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HIRKJØLEN STATSALLMENNING – OMBYGGING AV KRAFTLINER VED 

SKJERDINGEN  

 

Vedlegg:  

 

- Brev fra Statskog SF 17.12.2015, med vedlegg. 

 

 

Saksframlegg: 

 

Etter henvendelse fra Oppland fylkeskommune skal strømnettet bygges om i Skardseterlia 

naturreservat og i Skjerdingen området. Statskog SF har oversendt kopi av plan for 

omleggingen, utarbeidet av Eidsiva anlegg.  

 

Arbeidet innebærer bl.a. å fjerne høyspentlinje fra Friisvegen mot Skjerdingen, og derfra ned 

mot Hirkjølen gård. Det skal legges ny høyspentkabel fra Friisvegen til høyfjellshotellet 

(2 400 meter) og settes opp ny høyspentlinje fra Helakbekken, langs Friisvegen ned mot 

Hirkjølen gård (2 700 meter). Totalt skal det rives 4 500 meter med gammel høyspentlinje.  

 

Arbeidet er tenkt utført i perioden 15.04.-01.10.2016.   

 

Saksbehandlers merknader: 

 

Bakgrunnen for prosjektet er blant annet ønsket om å verne om en hubrolokalitet i området.  

Det er positivt at linjer fjernes og delvis erstattes med jordkabel. Det er dokumentert at 

høyspentlinjer er årsak til fugledød, som kommer i tillegg til annen dødelighet 

(http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1012.pdf). Det være seg hubro, 

eller f.eks. storfugl og orrfugl, som det er bra forekomster av i Skjerdingen området.  

En fjerning av høyspentlinjen vil kunne redusere fugledød pga. kollisjon og 

strømgjennomgang.  

 

Dødelighet hos fugl som følge av strømgjennomgang skal i første rekke være et problem 

knyttet til distribusjonsnettet, dvs. ledninger med spenning opp til 22 kV  

(http://prosjekt.fylkesmannen.no/Documents/Handlingsplan%20for%20Hubro/Fugl%20og%2

0kraftledninger.pdf). Nå ser det ut til at det er tenkt å bruke en belagt linje i den nye 

høyspentlinja langs Friisvegen. Det vil kanskje redusere faren for strømgjennomgang, men 

fortsatt vil det være fare for kollisjon. 

 

Nasjonale føringer sier at bruk av kabel som alternativ til luftledning alltid skal vurderes når 

nye kraftledninger på alle spenningsnivå skal bygges. Saksbehandler har ikke kjennskap til 
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hva slags vurderinger som er gjort i denne saken, men mener det er naturlig å vurdere 

jordkabel også langs Friisvegen.  

 

 

 

Uttale: 

 

Ringebu fjellstyre ser positivt på planlagt omlegging av strømnettet på Hirkjølen, både av 

miljømessige og estetiske hensyn. Det må imidlertid vurderes om ny høyspentlinje langs 

Friisvegen også skal kables. For fjellstyret er det viktig at arbeidet avsluttes før elgjakta starter 

25. september. Det vil også gå beitedyr i området og det bes om at det tas hensyn til dette. 
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