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Tittel: Uttalelse til høring vedr. Trafostasjon Lysebotn-Fagrafjell 
Uttalelse: 
Sandnes Bondelag savner en utredning som tar for seg hvor strømmen skal. Med dette 
menes hvor skal stømlinja være lokalisert, vil linja gå i luftspenn eller nedgravd kabel. Vi 
har hørt utalelser som sier linja skal til Stavanger/Stølaheia, men dette finner vi verken 
bekreftelse eller avkreftelse på. Kommende kraftlinje i fra Trafostasjon ut til forbrukerne ser 
vi selvklart at det er et behov for. Det vi ønsker er rett til og være med å fremme forslag om 
at linja IKKE blir lagt i LNF-område. Dette på bakgrunn av bondlegging av dyrkamark, inn 
og utmarksbeite. Vi tenker fremover, og ser teknologien i landbruket bli mer og mer 
avansert. Bruken av Autonome droner i landbruket er ikke langt frem i tid, da med tilsyn av 
beitene dyr, nitrogen sensorer mm. En må og ta til etterretning bruken av helikopter ved 
kalking av beite. -Hvordan vil en høyspentlinje bondlegge god og effektiv utnyttelse av slike 
løsninger. Vi vil og nevne den nye gjødselsforskriften som pr.dagsdato er ute som et forslag. 
I dette forslaget er det foreslått en skjerping på spreieareal, i fra 4daa pr ku-til 5daa pr ku. 
Fylkesmannen i Rogaland kom nettopp ut med en uttalelse. -ved innføring av den nye 
gjødselforskriften så vil Rogaland mangle 100.000daa spreieareal. Hvordan vil områdene 
hvor linja kommer bli påvirket, da særs med tanke på gjødsling. Flere produsenter i Sandnes 
kommune har gjødselsutstyr med kanon/jet, som kan skyte gjødsla ut 50m for og kunne 
nyttiggjøre gjødsla og beitene på mest gunstige måte. I anleggsperioden så kan beitene dyre 
komme i konflikt med utbyggingen. Hvordan skal dette samkjøres for å ikke komme i 
konflikt med dyrevelferdsloven? Det samme gjelder forurensing mtp. Avfall, støv, støy, 
vibrasjoner, indre og ytremiljø. Sandnes Bondelag stiller seg negative frem til vi får mer 
informasjon om hvor linja skal legges etter Fagrafjell. 



Styret Sandnes Bondelag. 9/4-2018 
Vedlegg: - 

 


