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Ny forskrift planlegging/godkjenning av landbruksveier - høringssvar  

Endring av forskrift for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i 

skogbruket 

 

 

Forslag til ny forskrift om planlegging/godkjenning av landbruksveier og endring i 

forskrift for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket ble mottatt av 

landbrukskontoret i Asker og Bærum 14.04.2014.  

 

Forslag til ny forskrift og endring av forskrift er behandlet administrativt av 

landbrukskontoret. 

 

Intensjonen med å lage ny forskrift er å gjøre forskriften oppdatert, enklere og 

tydeligere. 

 

Viktigheten av landbruksveiene er udiskutabel – bedre utnyttelse av de fornybare 

ressursene gjennom en tilfredsstillende infrastruktur, viktig i beredskapssammenheng, i 

krise situasjoner og de er positive for friluftslivet.  

 

Veidekningen i Asker og Bærum er god, men mange av skogsbilveiene har 

«flaskehalser» som: for smal, svinger som ikke er beregnet for vogntog på 22 meter, 

dårlig med snuplasser eller for mye stigning. Mange av veiene kan utbedres med svært 

små inngrep. 

 

Landbrukskontoret mener det er viktig med et regelverk som definerer grensen mellom 

vanlig vedlikehold og oppgradering av skogsbilveiene. Det er viktig at ny forskrift 

følges opp med et avklarende rundskriv. 

 

Enkeltkommentarer til forslaget: 

 

§ 1-2 Definisjoner. Nødvendighetsbegrepet – hva ligger i begrepet/kriterier….presiseres 

til å gjelde veier som ikke tilfredsstiller landbruksveinormalene, men som er viktige for 

landbruket.   
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Det er positivt at ”Landbruksvirksomhet”, er gitt en noe videre definisjon enn 

”landbruksformål” i gjeldende forskrift. Innholdet i begrepet ”annen næringsvirksomhet 

med grunnlag i landbruksressursene på eiendommen”, må ses i lys av økt vektlegging 

av å bruke alle ressurser på landbrukseiendom aktivt for økt verdiskaping.. Økonomisk 

nytte av tiltak som defineres innenfor ”landbruksvirksomhet” og som ellers er i tråd 

med kommuneplanen, skal kunne regnes med i lønnsomhetsvurdering av landbruksvei 

etter denne forskriften. Departementet anser at næringsmessig nytte knyttet til f.eks. 

seterdrift, enkle husvær, sanking/tilsyn av husdyr på utmarksbeite og utleie i forbindelse 

med jakt, fiske og friluftsliv normalt ligger innenfor begrepet. Den næringsmessige 

nytten av slike tiltak skal kunne dokumenteres på en etterprøvbar måte 

 

§1-3 Virkeområdet.. Grense mot annet lovverk eks. plan- og bygningsloven er ok. 

Økonomiske beregninger som grunnlag for virkeområdet – mer enn 50% landbruk 

medfører behandling etter landbruksveiforskriften. Definisjonene av ubetydelige 

inngrep bør være avklarende  – 1 m terrengavvik, 150 m2 areal og 50 m lengde på 

inngrep (samlet).  

 

§2 -3 Innhold i søknad.  Konkrete krav til tiltak og miljøinformasjon er positiv. 

Opplistingen bør også inneholde informasjon om kulturminner og spesielle 

friluftslivskvaliteter. 

 

§ 3-2 Vedtakets innhold. Implementering av Naturmangfoldlovens bestemmelser i 

vedtak om godkjenning av tiltak er viktig. Implementeringen bør gjøre ny vurdering 

etter Naturmangfoldloven unødvendig ved tildeling av tilskudd til det godkjente 

tiltaket.. 

                                               ---------------------------------- 

 

Vedrørende forslag til endring i forskrift av 4. februar 2004 nr. 447 om tilskudd til 

nærings- og miljøtiltak i skogbruket: 

 

Endringen er å fjerne begrensningen i §5 annet ledd, om at tilskudd ikke skal gis til 

bygging av permanente veier som fører til reduksjon av «villmarkspregede områder». 

 

Denne endringen er uten betydning for Asker og Bærum.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Anne Karine Garnaas 

landbrukssjef 

   (Sign.) 

Terje Johannessen 

skogbrukssjef 

 

 

 

 
 
Asker kommune 



  Side 3 of 3 

  

  

       

 

 

 

 

 

 


