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Høring - Ny forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier, samt 
endring i forskrift for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 
 
Viser til høringsbrev av 11.4.2014 fra Landbruks- og matdepartementet gjeldende forslag til 
ny forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier. Forskriften vil erstatte 
forskrift av 20. desember 1996 nr. 1200 om planlegging og godkjenning av veier for 
landbruksformål (landbruksveiforskriften). Høringsbrevet omfatter også en mindre endring i 
forskrift av 4. februar 2004 nr. 447 om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 
 
Felles landbrukskontor for Våler og Åsnes i Hedmark har i sitt virkeområde en samlet 
skogressurs på 1.300.000 dekar (10 % av produktivt skogareal i Hedmark) og et 
skogsbilvegnett på over 1000 km, samt anslagsvis 250 km med traktorveier. 
 
Vi har følgende innspill til høringen vedrørende endringer i forskrift om planlegging og 
godkjenning av landbruksveier:  
 
Til § 2-3 Innholdet i søknaden … her bør detaljkart målestokken settes til 1:5 000 eller større, 
da de fleste skogbruksplaner med miljøregistreringer er i denne målestokken.   
 
Til § 3-1 Uttalelser.. Kommunen bør ha oppfylt sin høringsplikt med å sende saken til 
uttalelse hos Fylkesmannen, Landbruk og miljø, samt Fylkeskommunen på kulturminner.  
 
Til § 4-2 Tilsyn. Her ønskes inn en tydeliggjøring ved tilsyn/ kontroll.: Tilsatte knyttet til 
offentlige landbruks- og miljøvernmyndigheter har, når de er på tjenestereiser i de områder 
veien betjener, rett til- og avgiftsfri bruk av veien. 
  
Forslag til endring i forskrift av 4. februar 2004 nr. 447 om tilskudd til nærings- og miljøtiltak 
i skogbruket har vi følgende kommentar til forslag til ny § 5: …Det er et krav at veien blir 
vedlikeholdt til den standard som den opprinnelig ble bygd. Her bør det settes vilkår om minst 
25 år eller for all framtid. 
 
Tilsatte knyttet til offentlige landbruks- og miljøvernmyndigheter har, når de er på 
tjenestereiser i de områder veien betjener, rett til avgiftsfri bruk av veier som har fått 
tilskudd.” Vi mener tilgang for offentlige tilsatte innen landbruk- og miljø bør hjemles 
uavhengig om veien har fått tilskudd eller ikke.  
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De øvrige endringer til eksisterende forskrift har vi ingen kommentarer til og slutter oss til 
foreslåtte endringer.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Ole Jørgen Gjems 
rådgiver skogbruk 
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