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Landbruks- og matdepartementet
Postboks 8007 Dep.
0030  Oslo

Ny forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier - samt endring i 
forskrift for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket   
Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud

Det vises til brev av 11.04.2014 fra Landbruks- og matdepartementet med forslag til ny forskrift om 

planlegging og godkjenning av landbruksveier til høring. Fylkesmannen beklager sen tilbakemelding.

Forskriftsforslaget vil erstatte forskrift av 20.desember 1996. Det nye forskriftsforslag er oppdatert og 

har som mål å gjøre forskriften enklere og tydeligere. Hovedtrekkene i eksisterende forskrift er 

videreført, dette gjelder også skjønnsrommet til den enkelte kommune.

Merknader fra Fylkesmannen i Buskerud

Gjeldende forskrift har fungert i mer enn 18 år. Det har ikke vært store utfordringer med praktisering 

og forvaltning av forskriften gjennom denne lange tidsperioden. Landbruksveibygging er i all 

hovedsak lite kontroversiell. Planfaglig gjelder tiltakene enkle søknader om ombygging av eldre 

skogsveier. Vi kan knapt vise til uheldige episoder eller misbruk av forskriften i avveiningen mot bruk 

av plan- og bygningsloven.

Fylkesmannen i Buskerud slutter seg til de relativt sett beskjedene endringsforslag og presiseringer 

som er foreslått i ny forskrift. Endringene synes basert på et faglig godt erfaringsgrunnlag med 

praktiseringen av gjeldende forskrift og det er i tillegg tatt høyde for nye problemstillinger. 

Vi slutter oss også til endringsforslaget i forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket, 

der departementet legger til grunn at avveining av nærings- og miljøhensyn skal foretas i forbindelse 

med godkjenningsvedtaket etter landbruksveiforskriften. Det er også etter vårt skjønn svært viktig å 

slå fast prinsippet om at legaliteten til et veiprosjekt avklares gjennom planbehandlingen og ikke 

gjennom tilskuddsforvaltningen.

Fylkesmannen i Buskerud har ingen merknader til de to revisjonsforslagene.

Med hilsen

Helge Nordby
seniorrådgiver

Olav Granheim
Fylkesskogmester
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