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KRAFTLEDNINGEN  MONGSTAD – KOLLSNES MÅ LEGGES I KABEL 
 

 
I  NVE sin anbefaling til OED den 31.01.11 går NVE inn for det verste alternativet med 

kraftmaster over Austrheim. Dette er sterkt beklagelig og provoserende for min familie og jeg som bor 

i Nordhordland, bruker naturen her mye og verdsetter det enestående landskapet og dyrelivet svært 

høyt. Ikke noe annet annet enn full kabling mellom Mongstad og Kollsnes er akseptabelt for oss. Her 

må landskap og biologisk mangfold gå foran økonomiske rammer som holdes stramme enten fordi 

hele prosjektet er dårlig butikk, eller fordi profitten skal baseres på rovdrift på våre områder. 

Linjetraséen i Nordhordland er tenkt i svært åpent landskap der luftspenn vil være synlig på lang 

avstand. Dette sier sågar BKK selv til oss i en brosjyre i 2008. Det hele blir forsterket av at Radøy er 

furet på langs slik at luftspennet må krysse sund, høyder og dalsøkk. I Øygarden ble dette tatt hensyn 

til der jordkabel ble vurdert og gjennomført. Vi krever at det samme hensynet må tas også her i 

Nordhordland. 

 

Dyreliv 

Luftspennet vil gå gjennom store urørte naturområder med rikt og variert fugleliv. Her er ørn, hubro 

og  særegne fugler som er utsatt ved høyspentlinjene. For å verne disse fuglene, må linjen legges i 

kabel 

 

Landskap. 

Linjetraséen som er anbefalt av NVE  kommer til å henge over de mest brukte friluftsområdene i 

Nordhordland. Både lynghei, kulturstier, fiskevann, skogsmark og tursier vil bli sterkt forringet av 

luftspennet 

 

Stråling 

Strålingsfaren fra det påtenkte luftspennet vil utsette husstander i nærheten for fare og forringet 

livskvaliteten til både fastboende og hyttefolk. Landet under linjen vil også være ubrukelig som 

tomteland, om så skulle bli aktuelt, så lenge linjen er der. Vi mener at kabel i jord og sjø bør kunne 

isoleres mot stråling slik at den blir betydelig redusert.i forhold til det som er mulig ved luftspenn.  

 

Økonomi. 

Vi mener at andre verdier enn enkle målbare pengeverdier må telle. Strekket er forholdsvis lite slik at 

forskjellen på luftspenn og kabling blir relativt liten i forhold til det en får igjen ved å ta hensyn til 

folks krav og ønsker om bevaring av livskvalitet. En ”glatt” gjennomføring uten for mye forsinkelser 

pga uvilje i lokalbefolkninga bør også telle positivt. 

Styresmaktene har sagt at nytteverdien for samfunnet ved å bygge ledningen må være større enn 

kostnadene. Da bør samme styresmakter ha normer for verdivurdering av skader på livskvalitet, 

landskap, natur og biologisk mangfold 

 

Framlegg til vedtak: 

På grunn av store konsekvenser for landskap og biologisk mangfald krever vi som 

familieinstitusjon full kabling av kraftlinjen Mongstad - Kollsnes.  



 


