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Uttale til offentlig høring over NVEs innstilling til BKK Nett AS' søknad om 300 
(420) kV linje mellom Kollsnes og Mongstad 

Bergen Turlag er Vestlandets største friluftsorganisasjon med over 24.000 medlemmer. 
Vi har 8 lokallag og driver 23 fjellhytter. Vi er tilsluttet DNT og arbeider blant annet for 
å ta vare på friluftslivsmulighetene; samt å tilrettelegge for et aktivt, enkelt og 
naturvennlig friluftsliv. 

Nordhordland Turlag er ett av lokallagene tilsluttet Bergen Turlag og dekker 
kommunene Meland, Lindås, Radøy, Austrheim, Masfjorden og Fedje. 

Bergen Turlag har vært engasjert i saken siden de første planene ble lagt fram i 2005 
Vi har blant annet deltatt på befaringer, hatt møter med BKK og levert 
høringsuttalelser. Sistnevnte (datert 4. juni 2008 og 16. februar 2010) er vedlagt denne 
uttalen da de fortsatt er aktuelle. Vi ber om at disse i sin helhet blir vurdert som en del 
av denne uttalen. 

Bergen Turlag - og DNT sentralt - står fortsatt fast på prinsippet om at kabling i jord 
eller sjø skal benyttes der særlige naturmessige hensyn krever det. Dette gjelder i 
sårbart landskap, der biologisk mangfold er truet eller i INON-områder. Det aller meste 
av den planlagte traseen som går over land i øygarden, Radøy, Austrheim og Lindås 
oppfyller ett eller flere av disse kriteriene. 

Vårt prinsipielle standpunkt om kabling av hele strekningen står altså fast. Det blir 
derfor en vanskelig manøver å diskutere de ulike alternativene som er utarbeidet av 
BKK, som alle inneholder luftspenn. Alternative løsninger for energiframføring etc. lar 
vi i denne omgang ligge. Det som er helt klart er at alternativet som NVE innstilte på  
(i brev av 31. januar d.å.) er katastrofalt dårlig og må få et annet utfall!! Vi ser derfor 
positivt på, og har store forhåpninger til, at saken er løftet opp til politisk behandling. 

I vårt arbeid med saken ser vi at det er flere kryssende interesser og at en del trasevalg 
kan få lokale konsekvenser enten de blir gravd ned eller går som luftspenn. Stilt overfor 
ulike alternativer som alle innebærer traseer på land, ber vi om at OED lytter til de 
berørte kommunene for å finne tilfredsstillende løsninger med henhold til teknisk 
inngripen og trasevalg. 
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Bergen Turlag 

Bergen Turlag har stor respekt for arbeidet som er nedlagt i den lokale Folkeaksjonen 
Mot Luftspenn i Nordhordland (FMLN). Det er vår oppfatning at de har solid lokal 
støtte, både politisk og i befolkningen generelt. Vi mener at FMLN i tilstekkelig grad  
også ivaretar interessene til friluftslivet og tar nødvendige hensyn til naturmangfoldet 
i sitt arbeid med alternative løsninger. Samtidig er de berørte kommunene, 
representert på øverste politiske nivå, både pragmatiske og løsningsorienterte. 
Kommunene, sammen med FMLN og BKK har derfor gode forutsetningene for i 
felleskap å utarbeide en bedre løsning enn den NVE innstilte på. 

OED bør oppmuntre til - og legge nye rammer for et slikt samarbeid. Målet må være en 
kraftig revisjon av den tilrådde traseen og de tekniske løsningene. At de samlede 
kostnadene blir høyere er både naturlig og nødvendig. 

Denne saken er spesiell på flere måter. Området fra Kollsnes til Mongstad er preget av 
særegen kystnatur og kulturlandskap med lav vegetasjon. De høye mastene vil derfor 
utgjøre et særlig stort naturinngrep. Dette var også hovedgrunnen til at de mest utsatte 
områdene i Øygarden fram mot Kollsnes ble kablet på 90-tallet. Å bygge en ny linje i 
luftspenn i samme område, og med tilsvarende naturtyper, vil underminere det viktige 
og vellykkede arbeidet fra den gang. 

Kraftlinja skal gå mellom to av Norges største industrianlegg. Den har blant annet 
sammenheng med nylig konsesjonsgitt kabel til Troll A. Det er med andre ord også et 
industrielt behov fra vår viktigste eksportnæring. Det økonomiske argumentet er 
derfor svekket, da ekstra kostnader vil bety svært lite i den store sammenhengen. BKK 
har også utredet alternativer som innebærer langt større andel sjøkabel og tilsvarende 
mindre luftspenn enn det NVE har innstilt på. Dette er med å underbygge betydningen 
av den sårbare naturen i området, og det viser at det finnes tekniske og økonomiske 
alternativer. 

En del av argumentasjonen mot kabling er en tenkt smitte-effekt ved at man vil kreve 
kabling "alle" andre steder også. Dette var blant annet et argument som ble benyttet i 
Sima - Samnanger saken. Slik argumentasjon er etter vårt syn å snu saken på hodet. 
Alle utbygginger skal uansett konsesjonsbehandles og de naturgitte forutsetningene er 
en betydelig del av vurderingsgrunnlaget. Bergen Turlag forfekter ikke synet om alt 
eller ingenting, men foretar prioriteringer. I denne saken vurderer vi områdene for å 
være spesielt sårbare og at en utstrakt bruk av kabling derfor er viktig og nødvendig. 
Dette håper - og tror vi vil komme klart fram i løpet av befaringen senere i måneden. 

Vennlig hilsen 

Helene Ødven 	 Birger Tomasgard 	 Jan Bjørgo 
Daglig leder 	 Leder 	 Naturvernansvarlig 
Bergen Turlag 	 Nordhordland Turlag 	 Bergen Turlag 
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Kopi til: 

Fylkesmannen i Hordaland 
Hordaland Fylkeskommune 
Naturvernforbundet Hordaland 
FRIFO 
DN 
Miljøverndepartementet 
Øygarden kommune 
Radøy kommune 
Lindås kommune 
Austrheim kommune 
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