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Høringsuttalelse angående ny traséutredning  («Tilleggssøknad») for 420 kV  linje Tonstad - 

Tjørhom – Lyse 

På vegne av velforeningen  for hytteeiere i Josdalen nordøst for Tonstad vil vi komme med en del 

kommentarer til det endrede forslaget til trasé for 420 kV i sydlig del av traseen mellom Tonstad og 

Tjørhom: 

Varde Vel  sendte ikke inn kommentarer til det opprinnelige traséforslaget da de opprinnelige 

alternativene bare i liten grad påvirket vårt nærmiljø. Dette har nå endret seg sterkt, da det nye 

«prioriterte» forslaget, kalt 5.0, i sterk grad påvirker vårt hytte- og turterreng negativt.  Det er flere 

forhold som fører til dette: 

Trasévalget mot nord, kort øst for Hovknuten, går gjennom uberørte områder som sammen med 

Varden/Bergeheii er det mest brukte turområdet for hytteeiere i Josdalen. Begge områder brukes 

også mye av  fastboende i Josdalen og på Tonstad. Dette foreliggende trasé-valget gir klart større 

reduksjon i INON-areal enn de andre trasé-alternativene. Vi vil beskrive det foreliggende forslag et 

som provoserende i forholdet til friluftsinteresser.  

Den foreslåtte traséen for 420 kV mellom Tonstad og Solhom er planlagt flyttet mot sør ut av dalen 

(jfr  prioritert trasé 2.0  i Statnett sin plan for ny trasé Ertsmyra/Tonstad – Solhom).  Varde Vel  er 

innforstått med denne flyttingen. En linje i tillegg parallellt med denne vil imidlertid totalt sett gi en 

visuell virkning som er svært belastende for det mye brukte turområdet fra Mågevann mot 

Bergeheii(Varden).  

Trasé 5.0 er også negativ for villreinen, ved å stenge et betydelig  areal for trekk mot sør/sørvest fra 

heiene lengre nord, jfr Fig 21 i «Tilleggssøknaden». 

Kartet som beskriver de foreliggende forslagene viser også forslag til en ny baseplass ved 

Hellestølsvatnet innerst i Josdal, og en mulig ny vei for å få tunge/lange gjenstander inn til denne 

baseplassen. Ingen detaljer om gjennomføringen er angitt i Tilleggssøknaden. En slik vei er ikke 

ønskelig ut fra interessene til hytteeierne i området. Det vil være særlig problematisk  å legge vei 

med moderat gradient opp langs fossen i vestlig del av traséen (Fossbråtet) uten ødeleggende 

inngrep.  

På dette grunnlaget vil vi komme med følgende innspill: 

1) Trasé 5.2 er helt uproblematisk for de forhold Varde Vel påpeker. Så langt vi skjønner er det 

imidlertid stor og forståelig motstand mot denne traséen blant fastboende både i  Josdal og 

nedre Sirdal. 

2) Trase 5.1 bør prioriteres da traséen har små/moderate konsekvenser for fastboende i 

Josdal/nedre Sirdal, samtidig som den har betydelig mindre konsekvenser for 



friluftsliv/hytteinteresser enn trase 5.0.  Ut fra tekst og vurderinger i «Tilleggssøknaden» har 

vi vanskelig for å forstå konklusjonen om å prioritere 5.0 framfor 5.1. Det vedlagte kart 1 

illustrerer at denne løsningen innebærer en åpen korridor mot sør som stenges hvis en velger 

trase 5.0. 

3) Dersom trase 5.0 allikevel prioriteres vil vi peke på muligheten for å flytte traséen lengre øst 

enn foreslått. Dette vil redusere den negative virkningen på det viktige turområdet nær  

Hovknuten betydelig. Det alternative forslaget er å følge traseen mot Solhom omkring to 

kilometer lengre øst mot Kvinesdal, og derfra trekker den først mot nord til Hovknutvatnan, 

og deretter nordvestover  for å følge en eksisterende mindre ledningstrase i retning av 

innerenden av Lilandsdalen, jfr vedlagt kart 2, trasé 5.0.1. 

4) Planen om ny vei inn til Hellerstølsvatnet bør ikke gjennomføres. Hvis alternativ 5.1 velges 

bortfaller behovet. Hvis alternativ 5.0, østlig versjon velges (jfr 5.0.1, pkt 3) er det mer 

relevant å opprette en baseplass i Kvinesdal i tillegg til Josdalstippen. Hvis det allikevel velges 

å opprette en slik baseplass bør andre veiløsninger vurderes, bl.a.  oppgradering av 

eksisterende vei  til tilførselsvei. Vi forutsetter at det gjennomføres en lokal høring om dette 

punktet med detaljert beskrivelse av mulighetene. 
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VEDLEGG: 

KART 1:  Korridor mellom traséene til hhv Tjørhom og Solhom 

 

KART 2:    Forslag til alternativ trasé

 


