Nordre Askvoll Helselag
v/Sara Osland
Flokenes
6983 Kvammen
Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091, Majorstua
0301 OSLO
Merknad til søknad og konsekvensutgreiing, 132 kV kraftlinje Lutelandet – Grov.
Referanse: NVE 200704218-ktm/rmt
Nordre Askvoll Helselag er eit lokallag av Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Laget har
medlemmar frå Flokenes- og Kvammenområdet og har som mål å arbeide for trivsel og helse
for innbyggarane i vårt område. Vi har aktivitetar og tiltak for folk i alle aldrar. Laget
arrangerar faste turar i skog og mark, nokre av turane er også på fjellet.
SFE hadde utgreidd ulike trasèval for straumføring av 132 kV mellom Grov og Lutelandet.
Under høyringsrunda kom framlegg om Alternativ 5 (A-5) frå Oslandsbotn, Vågeskaret til
Øyravatnet, der det skal setjast opp ny trafostasjon. NVE påla SFE å utgreie konsekvensane
av dette alternativet, noko som resulterte i at SFE har søkte konsesjon om og prioriterer
trasèalternativ 5 i sin søknad. Samtidig søkjer dei primært om trafostasjon ved
Markavatn. I følgje søknaden har plassering av trafostasjon klar samanheng med val av trasè.
Trafostasjon ved Øyravatnet medfører trasèalternativ 5 og omvendt, derfor vert søknaden og
SFE sitt primære val noko uklar og kan gje ulike tolkingar.
Nordre Askvoll Helselag meiner A-5 er eit dårleg alternativ som vil verke negativt inn på
busetting, næring, friluftsliv og biologisk mangfald i dette området. I konsesjonssøknaden vert
det hevda at trasèval gjennom Flokenesmarka og Vågane har liten konsekvens, og at trasèval
på fjellet er mest konfliktfullt. Nordre Askvoll Helselag vil med dette vise at
konsekvensutgreiingane som ligg til grunn for søknaden er mangelfulle og at dei negative
konsekvensane er så store at søknad om utbygging av A-5 og ny trafostasjon ved Øyravatnet
må bli avslått.

Konsekvensar for friluftsliv og reiseliv/turisme.
Friluftsliv: Nærområdet i Skorva, Flokenesmarka og Vågane er eit mykje nytta turområde for
friluftsglade personar. Dette nærområdet gjev også funksjonshemma og personar som ikkje
kan gå i høgfjellet høve til å komme seg ut i naturskjønne
område. Nordre Askvoll Helselag arrangerar faste turar
og har turbøker liggande ute i sommarhalvåret. I tida
april – september 2007 registrerte laget 586 turgåarar på
arrangerte turar og innskrivne i dei fire turbøkene. I
tillegg er det mange som nyttar marka utanom
organiserte turar. Mykje brukte turar er:
•

Dyrehovden, ligg nært den føreslåtte trasèen A-5, er eit mykje nytta turmål. I 2007
hadde ca 300 personar skrive seg inn i Flokenes Grendahus si bok på Dyrehovden. Ein
går til Dyrehovden frå skogsvegen i Skorvedalen v/Flea og frå Flokenes Grendahus.
Frå Dyrehovden er det flott fjordutsyn innover Førdefjorden, utover Brufjorden, øyane
i Florøbassenget (Kinn, Tansøy, Svanøy, Askerova m.m) og Stavfjorden. Nyårsdag
vert det arrangert vardetenning på toppen av Dyrehovden.

•

Nervikstølen er ein annan mykje brukt tur. Her går ein opp frå Vågane byggefelt, frå
Flokenes Grendahus og frå Skjærli. Dette er turområde som går tett på, og vert delvis
kryssa av A-5.

•

Vågefjellet og Middagsnipa er også fine turar, stien vert kryssa av A-5.

•

Frå Skjærli til Flokenes, som var den vegen folk i gamle dagar nytta frå Skovemarka
nytta når dei skulle på butikken i Flokenes og ta rutebåten frå Flokenes kai. A-5
kryssar stien øst av Vasslivatnet

•

Rundt Vasslivatnet ei lett og fin tur. A-5 vil delvis gå over stien, øst for Vasslivatnet.

•

Trafostasjonen ved Øyravatnet kjem i konflikt
med ein fin badeplass. I tillegg er det i
Kommunedelplan for idrett og friluftsliv,
planlagt ein badeplass tilrettelagt for
funksjonshemma. Denne skal byggast ut med
bryggeanlegg slik at funksjonshemma og
rullestolbrukarar skal kunne komme seg til og
frå robåt/kano.

Reiseliv/turisme
Område vert av Rådgjevande Biologar (heretter kallar RB) i sin heilskap vurdert slik
”området har ingen større turistattraksjoner som gir grunnlag for masseturisme og
turistnæringen i området må kunne kallast beskjeden”.
I Flokenes og Vågane er det auka hyttebygging. På Kobbeneset er det nyleg bygd 11 hytter. I
tillegg er det hytter i Flokenes, Merkesvikane, Grøna. I vinter er det lagt ut 9 nye hyttetomter
i Vågane. Egil Tjønneland og Per Osland har til saman over 45 døgnplassar for turistar, dei
har godt belegg på hyttene. Det er stor pågang for å leige båtplassar.
Det som i konsekvensutgreiinga vert omtala som ”noe bilturisme langs rv 609” (vår utheving)
er faktisk storparten av bilturisme til Stongfjorden, Askvoll, Bulandet og Værlandet i tillegg
til vårt område. Det er faktisk ganske mykje trafikk på rv 609 i sommarhalvåret, til tross for
dårlege vegar.
Konsekvensar for biologisk mangfald:
Konsekvensutgreiinga frå RB hevdar at det ikkje er registrert spesielt viktige område med
tanke på biologisk mangfald, samtidig som dei innrømmer (s 29) at vilt- førekomstane i
planområdet er relativt dårleg undersøkt. RB påpeikar i ein fotnote (s28) at ei linje gjennom
furuskogen ved Vasslivatnet og Kvernhusvatnet kan utgjere eit trugsmål mot eventuell
storfugl og rovfugl. I følgje Landbrukskontoret i Sogn og Fjordane er det akkurat i dette
området hekkande tiur, ørn, ugle, hubro og jaktfalk. Legg ein dette til grunn og tek RB sine
råd som utgangspunkt, bør det vere 50 meter til ca 1 km frå linja for sårbare, arealkrevjande
viltartar (s 11). Dette viser at alternativ 5 har betydeleg meir negativ konsekvens for
biologisk mangfald enn RB konkluderar med.
Konsekvensar for landbruk
RB seier at ”det viktigste skogområdene
av næringsmessig betydning i dag ligger i
Gjerdedalen og ved Dyrehovden i
Askvoll”. Her vert det framheva at
Vågeskaret har gode bonitetsfold og at det
er jordbruksareal. Side 22 i rapporten står

det vidare at A-5 skil seg ut ved å ha relativt mykje produktiv barskog. Og her er det området
ved Vasslivatnet og Kvernhusvatnet som gir utslaget. Ulemper ved trasèval vil, i følgje
utgreiinga, vere i form av avgrensa moglegheit for uttak av skog, der ein ikkje kan nytte vinsj
og store maskiner i nærleiken av linjene. Utanom dette kjem all skog som må fjernast i
samband med utbygging av lina. Eit belte som er 29 m bredt vil vere eit stort innhogg i
skogen. I tillegg til anna driftsulemper i samband med skog og jordbruk. Dette fører til
negative konsekvensar for fleire grunneigarar.
Rapporten tek utgangspunkt i eksisterande skogs- og jordbruksdrift, der framtidig utnytting
er ikkje vurdert. Jordbruket vert vurdert til å vere i ein oppsving, Nordre Askvoll Helselag
ynskjer ikkje ein linje som hindrar mogleg utvikling av næringane.
RB vurderer heller ikkje A-5 som eit aktuelt alternativ, dei skriv:
”Alternativet har kommet frem i etterkant av meldingen, og blir vurdert som et mindre
aktuelt alternativ enn de som går via den opprinnelige planlagte plasseringa av
Markevatn transformatorstasjon” (s 16).
Konsekvensar for kulturminne og kulturmiljø:
Nordre Askvoll Helselag oppfattar delrapporten frå konsulentfirmaet Odle som uferdig, noko
ein blant anna ser ved namnsetting på trasèen: Alternativ 5 vert i denne rapporten kalla
”Alternativ Markavatn – Markavatn Alternativ”.
Rapporten skildrar helleristningane og gravhaugane på Staveneset som direkte i konkflikt med
alternativ 2 og 3. Desse kulturminna ligg meir enn 1 km frå trasèalternativet, noko som viser
at det er eit stort influensområde som blir lagt til grunn. A-5 derimot vert skildra som eit
område utan kulturminne frå forhistorisk tid. Vi veit at det er gravhaugar på Kobbeneset i
Vågane, desse ligg nærmare enn 1 km frå trasèen. Det er også gravhaugar på Flokeneset og
her var det også Tingstad. (Kjelde: Anders Karstad 1968: Henrikslekta). I følgje Knutsen
(1987: Bygdebok for Askvoll) har Flokenes sannsynlegvis vore bebudd gjennom heile
middelalderen
Odle har heller ikkje funn kulturminne frå nyare tid. Nervikstølen er direkte involvert i A-5 og
Flokenes er i omtala som beitemark og stølsmark for Bru og Svanøygodset. I Fylkesleksikon
(www. Fylkeslesksikon.no) kan vi lese at i samband med gruvedrifta i Grimelia var det
prøvedrift i Merkesvikane og det vart tatt ut malm i Vågeskaret. Trasèval alternativ 5 går

gjennom Vågeskaret. Det er med undring vi ser i rapporten at Gruvedrifta i Grimelia er så
godt omtala (denne ligg langt frå alle trasèval), medan Vågeskaret som er direkte involvert i
A-5 er utelat i konsekvensutgreiinga. Av anna kulturhistorie knytt til nyare tid vil vi nemne
krigsminne med festningar i Flokenes etter andre verdskrig ved Storehaugen. Trasèalternativ
5 vil vere godt synleg frå krigsminna. Nordre Askvoll Helselag meiner at
konsekvensutgreiingane er mangelfull når det gjeld kulturminne og kulturmiljø.
Konsekvensar for landskapet. Her skildrar RB heile landskapet mellom Lutelandet og Grov
slik:
”inntrykkene savnes i form av breer på toppene
eller markante fosser som stuper i fjordene. I
mange av de mer avgrensede
landskapsrommene savnes også fjordutsyn, og
en vil stedvis oppleve at landskapet er
”uryddig”, uten ro og harmoni. Stedvis er det
også noe monotont uten de store dimensjonene
eller kontrastene….”
Dette er subjektive skildringar av naturen og landskapet
som kun har verdi for konsulenten sitt syn. Vi som bur her er av ein annan oppfatting. Frå
Dyrehovden og øst for Vasslivatnet, Nervikstølen og Vågefjellet er det flott fjordutsyn
innover Førdefjorden, utover Svanøya, Tansøy, Kinn, Florø, Brufjorden og Stavfjorden. Vi
opplever naturen her som både variert og flott.
RB skildrar A-5 som lite synleg (s 5).
Samtidig som dei skildrar geologien slik:
Område som ”ikke gir grunnlag for den
rikaste vegetasjonen” frå Nygård – Vågane”.
Det er akkurat den geologien som gjer til at
dette vert ei svært synleg linje både frå
riksvegen og frå sjøen. Trasèen vil vere godt
synleg frå riksveg 609, ved Øyravatnet der
også trafostasjonen vil ligge. I tillegg vil
trasèen vere godt synleg frå risksvegen heile vegen frå Flokenes ved Eikehogane/ Vikmyra og
til Osland. Trasèen er også godt synleg frå kulturminna i Storehaugen (krigsminne), hyttene i
Merkesvik, fastbuande og hytteeigarar i Vågane og Kobbeneset. Også frå sjøen vil linja vere
godt synleg.

Heile strekninga vil vi få to linjer 22 kV og 132 kV, dels parallelt som gjennom Vågeskaret
og delvis skild. Der 22 kV går langs riksvegen og 132 kV går inn i Marka og langs
Vågefjellet. Dette kan ikkje vere anna enn skjemmande i landskapet. Med to vatnet
(Øyravatnet og Markavatnet) som også er regulerte, meiner Nordre Askvoll Helselag at
området har nok inngrep som det er.
Konsekvensar for mange ulike interesser
Flokenes er kanskje det området som har størst
potensiale i Askvoll kommune for vidare bustad
og hytteutbygging. Flokenes ligg i rimeleg
pendlaravstand til både Askvoll og Førde (kanskje
også Engebø) og har store områder som egnar seg
til utbygging av bustadfelt.
Trasèen i Flokenesmarka har råkar friluftslivet i låglandet på same måte som på fjellet. A-5 er
i eit turområde som vert nytta for ei breiare brukargruppe, der også funksjonshemma og
personar som ikkje kan bruke høgfjellet er viktige brukargrupper. Beiteområde,
jordbruksområde, skog med god bonitet, hekkeplassar for storfugl er skadelidande. I tillegg
kjem trasèen i konflikt med framtidig næringsutvikling og bustadfelt. Askvoll kommune er
ein kommune med fråflytting og nedgang i folketal. Det er derfor viktig å tenke kva
potensiale ein bandlegg for framtida ved å legge denne trasèen for 132 kV i Flokenesmarka og
Vågane/Vågeskaret. Dette vert også understøtta i søknaden og konsekvensutgreiinga side 20,
der SFE skriv:
”Legge ein stasjonen til Øyravatn, må ein også velje trasè A5. Denne skjer gjennom eit
skogkledd samanhengande lavlandsområde som er av dei største i Askvoll kommune.
Det er der mogleg å få til næringsutvikling, turisme og utvikling av nærmiljøet. Trasè
A5 vil også gå gjennom Vågeskarer og krysse Oslandsvatn og ligg dermed rett i
synsfeltet for alle som trafikkerer riksveg 609”

Det kan synest som om det ikkje er tydeleg kva SFE faktisk ynskjer i sin søknad. Denne
uvissa forventar vi at NVE tek omsyn til, i tillegg til dei negative konsekvensane vi og andre
høyringsinstansar frå vårt område gjev uttrykk for. Ut i frå dette meiner Nordre Askvoll
Helselag at NVE ikkje må gje SFE konsesjon om utbygging trafostasjon ved Øyravatnet, og
samtidig ikkje gje løyve til bygging av 132 kV linje alternativ 5: Osland, Vågeskaret gjennom
Flokenesmarka til Øyravatnet.

Flokenes den 24.02.2008

For Nordre Askvoll Helselag

Sara Osland
-leiarKopi til Askvoll kommune v/ordføraren og SFE

Biletetekst:
1.

Bilete er frå turstien mellom Markavatn og Flokenes

2.

Utsikt frå Dyrehovden mot aust. Kvernhusvatnet og Linnelivatnet

3.

Utsikt mot syd frå turstien mellom Dyrehovden og Flokenes

4.

Utsikt sydvest frå Dyrehovden mot Stavfjorden

5.

Utsikt sydvest frå Dyrehovden, Vasslivatnet og Vågefjellet. Her vil traseen vere godt synleg

6.

Utsikt mot vest frå Dyrehovden: Flokenes, litt av Svanøy i tillegg til Kinn, Tansøy, Askerova m.m.

