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Innspill fra Akershus Bondelag vedr. MTA-plan for oppgradering av 
eksisterende 47 kV kraftledning Dyrløkke - Ås - Holstad - Kråkstad 

Akershus Bondelag viser til høringsbrev vedr. ovennevnte sak datert 28.11.2022 med høringsfrist 
22. desember 2022. Akershus Bondelag har kontaktet aktuelle lokallag i søknadsområdet, og vi 
har følgende merknader: 
 

• Tiltaket vil medføre kjøring på matjord som det må gis kompensasjon for:  
o Må kompensere flere meter ut på hver side av kjøresporet/anleggsplassen 
o at det blir kompensert for flere år, da slik kjøring vil ha en negativ påvirkning for 

avlingsnivået i flere år fremover. 
Kjøring i skogen antar vi vil skje under linja eller i belte. 

• Det mest negative er jo økningen av bredden på belte under kraftledningen, dette vil føre til 
redusert inntekt fra skogsdriften grunnet redusert bestand. Dette må bli kompensert.  

• Bredden på ryddebeltet var en vesentlig innsigelse også i vårt høringsinnspill til NVE om denne 
saken i 2020, og argumentene fra det høringsinnspillet er fortsatt dekkende for vårt syn:  
«Imidlertid er det særlig Elvias søknad om å utvide ryddebeltet fra 16 til 30 meter som pekes på 
som et alvorlig og unødvendig inngrep i skogsområdene av traséen. Med tanke på samfunns-
sikkerhet og forventet mere vind i fremtiden kan vi forstå behovet for en viss utvidelse av 
ryddebeltet (f.eks. til 20-22 meter), men 30 meter er unødvendig og bidrar til at tiltaket oppfattes 
svært negativt av grunneiere i området. Vi anmoder derfor om at tiltaket gjennomføres med en 
mindre utvidelse av ryddebeltet enn angitt i søknaden.» 
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