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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 av 11.04.2014. 
 
Fylkesmannen ser det som positivt at forskrift om planlegging og godkjenning av 
landbruksveger rulleres.  
 
Våre kommentarer til er inntatt nedenfor: 
 
 
§ 1-2 Definisjoner. 
Fylkesmannen finner det betenkelig og lite framtidsrettet at det gis rom for å avvike 
fra kravene til for eksempel vegbredde og stigning på landbruksbilveger sett hen til 
at vogntogene blir både lengre og tyngre og framkjøring av tømmer går jamnt hele 
året. Det vises til nylig innført 24 meters vogntog med 60 tonns totalvekt. 
 
§ 1-3 Virkeområde 
Fylkesmannen ser det som positivt at omfanget av landbruksvirksomhet er definert 
i størrelse og at det favner videre enn tidligere. 
 
I mange tilfeller er etablerte skogbilveger fusjonert sammen i vegforeninger og det 
drives en samlet drift og vedlikehold av disse vegene. Massetak som kun betjener 
slike sammenslutninger bør kunne omfattes av forskriften. Bakgrunnen for det er 
at fjellmasser i stadig større grad brukes både til ombygging og vedlikehold av 
veger og av uttak av slike masser forutsetter at det er en viss størrelse på minste 
volum som økonomisk forsvarlig kan handteres samtidig ved sprengning og 
knusing. Skal fjellmasser selges ut av sammenslutningen/vegforeningen skal 
saken behandles etter PBL.      
 
Fylkesmannen finner det også positivt at «korte strekninger» og «lite areal» er 
definert. 
 
Gravedrifter vil oftest være aktuelt i områder hvor det er så bratt  at det vil bli en 
god del graving. Gravedrifter bør være omfattet av søknadsplikt. 
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§ 2-3 innhold i søknaden 
Sett hen til at N 50 er godt innarbeidet kan oversiktskartet gjerne være knyttet til 
denne målestokken. 
 
Fylkesmannen ser det som positivt at det må beskrives hvordan forhold til erosjon 
og masseskred er ivaretatt i planleggingen og søknaden sett hen til endret 
nedbørsmønster.   
 
§ 3-2 Vedtakes innhold 
Fylkesmannen ser det som positivt at det foreslås mulighet for å forlenge 
vedtakets gyldighet slik at det blir mer korresponderende med tilsvarende i NMSK-
forskriften. 
 
§ 3-4 Vilkår         
Fylkesmannen ser det som positivt at innrapportering til Felles vegdatabase (FKB) 
formaliseres.  
 
 
Med hilsen 
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