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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 

Det vises til høringsbrev datert 11.04.2014. Norges Bondelag er generelt opptatt av et 

oppdatert, enkelt og tydelig regelverk.  

 

Norges Bondelag har følgende kommentarer til ny forskrift om planlegging og 

godkjenning av landbruksveier: 

 

§ 1-2 Definisjoner 

 

Landbruksvirksomhet 

Norges Bondelag stiller seg positiv til forslaget om å utvide definisjonen av 

”landbruksformål”. Veilederen T-1443 ”Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss” er 

innarbeidet i næringa og brukes i andre sammenhenger. Å legge denne til grunn i 

forskriften bidrar til et enklere og mer forutsigbart regelverk.   

 

Ombygging av landbruksvei 

Norges Bondelag mener at definisjonen av vedlikehold kontra ombygging er en klar 

innskrenking i forhold til gjeldende regelverk. Forslaget vil etter vår vurdering føre til økt 

og unødvendig byråkrati. Det må være mulig å utføre oppgradering og vedlikehold av 

veiene slik at disse tilfredsstiller dagens krav til veiklasse uten at dette utløser søknadsplikt.  

 

§ 1-3 Virkeområdet 

I omtalen av denne paragraf er det kommet inn en presisering av at godkjenning av 

masseuttak etter denne forskrift kun skal være relatert til den omsøkte veien. Dette er en 

klar innskrenking som kan medføre økte kostnader for skogeierne. Det er kostnadseffektivt 

å kunne nytte lokale masser til det lokale skogsveinettet.  Norges Bondelag mener at 

tillatelse til massetak, etter forskriften, skal omfatte hele veianlegget og ikke bare der 

masseuttaket er relatert til den omsøkte veien. Det vil forhindre økte og unødvendige 

kostnader for skogeier. 
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Norges Bondelag har følgende kommentarer til endring i forskrift for tilskudd til 

nærings- og miljøtiltak i skogbruket: 

Norges Bondelag støtter forslaget om å fjerne avgrensningen i § 5 i forhold til 

”villmarkspregede områder”. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

Arild Bustnes      Per Harald Agerup 

 
  

 


