forum for
natur og friluftsliv

Norges Vassdrags- og Energidirektorat
v/Simen Sørlie
Postboks 5091
Majorstuen
0301 Oslo

Bergen, 23.9.2013

Uttalelse vedr. søknad fra BKK Nett om spenningsoppgradering Evanger-Samnanger
Viser til brev av 15. august 2013 vedr. søknad fra BKK Nett om oppgradering av kraftlinjen
Evanger-Samnanger fra 300 kV til 420 kV. FNF Hordaland er et samarbeidsnettverk mellom
natur- og friluftslivsorganisasjoner i Hordaland, og arbeider for å ivareta natur- og
friluftslivsinteressene i fylket. Organisasjonene i FNF Hordaland representerer totalt over
33.000 medlemmer.
FNF Hordaland er positiv til at BKK Nett søker om oppgradering og gjenbruk av eksisterende
master og traseer for å imøtekomme et økende overføringsbehov i kraftnettet. På denne
måten tar BKK Nett ansvar for å redusere behovet for nye naturinngrep. Den fremlagte
søknaden om oppgradering av kraftlinjen Evanger-Samnanger fremstår i utgangspunktet
som lite konfliktfylt, og vi har således ingen spesielle merknader til søknaden.
Da arbeidet på kraftlinjen flere steder vil foregå i populære friluftsområder forutsetter vi at
NVE stiller krav til skånsom utbygging i anleggsperioden, for å minimere omfanget av inngrep
i terrenget. Vi vil imidlertid tilføye noen opplysninger til avsnitt 6.2 ”Friluftsliv og rekreasjon”:
Den omsøkte oppgraderingen krysser også de gamle ferdselsveiene mellom Bergsdalen,
Verpelstad, Bolstad og Evanger. I 2007 merket ”Fotalaje” stien mellom Lid og Verpelstad
(http://www2.turistforeningen.no/activity.php?fo_id=2513&ac_id=16346). Ved Øye krysser
linjen inngangsporten til det regionale friluftsområdet Bergsdalsfjellene.
Ved en eventuell konsesjon oppfordrer vi også NVE om å stille krav til miljøtilpasning av
linjen hvor det er mulig, når det likevel skal utføres arbeid på den. Dette kan være
kamuflering av master i spesielt viktige friluftsområder, tiltak som reduserer faren for
kollisjon med fugler m.m.
Videre ber vi BKK Nett om å holde en løpende dialog med organisasjonene i FNF nettverket
via FNF koordinator vedrørende planer for oppstart samt pågående anleggsarbeid, slik at
organisasjonene igjen får videreformidlet informasjon til medlemmer som ønsker å ferdes i
områdene.
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