vurdering = ▲) Konsekvens 

Heståsen Stor      Sterkt forringet     Forringet      Noe forringet       Ubetydelig       Forbedret 
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|                                                                             

▲                                                                             ▲                         ▲    
 

  
                                         

                                                                  ▲ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1 minus (-): 
Noe 
miljøskade 

Alt. 1.2 vil berøre det verdisatte delområdet Heståsen. Tiltaket vurderes å 
medføre noe forringelse av området gjennom behov for etablering av 
ryddegate i randsonen av lokaliteten. Konsekvensen settes til 1 minus (-). 
På strekningsavsnittet Årdalsfjorden - Hjelmeland anbefales alternativ 
1.0.4 – 1.0, som vil medføre få inngrep i områder med viktige 
naturverdier.  
 

Åsen Middels      Sterkt forringet     Forringet        Noe forringet       Ubetydelig       Forbedret 
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|                                                                             

▲                                                                             ▲                         ▲    
 

  
                                         

 
                                                                  ▲    
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1 minus (-): 
Noe 
miljøskade 

Alt. 1.2.5 vil berøre det verdisatte delområdet Åsen over en strekning på 
ca. 50 meter. Det går ingen kraftledninger gjennom lokaliteten i dag, og det 
kan legges til grunn at det må rydde ny trase gjennom området. Tiltaket 
vurderes å medføre noe forringelse av det verdisatte delområdet, og 
konsekvensgrad settes til 1 minus (-). På strekningsavsnittet Årdalsfjorden 
- Hjelmeland anbefales alternativ 1.0.4 – 1.0, som vil medføre få inngrep i 
områder med viktige naturverdier.  
 

Staurland Stor      Sterkt forringet     Forringet         Noe forringet       Ubetydelig       Forbedret 
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|                                                                             

▲                                                                             ▲                         ▲    
 

  
                                         

 
                                                                  ▲ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1 minus (-): 
Noe 
miljøskade 

Alt. 1.0 vil berøre det verdisatte delområdet Staurland. Naturtypen er ikke 
tresatt, og påvirkningen som følger av tiltaket vil først og fremst være 
knyttet til eventuelle fysiske arealbeslag og terrenginngrep i forbindelse 
med plassering av mastepunkter. Topografien på stedet tilsier at 
masteplassering i lokaliteten sannsynligvis kan unngås. Tiltaket vurderes å 
medføre noe forringelse i det verdisatte delområdet, og konsekvensgrad 
settes til 1 minus (-). På strekningsavsnittet Årdalsfjorden - Hjelmeland 
anbefales alternativ 1.0.4 – 1.0, som vil medføre få inngrep i områder 
med viktige naturverdier.  
 

Ødelagt Ingen endring                 Stor forbedring                 

Ødelagt Ingen endring                 Stor forbedring                 

Ødelagt Ingen endring                 Stor forbedring                 
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Navn Verdi Påvirkning (vurdering = ▲) Konsekvens 

Hetlands-
vatnet 

Noe       Sterkt forringet     Forringet        Noe forringet       Ubetydelig       Forbedret 
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|                                                                             

▲                                                                             ▲                         ▲    
 

  
                                         

 
                                                                                        ▲ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Null (0): 
Ingen/ 
ubetydelig 
skade 

Ingen alternativer vil komme i direkte berøring med det verdisatte 
delområdet Hetlandsvatnet, og tiltaket vurderes å ikke medføre endring i 
lokalitetens økologiske funksjon. Konsekvensen settes til null (0). På 
strekningsavsnittet Årdalsfjorden - Hjelmeland anbefales alternativ 1.0.4 
– 1.0, som vil medføre få inngrep i områder med viktige naturverdier.  
 

Ingvaldstad Stor        Sterkt forringet     Forringet        Noe forringet       Ubetydelig       Forbedret 
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|                                                                             

▲                                                                             ▲                         ▲    
 

  
                                         

 
                                                                                       ▲ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Null (0): 
Ingen/ 
ubetydelig 
skade 

Ingen alternativer vil komme i direkte berøring med det verdisatte 
delområdet Ingvaldstad, og tiltaket vurderes å ikke medføre endring for 
lokalitetens økologiske funksjoner. Konsekvensen settes til null (0). På 
strekningsavsnittet Årdalsfjorden- Hjelmeland anbefales alternativ 1.0.4 
– 1.0, som vil medføre få inngrep i områder med viktige naturverdier.  
 

Svabergviga Stor      Sterkt forringet     Forringet      Noe forringet       Ubetydelig       Forbedret 
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|                                                                             

▲                                                                             ▲                         ▲    
 

  
                                         

 
                                                                                        ▲ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Null (0): 
Ingen/ 
ubetydelig 
skade (0) 

Alt. 1.2.2 vil krysse det verdisatte delområdet Svabergviga helt i øst, men 
vil ikke forringe områdets økologiske funksjoner. Konsekvensen settes til 
null (0). 
 
På strekningsavsnittet Årdalsfjorden - Hjelmeland anbefales alternativ 
1.0.4 – 1.0, som vil medføre få inngrep i områder med viktige 
naturverdier.  
 
 

Ødelagt Ingen endring                 Stor forbedring                 

Ødelagt Ingen endring                 Stor forbedring                 

Ødelagt Ingen endring                 Stor forbedring                 
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Navn Verdi Påvirkning (vurdering = ▲) Konsekvens 

Flonen Stor       Sterkt forringet     Forringet      Noe forringet       Ubetydelig       Forbedret 
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|                                                                             

▲                                                                             ▲                         ▲    
 

  
                                         

 
                                                                                       ▲ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Null (0): 
Ingen/ 
ubetydelig 
skade 

Alt. 1.1 vil krysse det verdisatte delområdet Flonen helt i øst, men vil ikke 
forringe områdets økologiske funksjoner. Konsekvensen settes til null (0). 
På strekningsavsnittet Årdalsfjorden - Hjelmeland anbefales alternativ 
1.0.4 – 1.0, som vil medføre få inngrep i områder med viktige 
naturverdier.  
 

Tunglandsåna/ 
Jørpelandselva 

Stor     Sterkt forringet     Forringet          Noe forringet       Ubetydelig       Forbedret 
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|                                                                             

▲                                                                             ▲                         ▲    
 

  
                                         

 
                                                                                ▲ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Null (0): 
Ingen/ 
ubetydelig 
skade 

Ingen alternativer vil komme i direkte berøring med det verdisatte 
delområdet Tunglandsåna, og tiltaket vurderes å ikke medføre endring for 
lokalitetens økologiske funksjon. Konsekvensen settes til null (0). 
På strekningsavsnittet Årdalsfjorden - Hjelmeland anbefales alternativ 
1.0.4 – 1.0, som vil medføre få inngrep i områder med viktige 
naturverdier.  
 

 

6.3 Oppsummering av konsekvenser 

Konsekvensene for naturmangfold av aktuelle alternativer for ny 132 kV kraftledning Dalen-Hjelmeland kan 

oppsummeres som følger (se også tabell 7): 

• På strekningsavsnittet Dalen-Tysdalsvatnet anbefales alternativ 1.0. 

• På strekningsavsnittet Tysdalsvatnet – Årdalsfjorden anbefales alternativ 1.1 – 1.1.2 – 1.0.3 – 1.0.4. 

• På strekningsavsnittet Årdalsfjorden - Hjelmeland anbefales alternativ 1.0.4 – 1.0, som vil medføre få 

inngrep i områder med viktige naturverdier. 

• Samlet sett vil følgende alternativ for 132 kV kraftledning mellom Dalen og Hjelmeland anbefales med 

hensyn på å begrense berøring med viktige naturverdier: 1.0 – 1.1 – 1.1.2 – 1.0.3 – 1.0.4 – 1.0. 

Tabell 7 gir sammenstilling av konsekvenser for de ulike alternativene for 132 kV Dalen-Hjelmeland. Samlet 

konsekvens for de enkelte alternativene er også illustrert i figur 24 og figur 25.  

 

 

Ødelagt Ingen endring                 Stor forbedring                 

Ødelagt Ingen endring                 Stor forbedring                 
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Tabell 7:Sammenstilling av konsekvens for alternativer. 
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Figur 24: Illustrasjon av samlet konsekvens for de enkelte alternativene sør for Årdalsfjorden. 
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Figur 25: Illustrasjon av samlet konsekvens for de ulike alternativene nord for Årdalsfjorden. 
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6.4 Konsekvenser av ny Hjelmeland transformatorstasjon 

Det foreligger ingen informasjon om forekomster av viktige naturtyper, økologiske funksjonsområder for arter 

eller andre viktige forekomster i de tre aktuelle lokalitetene for ny Hjelmeland transformatorstasjon. 

Konsekvensen for naturmangfold ved bygging av ny Hjelmeland transformatorstasjon vurderes som 

ingen/ubetydelig (0) for registrerte forekomster av naturmangfold, uavhengig av valg av alternativ. 

6.5 Konsekvenser for naturmangfold i anleggsfasen 

Enkelte fuglearter er svært sårbare for forstyrrelser ved hekkelokalitetene i hekkesesongen, og anleggsarbeid 

og støyende/forstyrrende aktiviteter innenfor anbefalte minimumsavstander til aktive hekkelokaliteter kan 

medføre redusert hekkesuksess. Fysiske terrenginngrep kan forringe naturtyper som blir direkte berørt i 

forbindelse med for eksempel riggområder og midlertidige anleggsveger. I enkelte tilfeller kan fysiske inngrep 

også gi indirekte virkninger i omkringliggende områder, gjennom for eksempel endringer avrenningsforhold og 

vannbalanse i myr- og våtmarksområder. 
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7 Skadereduserende tiltak 

7.1 Tiltakshierarkiet 

Når konsekvensene for naturmangfold er utredet, skal det gjøres en vurdering av hvorvidt det bør 

gjennomføres skadereduserende og kompenserende tiltak. Framgangsmåten for dette er beskrevet i 

tiltakshierarkiet i figur 26. Nivået «unngå» i hierarkiet er normalt ivaretatt gjennom søk og utvikling av 

alternativer som legges til grunn for konsekvensvurderingene. Valg av lokalisering (jf. §12 naturmangfoldloven) 

vil ofte være den viktigste enkeltfaktoren for å unngå negativ påvirkning på viktig naturmangfold. 

Skadereduserende tiltak er tiltak (tilpasninger/endringer) som kan bidra til å minimere/redusere de negative 

virkningene av tiltaket. Skadereduserende skal ikke inngå i konsekvensvurderingene, men beskrives som 

tilleggsopplysninger til aktuelle alternativer for gjennomføring av tiltaket. Skadereduserende tiltak kan 

defineres som tiltak for å redusere midlertidig miljøskade i anleggsfasen, og tiltak for å redusere miljøskaden 

av det ferdige tiltaket. Økologisk kompensasjon innebærer at tiltakshaver gjennomfører konkrete tiltak med 

positive konsekvenser for naturmangfoldet utenfor området som tiltaket beslaglegger eller påvirker. Økologisk 

kompensasjon er bare aktuelt i spesialtilfeller. 

Ved å innrette planleggingen etter prinsippene i tiltakshierarkiet vil negative konsekvenser primært unngås, og 

deretter avbøtes eller restaureres, før eventuell økologisk kompensasjon vurderes. Dette vil også sikre 

rasjonell ressursbruk, ettersom ressursbehovet knyttet til tiltak øker på lavere trinn i hierarkiet.  

 

Figur 26: Tiltakshierarkiet (Staten vegvesen, 2018). 
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7.2 Aktuelle skadereduserende tiltak 

Følgende skadereduserende tiltak for naturmangfold vurderes som aktuelle i forbindelse med 132 kV Dalen-

Hjelmeland: 

• Prioritere valg av alternativer som gir størst mulig grad av parallellføring med eksisterende ledninger 

på strekningen. 

• Unngå/redusere fysiske inngrep og masteplasseringer i registrerte naturtypelokaliteter. 

• Utvikle nye trasealternativer der eksisterende alternativer ikke gir mulighet for å unngå fysiske inngrep 

i lokaliteter med utvalgte naturtyper jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven. 

• Gjennomføre fysisk merking av viktige naturtyper og andre forekomster som ikke skal utsettes for 

fysiske inngrep knyttet til anleggsarbeid og/eller vegetasjonsrydding. 

• Framskaffe en oppdatert status for hekkelokaliteter arter som er særlig sårbare for kollisjoner med 

kraftlinjer, blant annet dagrovfugler og ugler. 

• Vurdere merking for økt synlighet av liner/tråder i områder som vil være særlig utsatt med hensyn på 

kollisjoner.  
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8 Naturmangfoldloven kap. II 

8.1 Bestemmelser om bærekraftig bruk 

Naturmangfoldloven kap II gir alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk av naturmangfoldet. 

Bestemmelsene gjelder ved all myndighetsutøvelse som berører naturmangfold, uavhengig av om 

myndighetsutøvelsen skjer i medhold av naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven eller annet lovverk. 

Bestemmelsene i §§ 8-12 skal også sees opp mot forvaltningsmål for arter og naturtyper gitt i §§ 4 og 5.  

Naturmangfoldloven § 8 (kunnskapsgrunnlaget) slår fast at «offentlige beslutninger som berører 

naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 

naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget 

skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet». Ved vurdering av § 8 

skal det legges til grunn kunnskap om naturmangfoldet/forekomstene som påvirkes av beslutningen, og hvilke 

effekter beslutningen vil ha for naturmangfoldet. Risiko for skade på naturmangfoldet, og de berørte verdienes 

«særegenhet» er blant kriteriene som skal legges til grunn. Naturmangfoldloven § 9 (føre-var-prinsippet) kan 

komme til anvendelse dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap jf. § 8, men også dersom det foreligger 

«risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet». 

Naturmangfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) sier at «en påvirkning av et økosystem 

vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for». I dette ligger det at tiltaket 

skal sees opp mot andre forhold som påvirker naturmangfoldet, og vurderingen skal omfatte andre tilsvarende 

tiltak/inngrep, andre typer tiltak/inngrep (både eksisterende og fremtidige), samt andre relevante 

påvirkningsfaktorer. Vurderinger etter § 10 skal sees opp mot forvaltningsmålene for arter og naturtyper i §§ 4 

og 5. 

8.2 Vurdering etter naturmangfoldloven kap. II 

Konsekvensene for naturmangfold knyttet til kraftledninger i denne størrelseskategorien er først og fremst 

knyttet til effekter av direkte arealbeslag og fysiske inngrep i viktige naturtypelokaliteter og områder med sårbar 

vegetasjon, samt risiko for økt dødelighet i lokale populasjoner av rovfugl og hønsefugl som følge av kollisjoner 

med ledninger.  Kunnskapen om naturmangfoldet i utredningsområdet, og kunnskapen om tiltakets potensielle 

effekter på registrerte naturverdier, vurderes som tilstrekkelig for å kunne vurdere tiltakets konsekvens jf. 

kravet i naturmangfoldloven § 8.  Enkelte strekningsalternativer vil, dersom de blir valgt som løsning, kunne 

bidra til økt samlet belastning på truede- og nær truede arter som er sårbare for inngrep og forstyrrelser. Særlig 

gjelder dette arealene av de verdisatte delområdene Skoddbrautfjellet og Øykjamarka/Lekvam som ligger øst 

for aksen Krossnes – Paddevatnet -Tjelmavatnet. 

8.3 Øvrige bestemmelser i naturmangfoldloven 

Aktuelle trasealternativer for 132 kV Dalen-Hjelmeland berører to områder som er foreslått vernet etter 

naturmangfoldloven (Preikestolen nasjonalpark og Valemyr naturreservat). Saksbehandlingsregler ved 

områdevern etter naturmangfoldloven §§ 41-43 er beskrevet i rundskriv nr. T-2/15 (Klima- og 

miljødepartementet, 2015). Her framgår følgende: 

«[…] når det er foretatt kunngjøring av verneforslag etter naturmangfoldloven § 42, kan et forvaltningsorgan 

uten videre avslå en søknad mv. til et tiltak i et område som inngår i verneforslaget. Tillatelse kan bare gis 

dersom tiltaket er uten nevneverdig betydning for verneforslaget, jf. naturmangfoldloven § 44. Når vesentlige 

samfunnsinteresser gjør det nødvendig kan Kongen likevel gi tillatelse til tiltaket. Samtidig med, eller etter 

kunngjøring, kan det fastsettes meldeplikt for hele eller deler av det foreslåtte verneområdet for tiltak som ikke 

trenger tillatelse etter annen lov. Myndigheten til å fastsette meldeplikt er delegert til Miljødirektoratet ved brev 
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av 23.10.2009. Meldeplikten kunngjøres på samme måte som verneforslaget. Høring etter forvaltningslovens 

bestemmelser gjennomføres etter at meldeplikten er bestemt. Bestemmelsene i naturmangfoldloven § 44 

gjelder i fire år etter at verneforslaget er kunngjort. Virkningen kan forlenges med inntil to år». 
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9 Oppsummering og konklusjon 

Konsekvensene for de meldte trasealternativene for 132 kV Dalen-Hjelmeland, og alternativer for ny 

Hjelmeland transformatorstasjon, er utredet i tråd med metoden i Statens vegvesen Håndbok V712 – 

Konsekvensanalyser.  

Kunnskapen om naturmangfoldet i utredningsområdet, og kunnskapen om tiltakets potensielle effekter på 

registrerte naturverdier, vurderes som tilstrekkelig for å kunne vurdere tiltakets konsekvens, jf. kravet i 

naturmangfoldloven § 8. 

Det er identifisert totalt 13 verdisatte delområder for naturmangfold på strekningen. På strekningsavsnittet 

Dalen-Tysdalsvatnet anbefales alternativ 1.0, og videre på strekningsavsnittet Tysdalsvatnet – Årdalsfjorden 

anbefales alternativ 1.1 – 1.1.2 – 1.0.3 – 1.0.4.  På strekningsavsnittet Årdalsfjorden - Hjelmeland anbefales 

alternativ 1.0.4 – 1.0, som totalt sett vil medføre få inngrep i områder med viktige naturverdier. 

Enkelte strekningsalternativer vil, dersom de blir valgt som løsning, kunne bidra til økt samlet belastning på 

truede- og nær truede arter som er sårbare for inngrep og forstyrrelser. Særlig gjelder dette områdene av de 

verdisatte delområdene Skoddbrautfjellet og Øykjamarka/Lekvam, som ligger øst for aksen Krossnes – 

Paddevatnet -Tjelmavatnet. 

Miljødirektoratet tilrår opprettelsen av Valevatnet naturreservat. De østligste alternativene på delstrekningen 

Årdalsfjorden – Hjelmeland (alt. 1.2 og 1.2.10) vil komme i direkte berøring med dette området, mens alternativ 

1.1 vil nærføres. Dette gjenspeiles i høye konsekvensgrader for disse alternativene. 

Samlet sett vil følgende alternativ for 132 kV kraftledning mellom Dalen og Hjelmeland anbefales med hensyn 

på å begrense berøring med viktige naturverdier: 

1.0 – 1.1 – 1.1.2 – 1.0.3 – 1.0.4 – 1.0 
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