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Høringsuttalelse fra Maskinentreprenørenes Forbund 
- Ny forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier, samt endring i 
forskrift for tilskudd til nærings- og miljøtiltak.  
 
Viser til høringsbrev og notat av 11. april vedrørende ny forskrift om planlegging og 
godkjenning av landbruksveier, samt endring i forskrift for tilskudd til nærings- og miljøtiltak. 
  
Kort om Maskinentreprenørenes Forbund (MEF):  
MEF har om lag 1950 små, mellomstore og store medlemsbedrifter, hvorav 114 er 
skogsentreprenører. Samlet omsetter medlemsbedriftene for rundt 60 mrd. kr i året og 
sysselsetter 26.000 arbeidstakere. MEF har egen hovedavtale med LO/Norsk 
Arbeidsmandsforbund (NAF) og tariffavtaler med NAF og Fellesforbundet.  
 
Uttalelse til forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier 
 
Det er svært positivt at Landbruks- og matdepartementet ønsker å fornye og forenkle 
regelverket. Et godt fungerende veinett er en forutsetning for økonomisk lønnsom skogsdrift. 
Til tross for krevende topografi har Norge i dag Nordens laveste tetthet av skogsveier. Økt 
utbygging av skogsveier gir betydelig reduserte driftskostnader ved skogsdrift og er således 
et avgjørende tiltak for å øke lønnsomheten for hele skognæringen. MEF anbefaler klart 
bygging av skogsveier som et meget godt miljøtiltak da dette begrenser behovet for åpen 
terrengkjøring med skogsmaskiner. 
 
Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier. 
 
§ 1-3. Virkeområde 
MEF mener at bruken av ordet «gravedrift» tolkes svært uheldig og bør ikke anvendes. 
Gjeldende praksis er at denne type vei og myntet på bruk av terrenggående skogsmaskiner 
slettes straks etter endt bruk. Både visuelle hensyn og fare for erosjon skal vurderes ved 
gjenlukking av slik vei og betinger maskinfaglig kompetanse. Tiltaket lar seg best defineres 
som enkle og midlertidige driftsveier, eventuelt gjenstand for offentlig meldeplikt. 
 
§ 2-2 Krav til konsekvensutredning og forhåndsgodkjenning 
MEF er av den oppfatning at krav om konsekvensutredning ved veilengde over 5 km vil 
medføre lengre planprosesser og økt byråkratisering. I tillegg kan et slikt krav om 
konsekvensutredning medføre at entrepriser planlegges og deles ytterligere opp, noe som 
kan resultere i flere meter bygget vei. 
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Saksbehandlingstiden ved ny- og ombygging av veier er per i dag i mange kommuner for 
lang. Et grep for å redusere saksbehandlingstiden er å heve grensen søknadspliktige tiltak.  
I høringsdokumentet vises det til veiledende grense for tiltak som blir vurdert å medføre 
«vesentlig terrenginngrep» på strekninger på om lag 50 meter og 150 m2 areal, og avvik fra 
opprinnelig terrengnivå på 1 meter. Dette er etter vår mening en for lav grense.    
 
Avslutningsvis mener MEF at kommunenes innsigelsesfrist for enkle og midlertidige 
driftsveier, bør endres fra minimumstid til maksimumstid (§ 3-1) for å sikre raskere 
behandlingstid. 
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