FOR ORD
Etter drøftinger med Miljøvemdepartementet oppnevnte Landbruksdepartementet i brev av 12. desember 1995 en arbeids gruppe for å utrede konsekvensene av skogbrukets vegbygging i forhold til næringsog miljøinteresser knyttet til skogarealene. Arbeidet har særlig vært konsentrert om å komme fram til
en felles forståelse av dagens situasjon og de utfordringene vi står overfor, og en vurdering av skogbrukets næringsmessige behov for nye skogsveger og hvilke miljømessige hensyn som må ivaretas i denne
sammenheng., Ut fra dette legger veggruppa fram en rekke anbefalinger både med hensyn til overordnede prinsipper for arealvurdering og planlegging, og med hensyn til hvilke planleggings- og vurderingskriterier som skal legges til grunn ved behandlingen av de enkelte sakene.
Arbeidsgruppen legger med dette fram sin enstemmige innstilling.
Oslo, mai 1998
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Innledning

1.1

Innledning

og mandat

Bygging av skogsveger er et av de tiltak i skogbruket som oftest kommer i konflikt med miljø- og
friluftsinteressene. Både miljøvemmyndighetene og miljø- og friluftsorganisasjoner har derfor i de
senere åreneengasjert seg i forbindelse med skogsvegbygging generelt, og i forhold lil konkrete
enkeliprosjekt.
For skogbruket er et tjenlig vegnett av avgjørende betydning forå kunne drive en moderneog konkurransedyktignæringsvirksomhet og på den måten ivareta sin posisjon som en viktig næring for
distriktene og landet. Den generelle tekniske og økonomiske utviklingen etter krigen har gjort det
nødvendig med en omfattende rasjonalisering i skogbruket som i andre næringer, og bedre tilgjengelighet til skogarealene er en forutsetning for dette. I tillegg benyttes skogsvegene ofte i forbindelse med annen næringsviiicsoxnhet og fritidsaktivitet i bygdene, og er svært viktige i skoglig
beredskapssammenheng. Et operativt skogsvegnetter også et viktig element i oppbyggingen av
den generelle sivile og militære beredsskap.
Vegbygging innebærersom oftest irreversible terrenginngrep og endret atkomst til skogarealene. I
de fleste tilfeller og på den største delen av det produktive skogarealet er det mulig å komme fram
til løsninger som tilfredsstiller næringens behov, samtidig som detblir tatt nødvendig hensyntil
miljøverdiene i området. Men i noen tilfeller oppstår det konflikter av en slik art at det må foretas
avveininger og valg mellom nærings- og miljøinteressene.
Derfor er det viktig å utvikle gode saksbehandlingsregler og vurderingskriterier slik at konfliktsakene avdekkes på et tidlig stadium, og at grunnlaget for å kunne ta de riktige beslutningene blir
best mulig.
Blant annetpå denne bakgrunn fastsatte Landbruksdepartementet i 1991 en forskrift etter skogbruksloven som skal sikre en helhetlig og miljøtilpasset planlegging og bygging av skogsveger.
Samtidig er det gjennomført en rekke veiledningstiltak og justeringer i forskrifter og rundskriv for
å redusere de negative effektene skogbrukets næringsvirksomhet kan ha.
Også etter disse virkemiddelendringene har det vært til dels stor uenighet om deler av skogbrukets
vegbygging, og dette er bakgrunnen for at Landbruksdepartementet fant det hensiktsmessig å opprette en arbeidsgruppe for å sepå hva konfliktenebunner i og hva som kan gjøres forå unngå konflikter i framtida. Arbeidsgruppen ble opprettet etter drøfting med Miljøverndepartementet, og satt
sammen av representanter fra berørte direktorater og forvaltningsledd under de to departementene
på sentralt og regionalt nivå.

1.2
Mandat
Mandatet er utformet av Landbruksdepartementet etter drøftinger i kontaktutvalget for skogbruk
og miljø, og etter innspill fra Miljøverndepartementet.
i.

Utrede konsekvenser ved bygging av skogsvegerfor skognæringen,
miljØinteressene og samfunnet generelt. Dette omfatter:
• Skogressursenes tilgjengelighet; faktagrunnlag om dagens situasjon og framtidige behov.
• Kosi/nytte-analyser forvidere vegutbygging både for næringen og i en større sammenheng.
• Konsekvenser forkulturrninner, natur- og friluftsinteresser.
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II.
Analyserebeslutningsprosessen ved vegbygging i skogbruket, herunder:
• Gjennomgang av behandlingen av skogsvegsakeretter gjeldende regelverk.
• Mijøvemmyndighetenes deltakelse i prosessen.
• Kriterier for å kunne nekte et planlagt tiltak gjennomført.
Mandatet er meget omfattende, og arbeidsgruppa har ikke kunnet gi fyllestgjØrende svarpå alle
spørsmål som reises innenfor de rammer den er gitt. På enkelte områder har derfor arbeidsgruppa
nøyd seg med å peke på problemer og anbefale tiltak og utredninger for å belyse problemstillingene ytterligere.

1.3
Arbeidsgruppa
Arbeidsgruppen har hatt følgende sarnmensetning:
Avdelingsdirektør Ivar Ekanger, Landbruksdepartementet (leder)
Avdelingsdirektør Pål Vidar Sollie, Miljøverudepartementet
Førstekonsulent Ellen Grepperud, Miljøverndepartementet (til juni -96)
Førstekonsulent Tonil Vestad, Miiiøverndepartementet (fra juni. -96 til juni -97)
RådgiverTone Solhaug, Miljøverndepartementet(fra august -97)
Rådgiver Karl Inge Rommen, Miljøverndepartementet (fra sept. -96)
Førstekonsulent Knut Sirnensen, Direktoratet forNaturforvalining (til august -97)
Seksjonsleder Geir Grønningsæter, Direktoratet forNaturforvalaning (fra august -97)
RådgiverEven Gaukstad, Riksantikvaren
Fylkesskogmester Jan Olsen,Fylkesmannens Landbruksavdeling i Nord-Trøndelag
Førstekonsulent Kjell Einvik, Fylkesmannens Miljøvernavdeling, Nord-Trøndelag
RådgiverTor Inderberg, Landbruksdepartementet
Rådgiver Sjur Haanshus, Landbruksdepartementet (sekretær)
Gruppen startet sitt arbeid med et konstituerende møte 19. januar 1996, og har i alt han 12 heldagsmøter og seminarer. I tillegg har gruppen gjennomført en fire dagers studietur til Nord-Trøndelag,
Sør-Trøndelag og Hedmark der eksempler på sentrale problemstillinger ble befart og diskutert. På
denne turen ble det også holdt møter med lokale og regionale skogbruks- og milj ømyndigheter og
med Statskog SF. Gruppens medlemmer har bidratt med bakgmnnsnotat, tekstforslag og andre innspill til rapporten. I tillegg er det innhentet opplysninger og innspill fra en rekke andre medarbeidere i de to departementer og fagmiljøene omkring.

8

2

Sammendrag

2.1
Bakgrunn og problemstillinger
Et tjenlig vegnett er en avgjørende forutsetning for å kunne drive stedstilpasset og konkurransedyktig
næringsviticsomhet i skogbruket. Imidlertid er bygging av skogsveger et av de tiltak i skogbruket som
oftest kommer i konflikt med miljø- og friluftsinteressene. 1 de flestetilfeller og på den største delenav
det produktive skogarealet er det mulig å komme fram til løsninger som tilfredsstiller næiingens
behov, samtidig som det blir tatt nødvendig hensyn til miljøveniiene i området. Men inoen tilfeller
oppstår det konflikter av en slik art at det må foretas avveininger og valg mellom nærings- og miljøinteressene. Meddette som bakgrunn, har veggruppa lagt følgende forutsetninger til grunn forsine vurderinger og anbefalinger~
• For å imøtekomme skogbruksnæiingens behov foren tilfredsstillendeinfiastruktur er det nødvendig med en videreutbygging og modernisering av skogsvegnettet i Norge.
• Det er i mange områder en reell miljøkonflikt ved bygging av skogsveger, og bygging av nye veger
må i sterkeregrad enn før tilpasses miljøkvalitetene i det enkelte skogområde og begrenses til de
skogarealene der det kan drives et langsiktig, økonomisk skogbruk.
Disse forutsetningene gjør det nødvendig å etablere et best mulig beslutningsgrunnlag i fonn av tilgjengeligeiniljødata og annen geografisk informasjon. Dernest er det viktig åutvilde gode vurderingskriterier og saksbehandlingsrutiner slik at konfliktsakeneavdekkes på et tidlig stadium, og at gninnlaget forå kunne ta de riktige beslutningene blir best mulig.
2.2
Skogbrukets vegbehov
Veggruppa har utarbeidet statistikk som viser at det i 1997 finnes ca 45000 km skogsbilveger i Norge.
I tillegg har skogbruket nytte av ca 20000km øvrige private og offentligeveger som går gjennom

skog. Til sammen blir dette ca 65 000 km bilveger, noe som gir en gjennomsnittlig vegtetthet på ca 9
meter/hektar på det produktive skogarealet i Norge. Traktorvegnettet er anslått til åvære ca 50000km,
men med variasjonen i standard er svært stor.
Ut fra en næringsmessig betraktning er det behov for å bygge 15-20 000 km nye skogsbilveger i
Norge,i størrelsesorden20-30% økning av det vegnettetsom i dag betjener skogbruket Dette anslaget
er dels basert på analyser av optimal vegtetthet på det produktive skogarealet, og dels på budsjettall fra
landbruksavdelingene og på prognoser ut fra hovedplan for skogsveger forde kommunene som har
utarbeidet slike.
Veggruppa understrekerat dette tallet refiektererskogbrukets beregnede behov. I siste femårsperiode
er det bygget i gjennomsnitt ca 400 km nye skogsbilveger årlig, og med en slik aktivitet i framtida vil
det ta 40 år å bygge 16 000 km nye veger. Dette langetidsperspektivetinnebærer at det er betydelig
usikkerhet med hensyn til de forutsetningene som er lagt til grunn forberegningene, og blant annetut
fra dette finner ikke veggruppa at det er grunnlag forsette et konkret måltall for framtidig veghehov i
skogbruket Gruppa serdet imidlertid som sannsynlig at reelt byggevolum vil bli noe lavere enn disse
beregningeneviser, blant annet fordi den økonomisk drivverdige delenav skogarealet fortsatt ser ut til
å avta.
2.3
MiUøutfordringene
Veggruppa legger til grunn at skogbruk skal være bærekraftig, og at skogbmksnæringen skal ivareta
sitt sektoransvar for miljøvem. Dette innebærer at det skal tas nødvendige hensyn til rniljøinteressene
også ved bygging av skogsveger. Gjennom arbeidet i veggruppa er det identifisert noen arealkategorier
og miljøutfordringer som er sæiiig viktige i denne sammenheng, og arbeidet er konsentrert om å finne
rutiner og vurderingskriterier som ivaretar disse spesielle miljøverdiene. Dette gjelder i første rekke
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områder med formell miljøstatus, «inngæpsfrie naturområder», vassdragsbeltet langs varig verna vassdrag, trua arterog naturtyper, nøkkelbiotoper, kulturminner og kultunniljø og bynære friluftsområder.
Bevaring av inngrepsfrie områder er de senere årenefokusert som et viktig miljøpolitisk mål, og det
sammegjelder bevaring av spesielle mijøkvaliteterlangs varig vemavassdrag~ Det er enighet i veggruppaom at disse naturtypene inneholdermiljøkvaliteter som det i mangetilfelle er viktig å skjerme
mot utbygging. Samtidig dreier dette segom betydelige arealer, og det finnes ikke pålitelige oppgaver
overhvilke skogressurser som blirberørt av eventuelle restriksjonerpå vegbygging. Veggruppa mener
derfor at det ikke er grunnlag forå innføre generellerestriksjonermot vegbygging på noen arealkategori, men at miljøinteressene må vurderes mot de næringsmessige konsekvensene forskogbruket både
gjennom arealplanprosesser og gjennom en reell avveining i det enkelte tilfelle.
De øvrige miljøkvallitetene er ogsåmangelfullt registrert, men slik registrering er nå satt i gang både
for nøkkelbiotoper og kultunninner. Generelt omfatter slike miljøvenlier arealer av mindre utstrekning,
og det er i de flestetilfelle mulig åta nødvendigehensyngjennom god planlegging og hensynsfull
bygging av skogsvegene. Dette er etter veggnxppas mening en naturlig del av skogbrukets sektoransvarformiljøvem.
2.4
Virkemidler
Myndighetene har en rekke virkemidler til rådighet når det gjelder å styre bygging av skogsveger i
områder som er lagt ut som LNF-områder etter bestemmelsene i Plan- og bygningsloven. Detviktigste
verktøyet i denne sammenheng er «Forskrift om planlegging og godkjenning av veierfor landbruksformål», hjemlet i skogbruksloven ogjordlova. I tillegg har både plan- og bygningsloven,jordskifleloven, kultunninneloven, vassdragsloven, frilufisloven, lov om motorfeidseli utmarkog vegloven
bestemmelsersom kan innvirke og legge føringer på bygging og brukav landbruksveger. Tilskudd til
vegbygging, skogavgift,planlegging og rådgivning, standarder og veiledningsmateriell er også viktige
virkemidler i den samlede gjennomføringen av myndighetenes politikk innenfordette området.
Virkemidlene måutformes slik at de fungerer i samspill og blir et egnetverktøy foren grundig og
reell avveining mellom nærings- og miljøinteressene både i overoidnede planer og i forbindelsemed
den enkelte vegsøknad. Med dette som bakgrunn bar veggruppa vurdert de forskjellige virkemidlene,
og kommet med forslag om en del pæsiseringerog endringer
2.5
Modell for scarealsortering»
Veggruppa har lagt stor vekt på at man må differensiere vegtettheten og behovet for nye veger etter
skogens produksjon og økonomiske bæreevne, og etter miljøkvalitetene i området, fra ingen eller
et minimum med veger i noen områder til relativt stor vegtetthet i andre. Som nevnt i innledningen
er konflikten mellom nærings- og miljøinteressene for en stor del knyttet til noen spesielle arealkategorier, mens de fleste av aktuelle vegprosjekt lar seg realisere uten konflikter ved at det blir tatt
ordinære flerbrukshensyn under planlegging og bygging.
Veggruppa har i denne sammenheng utformet en modell for areailsortering der både skogfaglige og
miljømessige kriterier legges til grunn. Modellen skal tjene som et verktøy for bedre å kunne ivareta miljøinteressene på de arealkategorier der dette er viktigst, samtidig som detnæringsmessige
behovet for nye skogsveger blir ivaretatt på de arealene som er best egnet for et aktivt skogbruk.
Denne analysemodellen danner grunnlaget for flere av de konkrete anbefalingene veggruppa har
kommet fram til. Utgangspunktet er at bare arealer som er egnet for et regningssvarende skogbruk
er aktuelle for videre utbygging av skogsveger, og at vegtettheten må differensieres blant annet i
henhold til arealenes produktivitet, økonomiske bæreevne og miljøkvaliteter. På de øvrige arealkategoriene bør detbare unntaksvis gis tillatelse til bygging av skogsveger. På arealer der det både er
viktige miljøkvaliteter og økonomisk drivbare skogressurser, legges det opp til ulike grader av
restriksjoner på eller tilpasning av vegbyggingen. Veggruppa mener at denne analysemodellen best
kan operasjonaliseres ved hjelp av kommunale oversiktaplaner for skogbruket.
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2.6
Konklusjoner og anbefalinger
Eventuelle areaikonflikter børavdekkes og søkes løst gjennom oversiktsplaner for skogbruket og
hovedplanforskogsveger i denenkelte kommune, mens de detaljerte hensyn må innaibeidesi den
enkelte vegplan og behandlingen av disse i kommunene. Veggruppa forutsetter derfor at alle kommuner utaxi,eiderslike oversikisplaner, der prinsippenei veggruppas modell blirlagt til grunnforarealanalysene. Veggruppa anbefaler at arbeidet med oversilctsplaner etter hvert innpasses i kommuneplanprosessen i den enkelte kommune.
Veggruppa mener at det er viktig å etablereet bedre grunnlag forbehovsanalyserog planlegging enn
det som finnes i dag, og å få kartfestet all informasjon som km være relevant i forbindelsemed planlegging både på overordnet og detaljert nivå. I denne sammenheng er ferdigstilling av VBASE og en
analyse over økonomisk drivverdige arealer sentrale. Detteer ogsåviktig i fodiold til kartlegging av
områder som ikke er tidligere berørt av tekniske inngrep, og diskusjonenomkring disse områdene. Det
erogså en forutsetning atregistreringerav relevantemiljødata kaitfestes og gjøres tilgjengelig for
kommunene i forbindelsemed utarbeidelse av oversiktsplanene.
Overordnede prinsipper ved arealvurdering
I arbeidet med oversiktsplaner og i planlegging for øvrig anbefalerveggruppa at følgende overordnede
prinsipper for skogbrukets vegbygging legges til grunn:
• Framtidig bygging av skogsbilveger skal styres til den delenav skogarealet som er egnet foret
aktivt skogbruk, «skogbruksarealene». Måleter et rasjonelt og miljøtilpassetvegnett der vegtettheten er differensiert etter arealenes økonomiske bæreevne.På arealer med grunnlag foret intensivt
skogbruk innebærer dette et relativttett vegnett (vegtetthet 12-20in/ha), og på arealer med svakere
grunnlag foret aktivt skogbruk en lavere vegtetthet (5-10 in/ha).
• På uproduktiv skogsmark, i ~ellbjørkeskogen
og på den ikke økonomisk diivvenlige del av skogarealet er det et mål å ikke bygge nye skogsbilveger
• På arealer som inneholder spesielle miljøkvaliteter forutsetter veggruppa atvegbygging underlegges et økt restriksjonsnivå. og at det blir foretatt en reell avveining mellom næringsinteressene og
miljøinteressene i det enkelte tilfelle. Ved økende konfliktgrad måkravene til dokumentasjon både
av miljøverdierog næringsmessig nytte øke tilsvarende.

Områder med spesielle miiiØkvaliteter
• Veggruppa anbefaler at det skal legges stor vekt på å unngå at skogbrukets vegbygging bidrar til å
redusere omfanget av «villmaxicspregede områder»i Norge ytterligere. I det enkelte tilfelle må allikevel verdienav åbeskytte vedkommende område veies mot de næringsmessige konsekvenser det
vil ha å nektevegbygging.
• Forekomst av øvrige kategorier av inngrepsfrie områder (inngrepsfri sone 1 og 2) må tillegges vekt
og vurderes i sammenheng med andre aktuellemomenter både i kommunenes utarbeidelse av oversiktsplaner og i behandling av enkeltsaker som berører slike områder.
• Veggruppa anbefaler at kommunermed varig vemavassdrag deler vassdragsbeltet inn i klasser
etter prinsippenei Rikspolitiske retningslinjer forvema vassdrag,og lager differensierteforvaltningspianeri henhold til dette. I de minst påvirkede arealene (forvaltningsklasse 3) børdet legges
vekt på å unngåbygging av skogsveger.
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Kriterier for avgjørelse i enkeitsaker
Nårdet gjelder virkemidler, anbefaler veggruppa at forvaltningsleddene påser at intensjonene i
«landbruksvegforskriften» blir fulgt i praksis, og at de utdypinger og presiseringersom kommer
fram i veggruppas rapport blir lagt til grunn ved behandling av saker etter forskriften både på kommune og fylkesplan.
Ved behandling av enkeltsaker, anbefaler veggruppa at følgende kriterier legges til grunn:
• Nårdet kan dokumenteres at et planlagt vegprosjekt gir vesentlige negative miljøkonsekvenser,
og det samtidig finnes alternativ veg- ellertransportløsning som også gir grunnlag for rasjonell
og regningssvarende drift, skal vegsøknaden avslås.
• Når det ikke kan påvises at et planlagt vegprosjekt gir økt lønnsomhet eller andre driftsmessige
fordeler, børvegen nektes bygget uavhengigav om det finnes alternative veg- eller transportløsninger forvegens dekningsområde.
• Nårdet finnes et klait bedre alternativ ut fra en helhetlig vurdering bør søknaden avslås selv om
den planlagte vegen ikke er spesielt uheldig i miljøsammenheng.
Veggruppa viser for øvrig til de mulighetene landbruksvegforskriften gir til å sette vilkåri forbindelse med godkjenning av vegsøknader.
Oppfølging i skogbruksloven
• Veggruppa anbefaler at innholdet i og virkeområdet for begrepet «regningssvarende drift» blir
tatt opptil vurdering ved en framtidig revisjon av skogbruksloven. I veggruppas anbefalinger er
det gjeldende tolkning av skogbrukslovensom er lagt til grunn.
• Veggruppa anbefaler at de mulighetene til å reagere på regelbrudd som ligger i lovverket blir
brukt i de tilfellene der det er saklige grunner fordet, og at det i framtidige revisjonerav skogbrukslov og aktuelle forskrifter blir hjemlet mulighet for å kunne pålegge reparasjoner av terrengskader som følger av vegbygging eller terrengtransport i sårbart terreng.
Tilskudd til skogsveger
Veggruppa mener at legitimiteten av et vegprosjekt skal avgjøres gjennom behandling etter «landbruksvegforskriften», ikke ved forvaltning av tilskuddsordningene. Ved tildeling av tilskudd er det
vegens næringsmessige nytte som skal ligge til grunn forprioritering mellom søknader og fastsetting av tilskuddssats. Veggruppa anbefaler at «tilskuddsforskriften» blir gjennomgått, og at følgende forhold blir ivaretatt ved denne gjennomgangen:
• En klarere presisering av kravenetil lønnsomhet forskogsveger som blir tildelt tilskudd.
• Utvidet mulighet for å benytte tilskudd til å kompensere forØkte kostnader som følge av miljømessige tilpasninger.
• Presisering av kravene til teknisk vegplan, økonomiske beregninger, beregningsgrunnlag fortilskudd og annen nødvendig dokumentasjon.
• Disse kriteriene bør også mnnarbeides i de rutiner og hjelpemidler som benyttesved prioritering
av tilskuddssøknader og fastsetting av tilskuddsprosent.
Alternative driftsmetoder og driftstilskudd

• Veggruppa anbefaler også at alternative transportmetoder blir stimulert og benyttet i de tilfelle
det er ønskelig å unngå vegbygging ut fra hensynet til miljøet. Dettegjelder i første rekke vinterbilveger eller snøskutertransport i områder der dette kan anbefales, og bruk av taubanesystemer der andre transportformer kan føre til terrengskader og errosjonsproblemer.
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• Nårdet gjeldertilskudd til alternative driftsformer, anbefaler veggruppa at fylkene åpner mulighet
for dette i spesielle tilfelle når en på den måten kan sikre fordelaktige effekter i forhold til konkrete
miljøverdier eventuelt i forbindelse med utprøving av nye driftsmetoder. Veggmppa menerdette
kan være aktuelt i områdersom er prioritert som spesielt verdifulle på fylkesnivåeller i de kommunale oversiktsplanene
• Veggruppa anbefaler at problematikken omkring vanskeligterrengblir tatt opp i en helhetlig utredning. Detteomfattervurdering av ressursgrunnlaget, miljøutfordiingene, driftsmetoder og aktuelle
virkemidler for åtilpasse avvirkningen i slik terrenginnenforrammen av et bærekraftig skogbruk.
Kvalitetssikring og informasjon
• Miljø- og resultatkontrollen i skogbruket har virket positivt på teknisk kvalitet og miljømessig tilpasning av skogsvegene. Veggruppa anbefaler at systemet videreutvikles og innarbeides i et helhetlig system formiljøovervåking der arealvirkningene av deulike tiltakene er tydeligere fokusert
• Vegbygging i skogbruket bør kvalitetssikres ved at nødvendige miljøhensyn kommertydelig fram i
kommunens vedtakog blir fulgt opp gjennom detaljplaner, anbudsdokumenter og kontraktsformular, og at resultatene evalueres fortløpende gjennom kommunens tilsyn med og sluttkonmll av det
enkelte prosjekt.
• Devurderingerog anbefalinger som kommer fram i veggruppas rapport børfølges opp på relevante
fagsamlinger og kurs både i landbruks- og miljøforvalmingen.
• Veggruppa anbefaler også at det utarbeides en informasjonsstrategirettet mot skogeiere, entreprenører og allmennhet omkringdette temaet
2.7
Konsekvenser
En del av veggruppas anbefalingervil få både økonomiske, administrative og praktiske konsekvenser
Veggruppa finner ikke at det er grunnlag forkonkret tallfesting av disse konsekvensene, og bar derfor
nøyet seg med en verbalomtale av hvordan anbefalingene kan tenkes åvirke forforvaltningen(administrativt), for skogbruksnæringaog formiljøinteressene.
Administrativt vil det kreves større innsats når det gjelder oversiktsplaner og ved saksbehandling av
kompliserte eller omstridte søknader. På den annen side vil man kunne få en rasjonalisering ved saksbehandling av enkeltsakersom er i samsvar med godkjent oversiktsplan. Det forutsettes ogsåen større
grad av samordning mellom miljø- og landbruksforvaltningen i behandlingenav vegspørsmåi I sum
antarveggruppa at konsekvensene vil bli bedre kvalitet i saksbehandlingen med tilsvarende ressursinn,
sats som tidligere.
Skogbruket vil få økte kostnader som en følge av flere restriksjonerog støn~ krav til miljøtiltak i forbindelse med vegbyggingen. På den annen side vil målrettet differerisiering av vegtetthet og vegstandard etter arealenes økonomiskebæreevne og økt fokus på helhetsløsninger kunne føre til at det velges
mer rasjonelle og lønnsomme vegløsningeri skogbruket Samlet settvil allikevel konsekvensene for
skogbruksnæringen bli økte miljøkostnader og i noen tilfelle reduserte inntekter Veggruppahar ikke
funnet grunnlag for å kvantifisere dette.
MiUØin:eressenevil etter veggruppas mening bli bedre ivaretatt enn førdersom anbefalingene i rapporten følges opp. Både på områdenivå og når det gjelder detaljhensyn fremmes det anbefalingersom har
til hensikt å vektlegge mijøverdiene sterkere enn i dag. Veggruppa har ikke grunnlag forå kvantifisere
miljøgevinstene, men forutsetter at dette blir et tema som blir fulgt opp blant annetgjennom miljøovervåkings- og resultatrapportsysternene.

13

3

Bakgrunn og problemstillinger

Utmarka har en helt spesiell betydning i Norge. Gjennom allemannsretten og den historiske tilknytning til natur og naturbruk, har de fleste nordmenn et «eierforhold» til skog og fjell som gjør
at mange engasjerer seg i spørsmål som berører forvaltningen av disse naturresursene og de miljøverdiene som finnes her. Folk flest har stor forståelse forat vi må bruke naturen til mer enn en
rekreasjonskilde og at det er umulig å drive skogbruk eller annen naturbruk uten å påvirke naturmiljøet i større eller mindre grad. Samtidig vil noen reagere på naturinngrep som fører til at naturog miljøkvaliteter blir berørt, og skogbrukets utfordring er å kunne drive næringsvhicsomhet og
verdiskaping samtidig som miljøkvalitetene på skogarealene blir tilstrekkelig ivaretatt.
Bevisstheten om miljøverdier i skog vokste fram rundt 1950-tallet, og var da først og fremtknyttet
til økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Siden har engasjementet rundt miljøverdiene i skog og
deres betydning forsamfunnet økt sterkt og delvis endret innhold. Etter at friluftsliv stod i fokus på
60- og 70-tallet, ble oppmerksomheten utover 80-tallet dreiet mer i retning av livsbetingelsene for
planter og dyr i skogen. I skogbruket ble diskusjoner omkring flerbrukshensyn stadig mer synlig
mot slutten av 80-tallet
Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (Brundtlandkommisjonen) satte et sterkere fokus på
menneskenespåvirkning av det fysiske og biologiske miljøet og disse faktorenes fundamentale
betydning formenneskeheten. Dette resulterte senere i en egen konvensjon om biologisk mangfold
(1993). Miljødiskusjonen knyttet til skog og skogbrukhar etter denne tid vært sterkt preget av
betydningen av biologisk mangfold. Som en del av denne debatten har viktigheten av å ivareta
områderuten tyngre tekniske inngrep kommet fram. Stortingsmelding 46(1988-89) om miljø og
utvikling bidro til å fastslå de enkelte sektorers egenansvar for å ivareta nødvendigemiljøhensyn,
og dette har vært sterkt medvirkende til skogbrukets Økende miljøengasjement
Veggruppa legger til grunn at det må skje reelle mål- og interesseavveiinger mellom skogsvegbygging og forskjellige miljøinteresser. Konfliktgraden varierer imidlertid sterkt fra vanlige skogområder uten særskilte miljøinteresser til områdermed sjeldnenaturkvaliteter. Derkonfliktgraden er
liten, forutsetter gruppen at generelle miljøhensyn blir ivaretatt gjennom planlegging og godkjenningsprosess i forbindelse med de enkelte vegsakene. Veggruppas utfordring har vært å identifisere
de områder og kvaliteter som det er viktigst å bevare mest mulig urørt, og å gi anbefalinger om
hvordan dette kan løses i praksis. I dette kapitlet vil vi beskrivenærmere hvilke arealer som er
mest aktuelle fornæringsmessig skogbruksvirksomhet, og hvilke områder som har miljøkvaliteter
som er særlig sårbare i forhold til skogbrukets vegbygging. I kapitlet beskrives også noen mulige
negative effekter av skogsvegbygging, samt internasjonale prosesser som kan ha betydning for
skogbruketsvegbygging.

3.1

Skogarealet

3.1.1 Tidligere bruk av skogarealene
Skogbruk som næring har lange tradisjoner i Norge, og utnytting av naturresursene har vært en
grunnleggende forutsetning forbosetning og utvilding gjennom hele vår historie. Fra gammelt av
ble fjelletog skogarealenebrukt til seterdrift og husdyrbeite, og virke til hus, redskaper og brensel
ble hentet ut fra det meste av skogarealene.
Utnyttelsen av skogene har i perioder opp gjennom historien vært brutalog kortsiktig. Store arealer
ble avskoget i forbindelse med kull- og tjæreproduksjon og gruvedrift. Røros Kobberverk alene
brukte nær 100 000 in3 trevirke årlig rundt år 1700, og situasjonen var tilsvarende ved Kongsberg
Sølvverk og ved en rekke jernverk og andre utvinningsanlegg formineraler, fargestoffer o.a. rundt
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om i landet Imidlertid er det bare på Røros at naturforholdene er så barske at konsekvensene av
denne virksomheten fortsatter så tydelige. Salt til konservering av matvarer ble helt fram til 1600tallet utvunnet fra sjøvann ved hjelp av enormemengder brensel, og dette førte til lokal avskoging
langs kysten. En omfattende seterdrift med ysting førte i mange områdertil rasering av fjeilskogen,
og mange setrer måtte flyttes på grunnav vedmangeL
Fra 1500-talletla eksport av tømmer og trelast grunnlaget for den første industrielle utvikling her i
landet Fossekraften ble utnyttet til drift av sagbruk,og ved hjelp av de sammevassdragene ble
tømmer hentet fra de mest avsidesliggende arealer og transportert til kysten forforedling og utskiping. Langs de fløtbare vassdragene ble skogen hogd ut, og dette ble særlig merkbart da tresliperiene startet sin virksomhet i siste halvdel av 1800-tallet Paralleltbidrog ogsåden sterke veksten i
folketallet fra 1600-tallet og fremover til lokal overutnytting av skogressursene til husbygging,
brensel, gjerdefang og annet.
Skriftlige kilderfra slutten av forrige århundre (Barth, Meidel, Asbjørnsen) beskriver et meget dystert skogbilde, og dette førte til at det ble besluttet å utformeen ny skogpolitikk med hovedformål
å bygge opp skogressursene igjen. Iså måte har denne politikken vært vellykket, og kubikkmassen
i de norske skogene er tredoblet i løpet av de siste hundre åreneog øker fortsattbetydelig.
3.1.2 Landarealets fordeling
Det totale landarealet i Norge er 324 000 lan2 (inid. ferakvann), og av dette er i alt ca 120 000 km2
skogkledd areal (ca 90 000 km2 skogareal under barskoggrensa og ca 30 000 km2 fjellbjørkeskog).
I tillegg kommer store arealer med myr og annen snaumark som liggerinne i skogområdene og
derfor blir oppfattet som en del av disse.
Figur 1 viser den prosentvise fordelingen av ulike arealkategorieri Norge(kilde: SSB/NIJQS).

Snaufjell, 31%

Ferskvann, 5%

Jordbruk 3%
Myr, våtmark 6%

Annet, 18%
Skogkledd og tresatt areal, 37%

Figur 1: Arealfordeling, Norge (%)
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3.1.3 Skogarealets fordeling
Det totale skogkledde arealet i Norge er altså ca 120000 km2, og består av all skogkledd og tresatt
mark over og under barskoggrensa. Figur 2 viser den prosentvise fordelingen av de ulike kategoriene skogmark i Norge,og det går fram at det Økonomisk drivverdige arealetutgjør omtrent halvparten av det totale skogarealet i landet Fjellbjørkeskogen utgjør en fjerdedel, mens den siste fjerdedelen består av det arealet som ikke er drivverdig fordi skogproduksjonen er for lav eller fordi
arealene ikke er tilgjengelige utfra en teknisk og økonomisk betraktning.

Fjellbjørkeskog, 25%

økonomisk
dmiwerdig, 50%
Trebevokst
impediment, 14%

-

-

Teknisk/økonomisk
impediment, 11%

Figur 2: Skogkledd og tresatt areal, fordelt på kategorier i %
Av det skogkledde arealet er ca 73 000 km2 (61%) produktivt i skogbruksmessigforstand, men av
dette er bare 60000 km2 vurdert som interessant forordinær skogbruksvirksomhet. Dette er halvparten av det skogkledde og tresatte arealet
De delene av den produktive skogen som i denne sammenheng er vurdert som ikke økonomisk
drivverdige (teknisk/økonomisk impediment) er ikke konkret registrert og kartfestet, men landbruksavdelingene har i forbindelse med aktivitetsbudsjettet for 1996 anslått at dette utgjør 13 000
km2, eller ca 18% av den produktive skogen. 11986 ble det innhentet en lignende vurdering av teknisk/økonomiske nullområder, og på disse ti årenehar anslaget økt fra ca 9000 km2 til ca 13000
km2. Dette gjenspeiler den generelle reduksjonen i lønnsomhet i skognæringen på disse årene.
Dersomman går lengertilbake i tiden, er det ingen tvil om at en langt større del av skogarealet ble
betraktetsom drivverdig og derfor høstet (jf. innledningen til kapitlet).
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Tabell 1 viser sammenhengen mellom de forskjelligekategorier skogareal som inngår i det totale
skogkledde arealet i Norge.
Denaktuelle barskoggrensa er definert til å ligge der som avstandenmellom bartrærmed høyde
over 3 meter overstiger30 meter. Arealet under barskoggrensa består av produktiv skog og trebevokst impediment
Produktiv skog har etter skogbrukets definisjon en produksjonsevne på minst 0,1 m3 prdekar og år.
Trebevokst impedimenter det skogkledde arealetnedenfor barskoggrensa som ikke når opp i en
slik produksjon.
Denproduktive skogenbestår av økonomisk drivverdig og ikke økonomisk drivverdig areal.

Tabell 1. Norgesskogkledde og tresatte areal i km1 fordelt på kategorier.
Ikke Økonomiskdrivverdig areal er den delen av det produktive skogarealet som ikke er egnetfor
ordinær skogbruksvirksomhet under de tekniske og økonomiske rammebetingelservi kjenner i
dag. Dette arealetkalles også teknisk/Økonomisk impediment.
Resten er det Økonomiskdrivverdige arealet, der skogbrukets næringsvirksomhet i hovedsak vil
foregå i framtida.

17

3.1.4 Fylkenes skogareal
Skogarealenes utstrekning og produksjonsevne varierer mye mellom fylkene. Tabell 2 visertotalt
landaæal, skogareal under barskoggrensa, produktivt skogareal og økonomisk drivverdig areal for
alle fylker, og surumert for skogfylkene og forskogreisingsfylkene. I tillegg kommer et bjørkeskogareal over barskoggrensa på ca 30 000 ki~i2 som ikke er fordelt på fylker, og et myrareal under
barskoggrensa på ca 15 000 km2. Ferskvann er medregnet i totalarealet. Det produktive skogarealet
har økt fra ca 66 000 km2 ~ 7300<) km2 i 20-års perioden 1975-95. Forklaringenpå dette er skogreising, klimatisk heving av skoggrensa og tilgroing av beitearealerog dyrket mark.

Tabell 2. Landareal og skogareal i fylkene.
Tallene i tabell 2 er hentet fra Landsskogtakseringens materiale, bortsett fra Flnnmaric der landbrukstellingen liggertil grunn fordet produktive skogarealet. økonomisk drivverdig areal er
anslag gitt av landbruksavdelingene i forbindelse med aktivitetsbudsjettet for 1996.
3.2
Miljøkvaliteter på skogarealene
Veggruppa leggertil grunn at skogsdrift skal være bærekraftig, og at dette innebærer at det skal tas
nødvendige hensyntil miljøinteressene. Hensyn til biologisk mangfold, kulturminner, opplevelseskvaliteter og urørte naturverdier er en utfordring for skogbruket uansetttiltak og uansett geografisk
område. Dette er bakgrunnen for økt fokus på disse forhold i forskriftsverket, økt satsing på registrering av miljøkvaliteter og økt satsing på kompetansehevende tiltak og konkreteråd om utformingen av forskjellige skogbrukstiltak. Veggruppa vil understreke at slike tiltak også har stor
betydning for skogbrukets vegbygging. Veggruppa har imidlertid også kommet til at man
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gjennom å fokuse~æ på områdermed spesielle miljøkvaliteter vil kunne fange opp mange elementer samtidig. Gruppa vil derfor i det følgende beskrivenærmere de viktigste av disse;
—

•
•
•
•
•
•

områdermed formell miljøstatus
«mngrepsfrienaturområder»
vassdragsbeltet langs varig vemavassdrag
trua arter og naturtyper nøkkelbiotoper
kulturminner og kulturmiljø
bynære friluftsområder
-

I kapittel 6 blir det d’øftetom og på hvilken måte miljøkvalitetene på disse arealtypene kan innpasses i en framtidig forvaltningsmodell omkring skogsveger og miljøhensyn.

3.2.1 Generelt om iniljøkvaliteter i skog
Biologisk mangfold i form av økosystemer, arterog genetisk variasjon er grunnlaget formenneskelig eksistens og verdiskaping. Detteer utgangspunktet for konvensjonen om biologisk mangfold, som ble lagt fram på UNCED- konferansen i 1992. Mangfoldet av organismer er en forutsetning for at økosystemeneskal fungere, og det genetiske mangfoldet innen artene er en forsikring
for at artene skal kunne bestå over tid. Utnyttinga av biologiske ressurser skal være økologisk
bærekraftig over tid. St.meld. nr. 58 (1996-97) presiserer at dette innebærerat verdiene som høstingen (f.eks i skogbruket) representerermå sikres og utnyttes uten at dette går på bekostning av
enkeltarter, naturtyper eller økologiske funksjoner knyttet til blant annet produktivitet og stoffomsetning og vår mulighet til å realisere andre verdier fra mangfoldet.
Intakte økosystemer er av stor betydning for en rekke arters utbredelse og vitalitet. På tilsvarende
måte er økosystemene avhengige av arter som fylleralle nødvendige funksjoner. Detblir også
antatt at økosystem med rikt biologisk mangfold er bedre rustet til å tåle effektene av ytre miljøpåvirkninger, som for eksempel klimaendringer, enn det fattigere systemervil være. Videre er intakte
økosystemer viktige i forbindelse med overvåkning og økologisk forskning; studier av skogbrukets
innvirkning på mangfoldet, studier av effekter av langtransportert forurensning på norsk natur,
økologisk grunnforskning og forskning omkring artsbevaring. Undervisning omkring skogøkosystemenes funksjoner er på alle nivåeravhengig av egnede ekskursjonsmM, og dette er noe av
begrunnelsen for verneplanen forbarskogsom nå gjennomføres.
Kulturminner og kulturiniljøer i skog er resultat av bosetting og ulike typer ressursutnytting
gjennom nesten 10.000 år. De fleste av disse kulturminnene befinner seg skjult under maxkoverflaten og er ofte svært lite synlige i terrenget. Nyere undersøkelser viser at antallet kulturminner i
skogområdene antakelig er langt høyere enn det som hittil har vært antatt, fordi tidligere registreringer har konsentrert segom dagens jordbruksområder. Jakt- og fangstinnretninger,jemvinner,
kullmiler oa. er dominerende. I skogområdene finner vi ogsåkulturmmnner som er blitt ødelagt ved
dyrldng i jordbruksområdene. Typiske eksempler er ødegårder fra jernalder og middelalder, men
også bosettingsspor som ruiner og tufter også fra nyere tid.
Skogen er også viktig for friluftslivet. ‘flirettelegging forfriluftsliv og bevaring av frilufts- og
opplevelseskvaliteter er politisk prioritert. By og tettstedsnæreumiarksområderkommeri en særstilling fordi disse benyttes av store folkegrupper forfriluftsformål. Måten disse områdene forvaltes på har innvirkning på friluftslivsopplevelsen. På grunn av at en såstor del av befolkningen
driver friluftsliv i bynære utmaiicsområder, leggerskogbrukets behandling av disse områdene også
et viktig grunnlag for allmennhetens holdninger til skogbruk og natur.
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3.2.2 Områder med formell miljøstatus
En rekke større og mindre arealer av ulik karakterhar en spesiell miljøstatus enten i form av formelle frednings- eller reguleringsbestemmelser, eller ved at det gjennom vemeplanarbeid og lignende er påvist spesielle miljøkvaliteter i området. I nasjonalpaxicer og naturreservater er det normalt ikke anledning til å drive skogbruk, mens det finnes en del andre vemefonner der det forutsettes at skogbruk fortsattkan drives etter bestemmelsene i skogbruksloven. Dettegjelder f.eks. noen
landskapsvernområder og kvartærgeologiske vemeområder. Den nye hjemmelen for fredning av
kulturmiljøer (kulturminneloven §20) vil i framtida kunne føre til fredning av skogområder også
etter kulturminneloven, og i slike tilfellerkan det bli aktuelt å regulere skogsdrifta gjennom fredningsbestemmelsene. I tillegg kan mengde og tetthet av automatisk fredete arkeologiske kulturminner i en del områder være så stor at dette får konsekvenser forområdeforvaltningen. Dettekan
blant annetskje gjennom kultumimnneforvaltningens dispensasjonspraksis i forhold til inngrep i
og/eller nær automatisk fredete kulturminner, særlig der disse inngår i helhetlige sammenhenger og
anlegg.
3.2.3 Inngrepsfrienaturområder
Den samfunnsmessige og teknologiske utvikling i dette århundret har ført til endretbruk av
utmarksområdeneog til en gradvis reduksjon av arealer uten tekniske inngrep fra nyere tid også i
Norge. Selv om naturressursene ble utnyttet mer intensivt og over større arealer enn i dag bare for
noen tiårsiden, satte ikke denne bruken varige spor i naturen på samme måte som vår tids bruksmønster. DirektoratetforNaturforvaltning har startet et arbeid for å registrere hva som etter
bestemte definisjoner gjenstårav det som kan oppfattes som inngæpsfrie områder i Norge. Disse
områdene er delt i tre kategorier etter avstand fra nærmeste tyngre tekniske inngrep.
Deinngrepsfrie sonene er defmert slik (DN-rapport 1995-6):
• Villinarkapregede områder. >5 km fra tyngre tekniskeinngrep
• Inngrepsfri sone 1:
3-5 km fra tyngre tekniske inngrep
• lnngrepsfri sone 2:

1-3 km fra tyngre tekniske inngrep

Siden de inngrepsffie sonene blir bestemt av hvor nærmeste tyngre tekniske inngrep befinner seg,
blir definisjonen av og registreringsgrunnlaget for disse inngrepene avgjørende for resultatet.
«Tyngre tekniskeinngrep» er definert slik:
•
•
•
•
•
•
•

Offentlige veger (unntatt tunneler)
Jembanelinjer (unntatt tunneler)
Skogsbilveger, traktorveger, anleggsveger og sætervegermed lengde over 50 meter
Gamle ferdselsveger som er opprustet for bruk av traktorog/eller terrenggående biler
Barmarksløyper
Kraftlinjer som fører en spenning på 45 kV eller mer
Magasiner (dvs, hele vannkonturen ved høyeste regulerte vannstand) og regulerte elver og
bekker
• Kraftstasjoner, rørgater, kanaler, forbygninger og flomverk

Det blir ikke differensiert mellom typer av inngrep. Det vil si at en traktorveg i skogbruket i denne
sammenheng er likeverdig med jembaner og vannkraftanlegg. Av mulige feilkilder nevner rapporten at ikke alle traktorvegene er registrert (traktorveger bygget uten statstilskudd), at en del av Forsvarets anlegg av sikkerhetsmessige grunner ikke er kaitfestet, og at mangel på data fra Sverige når
det gjelder skogbrukets veger kan innvirke på områdene langs grensen.
Våren 1998 vil det foreligge reviderte kart over inngrepsfrie områder. I revisjonenhar blant annet
alle kommuner bidratt med opplysningerved å gå gjennom kartene og legge inn tekniske inngrep
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som tidligere er uteglemt, i tillegg til eventuelle nye inngrep. Dette vil mest sannsynlig føre til at
de inngrepsfrie områdene blir ytterligere redusert.
Etter de registreringene som er utført til nå, er det bare ca 5% av arealet i Sør-Norge som ligger
mer enn 5 kilometer fra nænneste tekniske inngrep av den type som inngår i definisjonslistene,
mens forhele landet utgjør denne arealkategorien 12%. Intensjonen er å ajourføre dataene hvert
fjerde år, og samtidig registrere de sektorene som er ansvarlige for at inngrepsfrie arealer eventuelt
minker.
Lang avstand fra tekniske inngrep er ingen garanti forat et område innehar spesielle biologiske
verdier, og store sammenhengende naturområder uten særlig grad av tekniskeinngrep er derfor i
første rekke en ressurs som uforstyrret natur i seg selv. Siden disse områdene er mindre påvirket av
moderne menneskelig aktivitet, vil eventuelle forekomster av stor biologisk verdi være mere
beskyttet enn i vegnære områder. Et større område inneholder vanligvis flere naturtyper og er
derfor også mer interessant som rekreasjonsområde. De villmarksopplevelsene man kan få ved å
besøke slike områder er det vanskelig å finne ellers i Europa.
Det er et prioritert miljøpolitisk mål å skjerme mest mulig av det som er igjen av “villmarkspregede områder” mot utbygging også i framtida. Samtidig blir det i nærings- og distriktspolitisk sainmenheng fraxnhevet at bedre utnyttelse av utmarksressursene vil være et viktig bidrag til å styrke
næringsgrunnlaget på bygdene.
Detteillustrerer et av de viktige dilemmaer man kan stå overfor i avveiningenemellom næringsvirksomhet og miljø. Veggruppa vil drøfte dette nænnere i kap. 6.
3.2.4 Varig verna vassdrag
Vassdragsvern har lenge vært prioritert i miljøpolitikken i Norge, og i dag er det verna 341 vassdrag som til sammenutgjør ca 20% av det samlede vasskraftpotensialet. Selv om hovedfonnålet
har vært å verne vassdragene mot kraftutbygging, har Stortinget i forbindelse med vemevedtakene
anmodet forvaliningen om å bidra til at verneverdiene ikke blir redusert av andre typer inngrep i
disse vassdragene. Denne anmodningen er bl.a. fulgt opp gjennom Rikspolitiske retningslinjer
(RPR) forverna vassdrag, som legger føringer forkommunenes arealpianlegging langs de verna
vassdragene. Det anbefales at RPR ogsålegges til grunn ved avgjørelser etter sektorlover som
berører de verna vassdragene.
Det totale arealet som ligger innenfor nedbørsfeltene til varig vernavassdragene er meget stort, og
inneholder også store arealer produktiv skog. RPR forverna vassdragtar spesielt for seg forvaltningen av vassdragsbeltet, defmert som hovedvassdraget med sideelver, større bekker, sjøer og
tjern og en sone på inntil 100 meter på hver side av disse. I tillegg gjelder RPR for andre deler av
nedbørsfeltet som etter faglig dokurnentasjon har betydning forvassdragets verneverdi.
Noen av de verna vassdragene ligger helt eller delvis i områder som er lite berørt av moderne menneskelig aktivitet, og der vil verdiene som lå til grunn for vernetofte være intakte. Det er i slike
områder inngrep som f.eks skogsveger vil kunne berøre verneverdiene i sterkest grad. Andre vassdrag, eller deler av vassdrag, går gjennom områder som i ulik grad er berørt av menneskelig aktivitet, hvorverneverdieneikke i samme grad vil bli foninget av ytterligere inngrep.
For å ta hensyn til dette i forvaltningen av vassdragene og de vassdragsnære arealene, legger RPR
opp til at vassdragsbeltet forhvert vassdrag deles inn i tre forvaliningsklasser:
Klasse 1:
Vassdragsbelte i og ved byer og teasteder, som har eller kan få stor betydningforfriluftsliv.
Inngrep som er til skade forpedagogiske verdier, friluftsverdier, herunder fiske og framkominelighet i og langs vannstrengen, eller opplevelsesverdier, bør unngås.
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Klasse2:
Vassdragsbelte med moderate inngrep i selve vannstrengen, og hvor nærområdene består av
utmark, skogbruksområder ogjordbruksområder medspredt bebyggelse.
Hovedtrekkene i landskapet må søkes opprettholdt. Inngrep som endrer forholdenei kantvegetasjonen langs vannstængen og i de områder som oppfattes som en del av vassdragsnaturen, børunngås. Inngrep som enkeltvis eller isum medfører endringer av en viss
betydning i selve vannstrengen, børunngås. Leveområder fortruede plante- og dyrearter
og mindreområder med store verneverdier børgis særlig beskyttelse.
Klasse3:
Vassdragsbelte som er lite berørt av menneskelig aktivitet, og som derfor har stor opplevelsesverdi
og vitenskapelig verdi.
Det er svært viktig å bevare naturens preg av å være lite berørt av modernemenneskelig
aktivitet. Alle former foromdisponering av arealer i vassdragsbeltet bør unngås. Vannkvalitet og naturlig vannføring må søkes opprettholdt, og alle former forinngrep som reduserer vassdragets verdi må søkes unngått.
Retningslinjene gir anbefalingerom hvordan de tre kategoliene skal forvaltes. Inngrep skal vurderes strengest i klasse 3, merliberalt i klasse 2 og liberalt, men med spesielle hensyn, i klasse 1.
Retningslinjene har ingen direkte juridiske virkningeri forhold til private, som f.eks. ønsker å
bygge skogsveger. Det er hvilke arealbruksformål og arealbruksbestemmelserden enkelte kommune vedtarfor de ulike vassdragsstrekningenesom vil være bestemmende forhvilke inngrep som
kan tillates.
Devassdragsnære arealenehar fra de eldste tidervært sentrale forbosetting og ressursutnytting.
Det betyr at disse arealeneogså har stor tetthet av kultumiinner tilbake til foihistorisk tid og representerer en stor andel av våre mest verdifulle kulturmiljøer og kulturlandskap. Automatisk fredete
kultunninner finnes i stort antall også langs vassdrag somi vår tid løper gjennom skog og utmark
med få preg av moderne menneskelig virksomhet.
Generelle aktsomhetsregler gjelder forinngrep i eller langs alle vann og vassdrag, uansettvernestatus. Krav om slike hensyner alleredeinnarbeidet i forskrifter og veiledningsmateriell som ligger
til grunnfor planlegging og bygging av skogsveger i dag, og veggruppa nøyer seg med å understreke at dette fortsatt er svært viktig uten at vassdragsproblematikkgenerelt omtales videre i rapporten.
3.2.5 Trua arter og naturtyper nøkkelbiotoper
De fleste land har i dag utarbeidetlister over arter av tnrede planter og dyr, de såkalte rødlistene.
Det foregår i dag internasjonalt arbeidvedrørende de ulike kategoriene av truethet og utarbeidelse
av kriterier for dette, jfr IUCN (den internasjonale naturvemunion).
-

Slike oversikter er et viktig hjelpemiddelfor å oppfyllede nasjonale forpliktelser i forhold til konvensjonen om bevaring av biologisk mangfold (Rio-konvensjonen), og er også en av forpliktelsene
til Bern-konvensjonen. På nasjonalt nivå vil det være et hjelpemiddelbåde formiljøvemmyndighetene og forulike sektormyndigheter for åkunne ivareta sitt sektoransvar (jfr. St meld nr 46 (198889)).
Norske forslag til rødlisterhar foreligget siden 1970-tallet. Etter en mal fra IUCN ble det i 1992
utarbeidet en første generasjons rødlisterfor Norge (DN-rapport 1992-6), som oppsuinnierte den
kunnskap en til da hadde. Det er antatt at det er omlag 40 tusen arter er her i landet, omlag 20 tusen
har skog av ulike slag som levested. Det viser seg også at omlag 50% av de trua/sjeldneartene i
Norge er knyttet til skogsmiljø. Denne andelen varierer imidlertid sterkt mellom grupper av planter
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og dyr (tabell 3). Rødlistene av 1992 gir imidlertid bare i begrenset grad svarpå hvilke av disse
som i hovedsak trues av skogbruk eller skogbruksrelaterte inngrep og aktiviteter. Kunnskapen om
virveldyr er større, og det er presentert faktaerk som tar forseg nasjonal og internasjonal status,
bestandsutvilding, trusselfaktorer og evt forvaltningstiltak forgruppene amfibier, krypdyr, fugl og
pattedyr (DN-rapp 1988-2).

Tabell 3: En oversikt over antall truede arter innenfor noen artsgrupper i skog.
Kilde: Truede arteri Norge, DN-rapp.1992-6.
Det er siden 1992 nedlagt et betydelig arbeidi å revidere den norske rødlisten. I denne revisjonen
er det lagt vekt på å få frem kunnskap om levesteder og trusselfaktorer. Denne kunnskapen presenteres i form av fagrapporter forulike grupper. Det er lagt vekt på å presentere faktaark som samler
kunnskapen om status, levested, trusselfaktorer, utbredelse og evt lokalitetsangivelser. Det er pri
dag utarbeidet fagrapporter for gruppene lav, fugl, flaggermus, ferskvannsfaunaog en foreløpig
rapport formoser. Rapporterfor gruppene sopp, sommerfugler og pauedyr er under
sluttføring/trykkeklare. Fagrapporterfor øvrige grupper vil komme foitløpende.
I løpet av 1998 vil det komme en ny, revidert og utvidet rødliste forNorge som omfatter flere artsgrupper, og der forarbeidene gir langt mer informasjonom hver enkelt art, slik som skissert ovenfor.
Bevaring av mangfoldet av naturtyper og livsmiljøer inngår i Rio-konvensjonens forpliktelser, og
det er også en grunnleggende forutsetning for å kunne bevare artsmangfoldet. På samme vis som at
arter er sjeldne eller truede er ogsåforskjellige naturtyper og livsmiljøer sjeldne eller truede.
Naturtyper og livsmiljøer som i utgangspunktet har begrenset geografisk utbredelse eller dekker
små arealer vil være utsatt, det samme vil vegetasjonstypermed svært spesielle miljøkrav.
Noen naturtyper går tilbake i areal som følge av at arealene tas i bruk til andre formål. Det har ført
til at noen allerede har blitt sjeldne. Andre naturtyper reduseres i kvalitet slik at de ikke lengre har
sin opprinnelige funksjon, f eks i forhold til artsmangfold.
Arbeidetmed identifisering av trua og sjeldnenaturtyper og livsmiljøer har nylig kommet i gang,
og den første norske oversikten over slike naturtyper/livsmiljøer er under arbeid og vil foreligge i
løpet av 1998 (DN-rapport 1998-X). Rapportentrekkerfram de naturtyper som det er viktig å ta
hensyn til og/eller der det er viktig å vite konsekvensen av inngrep og arealdisponeringer. Den vil
også danne bakgrunn forhvilke naturtyper eller naturområder som særlig børkartlegges med tanke
på biologisk mangfold.
Nøkkelbiotoper
Det er svært stor variasjon i skogtyper i norsk skognatur, og skogarealet framstår som en mosaikk
av forskjellige skogtyper. Både kyst-inniland gradienten og nord-sør gradienten med store topografiske og klimatiske forskjeller sammen med jordbunnsforhold gir grunnlag foret mangfold av
naturtyper som er mer eller mindre avgrenset fra hverandre. I arbeidet med å beskrive områder
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med spesielle naturverdier har begrepet nøkkelbiotop blitt introdusert. Begrepet har både en naturfaglig og en administrativ tilnærming.
Registrering av nøkkelbiotoper har hittil bygget på rent skjønnsmessige vurderinger av hva som er
de viktigste skogarealene fordet biologiske mangfoldet. Det er heller ikke gjennomført vitenskapelige undersøkelser forå sammenligne nøkkelbiotopenes innhold med det som finnes i omkringliggende skogområder. Det er også manglende kunnskaperom hvilken rolle nøkkelbiotoper kan spille
i forvaltningen av sjeldnearter, og Landbruksdepartementet har kommet til at det er nødvendig å
styrke det faglige grunnlaget før landsdekkende registreiinger av miljøverdier forbiologisk mangfold settes i gang. Norsk institutt for skogforskning (NISK) fikk derfor i 1996 i oppdrag av Landbruksdepartementet å gjennomføre prosjektet “Miljøregistreringer i skog”. Hovedmålsettingen for
arbeidet er å utvikle og utprøve et verktøy som kan nyttes i skogbruksplanlegging forregistrering
og overvåking av miljøkvaliteter og biologisk mangfold.
Inntil det vitenskapelige grunnlaget blir bedre, leggerveggruppa til grunn at det viktigste er å
beskytte biotoper forrødlistearter og andre lokaliteter med spesielt rikt biologisk mangfold mot
ødeleggelse (rike bekkedrag og kantsoner, lauvtreholt, myrdrag, sørvendte rasskrenter og lignende).
3.2.6 Kulturminner og kulturmiUø
Kulturminner og kulturmiljøer i skog er resultat av bosetting og ulike typer ressursutnytting gjennom nesten 10.000 år. De fleste av disse kulturminnene befinner seg skjult under markovertiaten.
Er de fra før 1537 er de automatisk fredet i hele landet, mens samiske kulturminner er automatisk
fredet dersom de er eldre enn 100 år. De automatisk fredete kultunnmnnene er ofte svært lite synlige
i terrenget. Nyere undersøkelser fra Hedmark, Oppland og Trøndelag har vist at antallet kulturminner i skogsområdene er langt høyere enn det som hittil har vært kjent, fordi tidligereregistreringer i
stor utstrekning har konsentrert seg om dagens jordbruksområder.
Tabell 4 viser et utvalg av typiske aktiviteter knyttet til norsk, samisk og finsk bosetting og
næringsutøvelse i skog og utmark, og de kulturmmnner og kulturmiljøer disse aktivitetene har etterlatt seg:
De mange bevarte kulturmmnnene i skogområderstiller Norge i en særstilling i europeisk sammenheng. Blant annet finner vi her en rekke kulturmmnner som er blitt ødelagt ved dyilcing i jordbruksområdene. Dette henger til dels sammenmed at det i tidligeretiderhar vært jordbruksdrift og
bosetting over store deler av dagens skogsområder. ‘Typiske eksempler er ødegårder frajernalder
og middelalder, men det finnes bosettingsspor som ruiner og tufter ogsåfra nyere tid, foreksempel
finnebosettingeri skogsområder på Østlandet og husmannsplasser og småbruk fra forrige og vårt
århundre.
De forskjellige kulturminnene i skog eksisterer ofte i varierende typer sammenhenger, som jernvinner og kullmiler, dyregravsystemer, koier og ulike fløtningsmnnretninger. Slike sammenhenger vil
iblant kunne regnes og bli forvaltet som ett kulturminne, som foreksempel et dyregravsystem med
et stort antall enkeltgraver eller et ødegårdsanlegg med tufterog andre tilhørende kulturmmnner.
Eksistensen av en stor mengde automatisk fredete arkeologiske kulturminner gjør at skogbrukets
utfordringeri forhold til forvaltning av kulturminnerog kulturmiljøer både blir å ta punkt- og
områdehensyn. Det vil finnes et svært stort antall punkter med formell miljøstatus gjennom vem
etter kulturminneloven, i tillegg til at også områder kan ha en slik status. Dettebetyr at tettheten av
automatisk fredete kulturmmnner i et områdekan være så stor at det får konsekvenser for forvaltningen av hele området.
Miljøregistreringsprosjektet som er omtalt i kapittel 3.2.4 omfatter også en satsing på registrering
av kulturminner, og dette ble startet opp sommeren 1997 i regi av NIJOS. Det er et mål å unngå at
skogbruket skader kulturmmnner, og det legges vekt på at registrering av kulturniinner på sikt skal
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Tabell 4: Kulturminner i skog
kunne foregå ved medvirkning fra takstinstitusjonenes løpende arbeid med skogbniksplanlegging.
Dettevil styrke grunnlaget for å ta konkrete miljøhensyn på den enkelte eiendom.
3.2.7 Bynære friluftsområder
St.meld. nr 58 (1996-97) Miljøvernpolitikkfor en bærekraftig wvikling sier:
«Det tradisjonelle friluftslivet representerer en del av vår kulturarv, som det er viktig å sikre også
formorgendagens samfunn. Friluftsliv er formange en kilde til et rikt liv og økt livskvalitet, og er
selve basisen forå skape interesse og forståelse for å ta vare på natur og landskap. Innsatsen for å
bevare og fremme det miljøvennlige friluftslivet vil derfor stå sentralt i arbeidet for bedre livskvalitet til befolkningen og for å fremme en grunnleggende miljøforståelse. Friluftsliv er uløselig knyttet til natur og landskap. Det er avhengig av miljøkvaliteter som friskluft, rent vann, variert terreng
og landskapsrom og rnangfold av vegetasjon og dyreliv. Det tradisjonelle friluftslivet er basert på
hensynsfull ferdsel og aktsomhet i forhold til naturverdier, eiers og andre brukeres interesser.»
St.meld. nr40 (1986-87) om friluftsliv slår fast friluftslivets store betydning fortrivsel og helse, og
derigjennom ogsåpositive samfunnsøkonomiske betydning. Friluftslivsverdi og aktiviteisform
varierer sterkt fra områdetil område. Opplevelsen av urørthetog følelsen av å være en del av naturen er en viktig drivkraft formangemennesker. De inngrepsfrie naturområdene har en viktig funksjon i denne sammenhengen.
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By og tettstedsnære utmaiicsområder kommer i en særstilling i friluftslivssammenheng. Undersøkelser viser at flertallet av befolkningen bruker de bynære områdene til friluftsliv. Motivasjonen er
søken etterstiflhet, ro, naturopplevelse, sosialt samvær og trim (Jo Kleiven, 1993). Måten disse
områdene forvaltespå har stor innvirkning på friluftslivsopplevelsen. Andre undersøkelser viser at
mange og dominerende veger, store hogstflater og tette plantefelt reduserer friluftslivsverdien,
mens tørrlagte stier og variasjon i landskap og naturtyper øker rekreasjonsv~rdien (Jørund Aasetre,
1992). Fordi en såstor del av befolkningen driver friluftsliv i bynære utmarksområderer disse
områdene også utgangspunktet for allmennhetens holdningertil skogbruk og natur. Det er generelt
en god forståelse i befollcningenfor primærnæringenes betydning. Mendet bindeleddetsom de
bynære utmarksområdene er mellom aflmennheten på den ene siden og skogbruket og naturverdier
på den andre siden er det viktig å bruke til å øke befolkningens interesse for natur, friluftsliv og
forståelse forlandbrukets virksomhet.
3.3
Sekundær effekt av skogsvegbygging
Skogsvegerbygges av skogeieme for å tjene skogbruketsbehov fortransport av tømmer og
atkomst til skogarealene. Nårvegene først er bygget blir de ofte benyttet også til andre formål, og
denne sekundære eller avledede bruken av skogbrukets veger kan være både positiv ognegativ.
I utgangspunktet er det positivt at slike store investeringer kan utnyttes til mer enn ett formål. Dette
forutsetter at slik sekundærbruk av skogsvegene er Ønsket, og at vegene planlegges og utformes
slik at de tilfredsstiller de krav flerebrukerinteresser måtte ha til plassering, linjeføring og sikkerhet. I motsatt fallkan man ende opp med totalt sett flere meter veg og et dårligere vegnett enn nødvendig og Ønskelig.
Skogsvegene kan også ha negative konsekvenser, både ved at de kan føre til endret arealbruk og til
forstyrrelse av forskjellige sårbare miljøverdier i området, og ved at vegene som terrenginngrep
kan påvirke landskapsbildet på en ufordelaklig måte.
3.3.1 Utbyggingspress på arealene
Arealer som gjøres tilgjengelige gjennom bygging av skogsveger blir lettere utsatt for andre typer
utbygging, slik som hytter, turist- og sportsanlegg. Selv om kommunen kan regulere dette ved
hjelp av plan- og bygningsloven, vil det faktum at vegen allerede liggerder medvirke til at presset
i retning av sekundær utnyttelse av arealene øker. Særlig er det spredt hyttebygging som i denne
sammenheng er et problem, og kommunen bør forutse og planlegge dette både gjennom sine arealplaner og ved godkjenning av den enkelte vegsøknad. Ukontrollert uttak av grus og fyllmasserkan
også komme som en følge av at terrenget alleredeer åpneti forbindelse med bygging av vegen.
3.3.2 økt ferdsel, aktivitet og forsøpling
Uønsket ferdsel og aktivitet, slik som «vilikjøring», camping, forsøpling og tjuvjakt er et betydelig
vanskeligere problem å hanskes med. Oftest blir dette problemet forsøkt løst ved å stenge vegene
med låst bom eller annen fysisk sperre, men dette strider gjerne mot allmennhetens interesse av å
bruke vegene som utgangspunkt forfrilufisaktiviteter, bærsanking og lignende. Ikke sjeldenhender
det at slike hindringer1~ernes så snart de settes opp, og dette er en årsak til konflikt i mange bygdesamfunn. Stenging er likevel det eneste tiltaket som fungerer i forhold til å sikre de miljøverdiene
i området som er sårbare i forhold til ferdsel og forstyrrelse, og det er derfor viktig at mani slike
tilfelle finner effektive måter å holde vegene stengt på.
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3.4
Internasjonale forhold, avtaler og forpliktelser
Norge har, som følge av deltagelse i internasjonalt arbeidpå flere områder,gitt sin tilslutning til en
rekke avtaler som inneholder viktige prinsipper forbærekraftig utvikling. Enkelte avtaler inneholder også konkrete foipliktelser som forutsetter atmyndighetene innarbeiderprosedyrer, planerog
regelverk i nasjonalskog- og miljøpolitikk.
Veggruppa har ikke sett det som nødvendig å omtale alle avtaler og internasjonale forpliktelser i
denne rapporten. Gruppahar imidlertid diskutert ulike internasjonale forpliktelser i forbindelse
med sitt arbeid, og de vurderingergruppa gir tar ogsåhensyn til dette.
De internasjonale prosesser Norge i senere tid først og fremst har fulgt, og som gruppa vurderer
som særlig relevant, er FN-prosessen i kjølvannet av Riokonferansen og de europeiske prosessene
omkring ministerkonferanserfor skog og miljø. I forbindelse med FN-prosessenble det etablertet
internasjonalt skogpanel for å vurdere~en rekke forhold knyttet til bærekraftig skogforvaltning.
Skogpanelet har nå avgitt sin innstilling, og denne vil for Norges del bli fulgt opp av myndighetene.
Veggruppa har vurdert skogprinsippene og konvensjonen om biologisk mangfold, resolusjonene
111 og 112 fra ministerkonferansen for beskyttelse av Europas skogeri Helsinki 1993, samt den
pan-europeiske landskaps- og biodiversitetsstrategien (spesielt “ActionTheme 9 Forest Eeosystems) som særlig relevant, og viser til disse dokumentene.
Forpliktelsene knytter seg særlig til behovet for å sikre skogens biologiske mangfold, produktivitet, stabilitet og vitalitet gjennom bærekraftig utnyttelse av skogressursene. Etablering av et nettverk av vemeområder som fanger opp representative skogtyper, kostnadseffektive tiltak foridentifisering, kartlegging og overovervåking av biologisk mangfold samt evaluering av skogbrukstiltakenes innvirkning på biologisk mangfold er andre kjernepunkter.
Hittil har det ikke vært formulert forpliktelser knyttet til skogsveger eller skogbrukets infrastruktur
eksplisitt, men i forslag til retningslinjer for bærekraftig skogforvaltning fra Helsinkikonferansen,
er det under noen av kriteriene tatt med underpunkterom veger og vegbygging. Disse er~
• «Det bør etableres en adekvat infrastruktur(traktorløyper, veierog bruer) forå sikre effektiv
levering av gods og tjenester. Dette bør gjøres ved bruk av det beste av tilgjengelig teknikk slik
at skadene på miljøet blir holdt på et minimum».
• «Vegene børplanlegges og byggespå en måte som minimaliserer skadene på økosystemer, spesielt sjeldne, følsomme eller representative Økosystemer, og ta hensyn til spredningskorridorer
forsjeldne og truede arter og andre nøkkelarter».
• «Konstruksjon av veger, broer og annen infrastrukturbør gjøres på en slik måte at man unngår
eksponering av blottet mineraljord, unngår å leggejordmasser i vannveier og unngår å endre
eksisterende bekkeløp. Gode dreneringssystemer skal installeres og vedlikeholdes.
Veggruppa ser det ikke som problematisk å oppfylle disse kriteriene i Norge, og mener at dels er
kriteriene fulgt i den praksis som allerede er innarbeidet, og dels samsvarer kravene som kriteriene
stiller med veggruppens anbefalinger blant annetforområdermed spesielle miljøkvaliteter.
Veggruppa leggertil grunn at prioriteringene i de internasjonale foipliktelsene ivaretas gjennom
den overordnede nasjonale skog- og miljøpolitikken, men vil bemerke at forpliktelsene krever at
en servirkemidler innenfor skog- og miljøforvalining i sammenheng. Skogsvegenes viktige
betydning forverdiskaping i skogbruket og samtidig deres potensielle miljøvirkninger gjør at prosedyrer og rutiner for tverrsektorielt samråd vil være avgjørende forå kunne oppfylleforpliktelsene.
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4

Skogsvegene, bakgrunn og status

4.1
Utviklingstrekk
Som en bakgrunn for forståelse av skogbrukets behov forskogsveger er det nødvendig å gi en kort
beskrivelse av den tekniske, strukturelleog økonomiske utviklingen i skogbruket fra 50-årene og
fram til i dag. Beskrivelsen tar ikke mål av seg til å være fyllestgjørende, men å gi et visst innblikk
i de utfordringer som næringen blir stilt overfor på grunn av markedskrav og generelle utviklingstrender i samfunnet.
4.1.1 Driftsteknisk utvikling
I alle ledd av den skoglige virksomheten har det skjedd en betydelig teknisk utvikling fra siste krig
og fram til i dag. Det startet med introduksjonen av motorsaga, først til felling og kapping, senere
til kvisting. Det neste store sprangetvar at barkingenble mekanisert og flyttet fra skogen til tenninal eller industritomt. Det siste store sprangeter mekaniseringen av selve hogstarbeidet som startet
på slutten av 70-tallet, en utvilding som stadig pågår gjennom introduksjon av mer fleksible og terrenggående maskiner. I Norge regner vi nå med at 60% av hogstarbeidet utføres maskinelt, og at
denne andelen fortsatt vil stige noe.
Våre naboland Sverige og Finland har ledet an denne utviklingen, og de fleste av de maskinene
som benyttes i Norge er produsert nettopp i disse landene. Både Sverige og Finland har en langt
høyere mekaniseringsgrad enn Norge, 80% i Finland og over 90% i Sverige. Eiendoms- og terrengforhold tilsier at vi ikke vil få helt den samme utviklingen i Norge.
Terrengtransporten har utviklet seg på tilsvarende måte. Helt til mot slutten av SO-åra var hesten
den dominerende trekkraft i både lunning og framkjøring til leveringssted, og vi hadde på det
meste nærmere 100 000 skogshesteri Norge. Mot slutten av 50-åra ble landbrukstraktoren tatt i
bruk i skogen, og i de siste tjue åra har rammestyrte lastetraktorer og lunnetraktorertatt over mer
og mer av transporten i terrenget. Fortsatt henterspesialutstyrte landbrukstraktorer en betydelig del
av kvantumet fra norske skoger, og dette er forskjellig fra våre naboland som nesten utelukkende
benyuer lastetraktor.
4.1.2 Langtransport og veger
Når det gjelder videretransport av tømmeret fra velteplass til sagbrukog industri har vi hatt en helt
parallell utvikling. Fløtningsvassdragene er siden mellomkrigstiden suksessivt blitt lagt ned, først
de minste og vanskeligste elvene, men etterhvert også hovedvassdragene. Så sent som i perioden
1945-55 ble 50% av salgsavvirkningen fløtet, og 10 000 personer var sysselsatt i tømmerfiøtningen. Trysilelva ble som det siste norske flølningsvassdraget nedlagt i 1992, og med det opphørte denne tradisjonsrike transportformen i Norge.
For skognæringene er transportkostnadene av meget stor betydning, og utgjør 20% av skogindustriens samlede driftskostnader. På lange avstander foregår det fortsatt noe tømmertransport med båt
og jembane, men nær 100% av alt tømmer må på bil førdet når sagbruks- eller industritomt. Bilen
har inntatt en suveren plass i transportsystemet, fordi den er både det billigste og det mest fleksible
alternativet under dagens rammebetingelser.
De første skogsbilvegene ble hovedsakelig bygget til erstatning forfløtningsvassdragene som ble
nedlagt, og de hadde derfor beskjeden samlevirkning fordet øvrige arealet. Etter hvert ble atkomsten til de mellomliggende og høytliggende skogarealene det viktigste målet forvegutbyggingen,
og skogsvegnettet bredte seg suksessivt utover de flesteskogområdene.
Vegstandarden har også endret seg i takt med de krav transportutstyr og bruksmønster til enhver tid
har satt til framkommelighet. 11960 fikk vi de første vegnormalene, med tekniske krav tilpasset

28

datidens transportutstyr som var en enkel lastebil eller en lastebil med enakslet tilhenger. Slike
bilervar 10,5 meter lange, og hadde først 13, senere 22 tonn tillatt totalvekt.
I dag er vogntogene 22 meter lange, og har en tillatt totalvekt på 50 tonn, og dette stiller nye og
mer omfattende krav til vegnettet. Bruksmønsteret på vegene er samtidig endret, fra at det meste av
transporten tidligere foregikk på vinterstid og frossen vegbane, til dagens krav om helårs tilgjengelighet.
4.1.3 Kostnadsutvikling
Årsakene til den sterke mekaniseringenligger førstog fremst i prisforholdetmellom manuell
arbeidskraft og maskiner og i den relative prisnedgangenpå tømmer. Oversikten nedenfor viser
hvordan prisen på manuell arbeidskraft og tømmer har utviklet seg i forhold til konsumprisindeksenfra 1950 og fram til i dag. Verdien i 1950 er satt til 100 (Samset 1996).
1950

1994

Tømmeiplis

100

647

Konsuruprisindeks

100

1221

Manuelt arbeide, kostnad

100

4465

Vi ser at tømmeiprisen er nesten halvert i forhold til den generelle prisutviklingen, og at manuelle
kostnader har økt sju ganger så mye som tØmmerprisen i denne perioden. Dette betyr at en kraftig
rasjonalisering har vært nødvendig forå opprettholde skogbruk som næring.
Til tross formekaniseringen har lønnsomheten i skogbruket stadig blitt dårligere dersom vi ser
denne periodenunder ett. Institutt for skogfag (Veidahl 1996) har påvist at rånetto (definert som
brutto tømmerpris minus utgifter til drift, måling og salg) i 1993 var den laveste siden 1918, og at
den i faste kroner (1995) er halvert i forhold til gjennomsnittet på 50-tallet (fra over 400 kr/kbm til
under 200 kr/kbm).
Andre faktorer som har påvirket utviklingen i skogbruket er periodevis mangel på arbeidskraft,
krav til arbeidamiljø og sikkerhet, strukturelle endringer i skogbruk og industri, og den generelle
utviklingen i samfunnet for øvrig.
4.1.4 Krav fra industri og marked
I fløtningens tidsalder hendte det at tømmeret brukte flere år fra det ble hogget til det ferdige produkt i form av materialer eller papir var ferdig til salg. Industrien lå med svære lager av råstoff på
industritomt eller underveis i elva, og prosessen var tilpasset bruk av lagret virke.
Skogbruket fulgte i denne tiden en naturlig årsrytme, der hogst og transport foregikk i vinterhalvåret mens sommerenvar forbeholdtandre oppgaver både i skogen og i jordbruket.
Dette bildet har endret segtotalt. I dag er det et hovedpoeng forbåde sagbrukene og masseindustrien at råstoffet er så ferskt som mulig når det skal inn til foredling. Dette begrunnes med at ferskt
råstoff gir bedre kvalitet på det ferdige produkt, samtidig som ferskt virke gir mindre svinn og billigere og mer miljøvennlig produksjon. I tillegg reduseres bedriftenes kostnadertil lagerhold, og de
velger derfor i større grad å bruke kortsiktige pristillegg for å stimulere til økt avvirkning i perioder da etterspørselen er stor.
For skogbruket gir dette både ulemper og fordeler. Fordelen er at det er mulig å ta ut en ekstra økonomisk gevinst ved å utnytte perioder med gode priser, men dette forutsetter at skogressursene
gjøres tilgjengelige gjennom utbygging av et tilstrekkelig sterkt og tett vegnett. Ulempen er at pris29

tilleggene oftest kommerpå vår og sommer, noe som er ugunstige tidspunkt sett både fra en biologisk synsvinkel fordi naturen på denne tiden av åreter mest sårbar, og fra en teknisk synsvinkel
fordi det er dårligbæreevne i terrenget og på vegene på denne årstiden. For yrkesaktive bønder er
vår og sommer dessuten en tavel tid, og slike sommertillegg kan derfor også stimulere til økt
mekanisering.
Et annetforhold som er sterkt fokusert den senere tid er kravet om sertifisering eller kvalitetssikring av råstoff som brukes i norsk skogindustri. I et internasjonalt marked forventes det at norske
leverandører av skogprodukter skal dokumentere miljøkvalitet i produksjon og råstoffgrunnlag, i
tillegg til de tradisjonelle kraveneom teknisk kvalitet og konkurransedyktig pris. Miljøvennlig
skogproduksjon betyr i denne sammenheng gjerne lukkedehogstformer og en mere detaljert skogbehandling med vekt på hensynet til det biologiske mangfoldet. Selv om det kan være uenighet om
betydningen av en del miljøparametre som fokuseres i denne sammenheng, har store kjøpere av
bl.a. norsk papir en så stor markedsmakt at norske produsenter må ta hensyntil de krav disse kjøperne stiller til råstoff og produksjonsprosess.
For skogbruket er det vanskelig å imøtekomme industriens krav om ferskt virke levertjevnt over
året og markedets krav om detaljert hogstføring og miljøvennlig skogbehandling uten at vegnettet
forsterkes og bygges videre ut. Når det samtidig er et sentralt mijøkrav at bygging av nye skogsveger skal begrenses til et minimum, blir dette en av næringens største utfordringer.
4.2
Skogbrukets grunnlag for vegbygging
Vegbygging i skogbruket må ha en økonomisk begrunnelse, ellers er det meningsløst som næringsinvestering. Hovedbegrunnelsen i denne sammenheng er å redusere kostnadene til tømmertransport, men også andre fordelersom følger av en bedre tigjengeighet til skogarealenehar stor
betydning. Slike driftstekniske og økonomiske vurderinger er grunnlaget forlønnsomhetsberegning forden enkelte veg, men også annen nytte av skogsvegene blir tillagt vekt når det vurderes å
bygge nye eller ruste opp gamle skogsveger.
4.2.1 Beregning av transportgevinst
Den vanligste metoden forlønnsomhetsberegning av skogsveger, er såkalte transportgevinstberegninger. I dette ligger at man regner ut de totale kostnadene fortransportarbeidet fra et skogområde
før og etter vegbygging, og sammenholder differansen med kalkulerte bygge- og vedlikeholdskostnader. Dersom innsparing i transportlcostnadene er større enn kostnadene til bygging og framtidig
vedlikehold av vegen, er investeringen økonomisk lønnsom.
Terminalkostnader (laste- og lossekostnader) kan holdes utenfor vurderingene, da disse er uavhengig av avstand til veg. Det er imidlertid vanlig å regne innsparing på hogst, administrasjon,
planting, ungskogpleie og andre investeringsarbeider, fordi gangavstanden blir mindre og flytting
av mannskap, maskiner og utstyr billigere.
Selve transportkostnaden kan beregnes dersom man kjenner kjørehastighet og transportavstand i
terrenget, lasstørrelse for maskinen og timekostnaden formaskin og fører. Undermiddels vanskelige kjøreforhold er kostnadene ved terrengtransport av tømmer med lastetraktor beregnet til ca 50
krån’/km, og forlandbrukstraktor noe høyere. Ved vanskelige terreng- og kjøreforhold vil transportkostnadene være større, ved lette terrengforhold mindre (30-80 kr/m3/kin). For hver kilometer
terrengtransportdistansen kan kortes inn ved bygging av bilveg reduseres altså driftskostnadene tilsvarende (Jorstad 1987).
Markedsprisene forlang terrengtransport ligger ofte til dels betydelig under det disse beregningene
viser, og årsaken til dette er blant annet stor konkurranse om hogstoppdragene. Nårprisene for terrengtransport er lavere enn de reelle kostnadene er det i realiteten entreprenørene som «betaler»
differansen.
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Det er skogeieren som betaler transportkosinadene fortømmeret fram til godkjent leveringssted
(bilveg), mens kjøper (industrien) betaler transport fra leveringssted og fram til industritomt.
Transport med bil langs veg kostet i 1995 ca 0,70 kr/m3/km i gjennomsnitt for all tøinmertransport
i Norge (Transportbrukernes Fellesorganisasjon, skogavdelingen 1996). Detteinkluderer kjøring
både på privatog offentlig vegn~tt, og selv om det er dyrere å kjøre på en lavstandard skogsbilveg
enn på riksveg, gir tallet et realistisk bilde av forskjellen i kostnad mellom transport i terreng og på
veg. Den samlede transportgevinsten kan derfor i praksis settes lik innsparing i de samlede terrengtransportkostnadenei forbindelse med skogbruksaktiviteteni vegens dekningsområde.
4.2.2 Lønnsomhet ved opprusting!ombygging
Ved ombyggingeller opprusting av eksisterende bilveger vil kalkylegrunnlaget bli noe annerledes,
og vil bl.a. være avhengig av vegens standard i utgangspunktet. Dersom vegen er så dårlig at biltransporten stopper opp, kan man bruke sammeberegningsmodell som fornybygging.
Dersom det er mangler ved vegen som gjør at bilene må kjøre uten tilhenger eller med reduserte
lass, må skogeieren betale et pristillegg i størrelsesorden 10 kr/in3. Dette tillegget kallesi dagligtale
«kippetillegg», fordi den praktiske løsningen ofte er at transportørensetter igjen tilhengeren for
omlasting ved offentlig veg og «kippkjører» smålass fra leveringssted inntil hele vogntoget er fullastet. Både de ekstra turene og omlastingen koster penger.
Dette tillegget kan da brukes som kalkylegrunnlag, men kippetillegget er fastsatt i tariffsom et
resultat av forhandlinger mellom partene. De reelle merkostnadene er oftest høyere enn tillegget
tilsier, og de samfunnsmessige innsparingene er derfor vanligvis større enn de bedriftsøkonomiske.
Andre motiver for å ruste opp gamle veger er å bedre den generelle tilgjengellghetentil arealene
forå kunne utnytte tidsbegrensede pristillegg (ofte 30-50 kr/in3). ønske om lavere framtidige vedlikeholdskostnader er et annet motiv.
4.2.3 Annen nytte av skogsbilvegene
Itillegg til den primærenytten ved inuspart terrengtransport, har mange skogsbilveger stor nytteverdi i forbindelse med hogst, skogkultur og tynning, og gjennom generelt bedret atkomst til skogarealenei forbindelse med administrasjon og planlegging i skogbruket. Imange tilfelle er denne
nytteverdienlike stor som selve transportgevinsten ved tømmertransport.
Skogsvegene er i tillegg betydningsfulle i beredskapssammenheng; både den skoglige beredskap
ved brann, stormfellingerog insektangrep, men også generelt ved at skogsvegene kan brukes som
alternative transportruter ved brudd på offentlige veger, i krisesituasjoner o.l.
Vegnettet gir økt tilgjengelighet til utmarks-, jakt-og friluftsområdene, og i de flestelokalsamfunn
er det stor interesse for å utnytte vegene også til slike formål. Der det ikke medfører risiko for
skade på sårbare naturforekomster, er det positivt at skogsvegene åpnes for slik bruk, og dette vil
også føre til økt forståelse mellom skogbruket og befolkningen forøvrig. økte kostnader til vegvedlikehold på slike veger må kunne belastes de sekundære brukerne gjennom avgiftsbetaling
(bompengeretc).
Et godt vegnett vil også føre til at forbruket av fossil energi til transport blir betydelig redusert.
Dette kommer av at energiforbruket ved terrengtransport med traktorer 50-60 ganger høyere enn
når det samme transportarbeidet utføres med lastebil på veg, forutsatt at bilvegen er av en slik standard at bilene kan kjøre med fulle lass. Sammenligningen gjelder kun transportarbeidet, og energiforbruket til bygging og vedlikehold av vegen er ikke regnet med. Enkle beregninger viser imidlertid en klar totalgevinst ogsåom dette regnes med.
Det kan også oppnås en betydelig reduksjon i energiforbruket gjennom utbedring av flaskehalser
og opprusting av veger som har begrensningeri bæreevnen.Transportbrukernes Fellesorganisa31

sj on, skogavdelingen, har utført beregninger av økonomisk gevinst for skognæringen ved utbedring av det sekundære vegnettet i en rekke fylker. I den forbindelse er det også vist at dieselforbruket er 75% høyere ved transport på 6 tonns veg enn på 10 tonns veg. Årsakener at redusert nyttelast resulterer i at det må kjøres flerelass for å forflytte like mange tonn gods.
4.2.4 Alternative transportmetoder
På enkelte skogarealer kan det av tekniske, økonomiske eller miljømessige årsaker være aktuelt å
løse transportoppgavene uten bygging av pennanent veg. Veggruppa har diskutert noen slike alternative transportmetoder, og omtaler her noen av de mest aktuelle.
På flate, myrlendte terrengtyper i områder med stabilt vinterklima kan vinterbilveger være et alternativ. Denne metoden er mest aktuell i forbindelse med hogstmaskindrift der hogst og transport
kan gjøres unna på relativt kort tid. Risiko forbundet med ugunstige vinterforhold og tidlig førefall
kan på denne måten reduseres.
Det er i den senere tid også gjennomført forsøksdrifter med snøskuter. Skutertransport er relativt
lite ømfindtlig forøkt transportdistanse på grunn av lave kapita]kostnaderog høy transporthastighet sammenlignet med andre transportmetoder. Dettekan derfor være et interessant alternativ for
vintertransport på lange driftsavstander når det dreierseg om et begrenset driftskvantum og små
uttak per arealenhet. Foreløpig er driftskostnadene relativthøye, men både metode og utstyr er
under utvikling.
Vann og elver er historisk sett de viktigste transportårene i skogbruket, og i spesielle tilfelle kan
både istransport og fløtning eller varping fremdeles være et alternativ til vegbygging langs eller
over vassdrag. Imidlertid vil både et høyt koslnadsnivå og stor risiko (særlig ved istransport) sette
klare grenser for utbredelsen av slike metoder.
Både bruk av vinterbilveger og andre metoder som fordrer lang terrengtransport innebærer en ekstensiv bruk av skogarealene. Skogbruksfaglig er det derfor en forutsetning at slike metoder forbeholdes arealer og skogtyper der den senere skogbehandling ikke krever helårs atkomst.
Norge har lang tradisjon for bruk av kabelkraner og vinsjer i det vanskeligste terrenget. Høye
driftskostnader gjør imidlertid at bruken begrenser seg til driftsoniråderder det ikke finnes alternativ, mens i resten av det vanskelige terrenget brukes landbruks- eller spesialtraktor. Dette medfører
ofte dype kjørespor på tvers av høydekotene i tillegg til graving av enldetraktorveger i de bratteste
partiene, ofte med jorderosjon som resultat. Ved bruk av kabelkran kan man unngå slike terrengskader, noe som fra et miljøsynspunkt vil være en fordel. I enkelte land brukes kabeikraner også på
bæresvak mark i fiatt terreng, og slike prøvedrifter er også gjennomført i Norge. Når metoden er
ferdig utviklet kan dette bli en aktuell driftsform i områderder bruk av hjulgående transportutstyr
fører til uheldige kjøreskader.
4.3
Vegstatistikk
Statistikken over hva som finnes av skogsveger i fylkene er av noe ujamn kvalitet. For bilvegene er
statistikken ganske bra, men tallene fortraktorvegene er mer usikre. De tallene som er sammenstilt
i forbindelse med veggruppens arbeid bygger på det som finnes av offisiell statistikk, og er det
beste som kan fremskaffes på nåværende tidspunkt. For det framtidige arbeidet med vegspørsmål
er det viktig å skaffe bedre oversikt både over totalomfang, geografisk plassering og kvalitet på
vegnettet, og det er allerede satt i gang flere tiltak i denne sammenheng.
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4.3.1 Datagrunnlag
Detfinnes i dag to landsdekkende dataverktøy forregistrering og ajourhold av skogsvegene.
VBASE er en digital vegdatabase som er under etablering av Statens Kartverk, og ventes ferdig for
hele landet i løpet av 1998. VBASE omfatter alle kategorier bilvegersom er lengerenn 50 meter,
og den er delt inn i riks- og fylkesveger, kommunale veger og private veger. Skogbruksmyndighetene har ansvaret for å identifisere den delen av det private vegnettet som det transporteres tømmer
på, og når basen er ferdig vil den gi et fullstendig bilde av hvoromfattende vegnetteter totalt sett.
Basen er dels etablert ved digitalisering fra flybilder, og dels gjennom innmåling med et satelittbasert peileutstyr (GPS) i en spesialbil. Det er forutsatt at VBASE skal oppdateres årligogså for de
private vegenes vedkommende, og kartkontorene vil få ansvaret for denne jobben etter rapportering fra kommunene.
Vegarkiv er et administrativt verktøy som landbruksavdelingene i fylkene benytterprimært for å
registrere og behandle søknader om tilskudd til skogsveger, og programmet har en søknadsdel og
en regnskapsdel til dette formålet. I tillegg er det en aiidvdel i programmet, der administrative data
for samtlige veger som har fått statstilskudd gjennom tidene blir lagret. I denne delen er det også
mulig å legge inn egenskapsdata for den enkelte veg, og det er lagt til rette for at dette kan kobles
mot VBASE på en slik måte at man kan nyttiggjøre seg alle disse opplysningene samtidig. Dette
verktøyet vil bli nyttig forkommunene både i forbindelse med utarbeklelse av hovedplanfor
skogsveger, og andre planleggingsformål og statusoversikter i kommunene og fylkene.
Statistisk Sentralbyrå har ansvaretfor den offisielle landbruksstatistikken, men forskogsvegene
bygger denne på årlige oppgaver fra fylkenes registreringer i vegarkivsystemet.
4.3.2 årlig bygging av skogsveger i Norge
Bygging av skogsbilveger startet for alvor etter krigen, og økte på etter som fløtningsvassdragene
ble nedlagt utover i 1950 og -60 åra. Samtidig hadde vi en meget sterk høgkonjunktur i skogbruket, og rask tilgjengelighet til nye arealer ble derfor et hovedmål i skogpolitikken. Utover i 1970
og -80 årene var det en jevnt høy byggeaktivitet med ca 800 km ny veg årlig. Tendensenpå 90tallet har vært en klar nedgang i byggevolumet fornye veger, og i 1996 ble det ferdigstilt bare 301
km nye bilveger.
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Fra begynnelsenav -70 årene ble det nødvendig å startepå ombyggingen av de tidligst bygde
vegene, som etter dagens krav er av lav kvalitet både når det gjelder linjeføring og bæreevne. Også
dette arbeidet har avtatt sterkt på 90-tallet, og i 1996 ble 327 km slike veger ombygget.
Traktorvegstatistikken er noe mer unøyaktig, men viser en jevnt stigende tendens helt fra 1950 til
rundt 1990 da vi var oppe i over 2000 km årlig. De siste årene har ogsådenne aktiviteten avtatt
sterkt, ogvari 1996 nedei 832km.
4.3.3 Investeringer og statstilskudd
Vegbygging representerer ved siden av planting de største investeringene i skogbruket, og siden
1980 har årlige investeringer i veger utgjort 7-10% av førstehåndsverdlen av avvirket tømmer. I
mer enn 50 år har myndighetene gått inn med offentlig tilskudd til vegbyggingi skogbruket, med
bakgrunn i den store samfunnsmessige nytteverdien og den langsiktige karakteren slike investeringerhar. I starten var detviktig å erstatte de flølningsvassdragene som etterhvertble nedlagt, og
på den måten opprettholde skogbrukets infrastruktur når langtransporten ble lagt om. Senere har
tilskudd til vegbygging også vært et viktig virkemiddelfor å øke avvirkningen i perioder med betydelig underavvirkning. Denne effekten er oppnådd blant annetved å knytte betingelser om avvirkning av et fastsattkvantum til tilskuddet.
1 den senere tid er det fokusert sterkere på mulighetene tilskuddet gir til å utformehelhetlige fellesløsninger og å sette vilkår om nødvendige miljøhensyn ved vegbyggingen.
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Figur 4 viser årlige investeringerog utbetalt statstilskudd til skogsveger i perioden 1950-95 i nominelle kroner. Investeringene var på topp rundt 1990, med et totalt investeringsnivå på over 300
mill, kr. og statstilskudd på i overkant av 100 mill kr. 11995 var totalinvesteringennede i ca 168
mill kr, mens tilskuddet var 64 mill kr. Gjennomsnittlig tilskuddsprosenthar variert i intervallet 3040 % helt siden 1975.
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4.3.4 Samlet bilveglengde i fylkene
Tabell 5 viser total bilveglengde i skog i de enkelte fylker, samt sumtall forskogstrøk, skogreisingsfylker og landet som helhet, og hvilken vegtetthet dette gir fordet produktive skogarealet.
Når vegtetthet skal beregnes, må mani tillegg til rene skogsbilveger også ta i betraklning den delen
av det offentlige vegnertet som går gjennom skog, samt den delenav det øvrige private vegnettet
som har betydning forskogbruk (grendeveger, gardsveger og seterveger). Disse to kategoriene er
samlet i rubrikken «øvrige veger», i alt ca 20000 km.
Tall foroffentlige veger er hentet fra offentlig saxnferdselsstadstikki 1989, mens oppgaveneover
øvrige private veger med betydning for tømmertransport er hentet fra en undersøkelse av Skogavdelingen i 1986, basert på opplysninger fra fylkesskogkontorene(anslag). Totalt offentlig vegnett
på det sammetidspunkt var til sammenligning 88200 km, slik at det er en relativtbeskjeden del av
dette vegnettet som har betydning for tilgjengelighetentil skogarealene. Lengden av skogsbilvegene er ny statistikk fra Skogavdelingen, sammensatt av årlige oppgaver forbyggeaktivitet hentet
fra Statistisk Sentralbyrå og Skogdirektørens årsmelding.
Vi regner altså med at det totale bilvegnetteti skog er ca 65 000 km, hvorav drøyt 45000 km er
rene skogsbilveger. Siden tallene er framkommet dels ved akkumulering av årlig statistikk og dels
ved beregning og anslag, hefterdet en del usikkerhet ved dem. NårVBASE er ferdig vil vi få nøyaktige oppgaver over yeglengde fordeltpå ulike kategorier bilveger, både på fylkes- og landsbasis.
YBASE er ferdig i noen fylker, men vi har valgt å ikke bruke disse talleneførVBASE er ferdig for
helelandet (1998).

Tabell 5: Veglengde og vegtetthet på produktivt skogareal i fylkene, 1995.
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4.3.5 Vegtetthet og skogarealenes tilgiengelighet
Skogarealenes tilgiengelighet beskrives vanligvis ved begrepet vegtetthet. Nårvegtetthet er beregnet for fylkene er det bruttolengden på vegnettet som inngår i beregningene, og vegtettheten i
meter/hektar kommer fram ved å dividere sum veglengde med areal produktiv skog i hvert fylke.
Det ville være mest interessant å beregne vegtettheten på den økonomisk drivverdige delen av arealet, mentallmaterialet gir ikke tilstrekkelig grunnlag for dette. Vi kan imidlertid gå ut fra at det
meste av vegnettet er lokalisert til denne delen av arealet, og derfor at vegnettet er tettere på det
Økonomisk drivverdige arealet enn på totalt produktivt skogareal.
Hva som er optimal vegtetthet varierer både med naturgitte forskjeller i terreng- og skogforhold,
og med metoder og intensitet i skogskjøtsel og skogsdrift. Teoretiske beregninger av optimal vegtetthet forutsetter at vegnettet har riktig linjeføring slik at færrest mulig meter veg dekker et størst
mulig skogareal. Mange land regner en vegtetthet på 14-16 m/ha som et optimalt nivå, men aktuell
vegtetthet varierer i hele intervallet fra under 10 til over 30 in/ha.
Thll forgjennomsnittlig vegtetthet gir bare en indikasjon på om et område har et tilfredsstillende
utbygget vegnett sett fra skogbrukets synspunkt. Det egentlige uttrykk for skogarealenes tilgjengelighet kan uttrykkes i driftsveglengde (kjøreavstand i terreng fra skogbestandettil bilveg). Teoretisk betraktetgir en vegtetthet på 10 in/ha en vegavstand på 1000 meter, og dermed en gjennomsnittlig driftsveglengde på 250 meter. På helt flat mark og med et geometrisk utformet vegnett ville
dette vært en meget tilfredsstillende vegtetthet, men i praksis viser det seg at gjennomsnittlig
driftsveglengde ofte er så mye som 750 meter ved en vegtetthet på 10 m/ha. Dette kommer av at
kjøring i terrenget ikke foregår rettlinjet og at vegene ikke er bygget etter den mest effektive linjeføringen. Selv om et skogareal har en gjennomsnittlig vegtetthet på 20 in/ha og mer, kan det altså
være behov for å bygge flereveger dersom de gamle vegene har ineffektiv linjeføring og gir dårlig
vegdekningpå arealet. Dessverre er dette tilfellet både i Norge og i en rekke andre land, og er en
av årsakene til at flereland i Mellom-Europa har en gjennomsnittlig vegtetthet på 30-40 in/ha.
Sverige er det landet i Norden som har tettest vegnett. Vegtettheten er 16 meter/ha i gjennomsnitt,
hvorav skogbrukets eget vegnett utgjør ca 12 ni/ha. Det er stor variasjon mellom landsdelene, fra
26 ni/ha i Sør-Sverige til 10 ni/ha i nordre del av landet. Sverige tok for noen år siden vekk tilskudd til skogsveger, men likevel bygges det 2000-3000 km nye bilveger årlig. (Skogstyrelsen,
meddelandenr2 1991, «Vågplan 90»).
Statistikken viser at det nå finnes ca 45 000 km skogsbilveger i Norge, i tillegg til 20 000 km andre
bilveger som har betydning for atkomsten til skogarealene. Fordelt på hele det produktive skogarealet betyr dette at det er en gjennomsnittlig vegtetthet på ca 9 meter/hektar i Norge i dag, men
av figur 5 går det fram at variasjonen er stor mellom fylker og landsdeler.
En undersøkelse som nylig er gjennomført av Norsk Institutt for Skogforskning, viser at de områdene som er bygget ut på Vestlandet har et mereeffektivtvegnett enn det som er vanlig på Østlandet og i Trøndelag. Årsakener at vegnettet er nyere og planlagt i tråd med moderneprinsipper, og
dette kan bety at skogreisingsstrøkene ikke er sådårlig stilt sammenlignet med Østlandet som figuren skulle tilsi. På eiendomsnivå varierer vegtettheten enda mer. Det finnes eiendommerogså i
Norge med vegtetthet over 30 ni/ha, men de flesteligger langt lavere. Matbiesen Eidsvold Væiks
skogerhar et produktivt skogareal på 29400 hektar, og en samlet lengde bilveger innefor eiendommen på 430 km. Dettegir en vegtetthet på 14,6 in/ha, og bedriften regner med dette at bilvegnettet i hovedsak er ferdig utbygd. Vegnettet på denne eiendommen er planmessig utformet helt fra
starten av utbyggingsperioden, og gir derfor en god indikasjon på hva som utfra skogbrukets synspunkt er optimal vegtetthet.
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Figur 5: Vegtetthet i fylkene i 1995, meter pr hektar
4.3.6 Vegnettets tilstand
Det finnes ingen fullstendig oversikt over tilstanden på det private vegnettet i Norge, men i flere
kommuner og fylker er det gjort vegregistreringersom viser at det er nødvendig med store investeringer i det gamle vegnettet for å etteitomme dagens standardkrav.
En undersøkelse i 8 kommuneri Akershus viser at over 60% av skogsbilvegene har feil og mangler
som gjør at de ikke holder kravene til dagens bilvegklasser i skogsvegnormalene. I Nord-Trøndelag viser en tilsvarende undersøkelse i 16 av 24 kommuner at 40% av den registrerte veglengden
ikke tilfredsstiller vegnormalenes krav til vedkommende vegidasse. Dersom vi antar at tilstanden i
disse to fylkeneer representativ for landet, betyr det at omtrent halvparten av vegnettethar behov
for en større opprusting eller ombygging. For skogbruket og atkomsten til skogarealene er dette en
like viktig oppgave som bygging av nye veger.
Årsaken til dette forholdet er dels at vegene er bygget etter andre og lavere standardkrav enn det
som gjelder i dag, dels at mange veger er bygget etter feil linjeføring eller med for dårligkvalitet,
og dels at vedlikeholdet er forsømt gjennom mange år. Byggestatistikken viser at det nå blir tatt tak
i dette problemet, og fra 1987 er det ombygd 500-800 km skogsbilveger årlig. Imidlertid har
også aktiviteten på dette området faltnoe de siste årene.
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4.3.7 lYaktorveger
Begrepet «traktorveg» omfatter alt fra enkledriftsvegerberegnet på årets drift til større, pennanente veger som åpner og gir atkomst til «nye» skogområder og i funksjon og terrenginngrep er
sarnmenlignbare med bilveger. Den siste kategorien er det logisk å ta med i beregning av vegtetthet, men foreløpig er dette ikke gjort fordi det statistiske grunnlaget er for dårlig. Etter de nye normalene forlandbruksveger (jf. kap 5.2.3), vil de enkleog de tunge traktorvegenebli skilt i to vegklasser, og dette vil gjøre det lettere å vurdere traktorvegenes atkomstfunksjon og innvirkning på
skogarealenes tilgjengelighet rent statistisk i framtida.
Akkumulering av statistikk over ferdigstilte veger fra 1950 og fram til i dag tyder på at det finnes
ca 50.000 km traktorveger i landet. Vi må regne med at mange av disse vegene har gått ut av bruk
og er grodd igjen med vegetasjon, mens det antakelig også er bygget noen veger som ikke er
kommet med i statistikken. Årlig byggevolum er nå 800-1000 km prår.
4.3.8 Vinterbilveger
Ymterbilvegerer definert ved at bæreevnen i vegen er basert på tele i undergrunnen. Det betyr at
slike veger vanligvis ikke er kjørbare annetenn om vinteren. Det mest ideelle underlaget forvinterbilvegerer bløt myr, og i slike områdervil selve vegenvære borte neste sommer. Få vinterbilveger går på myri sin helhet, og der traseen går over fastmarkmå det gjøres terrenginngrep for å etablere en plan vegbane forvintertransport. Imidlertid er det typiske bildet at terrenginngrepene forekommer over kortere strekninger med myrområder mellom. Slike veger blir derfor vanskelige eller
umulige å benytte til for eksempel traktortransport på sommerføre.
Det forekommer at grovplanerte veger uten slitelag kalles vinterbilvegselv om de er planert på
fastmarki hele sin lengde. Slike veger er egentlig traktorveger som det er mulig å kjøre lastebil på
i vintersesongen. Dette er hovedårsaken til at vinterbilveger er slått sammenmed traktorveger i den
offisielle vegstatistikken, og det finnes derfor ingen dekkende oppgaver over hvor mange kilometer vinterbilvegtraseer som finnes i landet.
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5

Virkemidler

Myndighetene har en rekke virkemidler til rådighet forstyring av privat vegbygging i skog. Det
viktigste veiktøyet i denne sammenheng er «Forakrift om planlegging og godkjenning av veierfor
landbruksformål», hjemlet i skogbruksloven ogjordlova. I tillegg har både plan- og bygningsloven,jordskifteloven, kultunninneloven, vassdragsloven, friluftsloven, lov om motorferdsel i
utmark og vegloven bestemmelser som kan innvirke og legge føringer på bygging og bruk av landbruksveger.
Landbruksmyndighetene har også styringsmullighet ved tildeling av tilskudd til bygging av skogsveger, gjennom fastsetting av standardkrav (vegnormaler) og ved veiledningsvirksomhet både
overfor kommunen og de enkelte skogeiere og entreprenører.
Gode saksbehandlingsrutinerog samordning av de ulike virkemidlene er en forutsetning forå
kunne håndtere vanskelige vegsaker der ulike interesser står mot hverandre. Dette er årsaken til at
ett av hovedpunktene i gruppas mandat er å analysere beslutningspæsessen ved skogbrukets vegbygging. I tillegg til en oversikt over de mest aktuelle lovbestemmelser og andre virkemidler, blir
det i dette kapitlet derfor gitt en oversikt over de foreløpige erfaringene med saksbehandlingen
etter skogsvegforskriften.
5.1
Vegforskrift etter skogbruksloven
Skogbrukets virksomhet reguleres foren stor del gjennom «Lov om skogbruk og skogvern»av 21.
mai 1965 med senere endringerog tilhørende forskrifter. Loven har til formål å fremme skogproduksjon, skogreising og skogvern, og gjelder for all skog og skogsmaxic. Loven er en sektorlov
rettet mot den næringsmessige virksomheten i skogbruket, men formålsparagrafen gir også anvisninger om skogbrukets sektoransvar overfor miljø- og friluftsverdiene i skogen.
Skogbrukslovens § 17a omhandler veger og andre anlegg, og gir hjemmel til å «fastsette forakrifter
forveiplanlegging, veibygging samt for andre anlegg og tekniske inngrep av varig karakter i forbindelse med skogbruk..». Med dette hjemmelsgrunnlaget fastsatte Landbruksdepartementet med
virkning fra 1. november 1991 «Forskrift om planlegging og bygging av skogsveger».
Forskriften ble innført i tråd med tilråding gitt i NOU 1989: 10, «Flersidig skogbruk». Bakgrunnen
for forslagetfra flerbruksgruppa var at det ikke fantes noe formelt grunnlag eller konkreterutiner
for samarbeid mellom skogbruks- og miljøvemrnyndighetene når det gjaldt utforming av skogbrukets vegnett, og gruppa mente at en forskrift etter skogbruksloven ville være et egnetverktøy forå
ivareta både miljøinteresser og helhetlige næringsinteresserved utforming av vegnettet.
Skogsvegforskriften er senere endret 27. april 1994, førden fra 1. januar 1997 ble erstattet med
«Forskrift for planlegging og godkjenning av veierforlandbruksformål» (sekap 5.1.5).
Det har kommet kritiske merknader til «Skogsvegforskriften» både fra skogbruks- og miljøhold.
Skogbruket har pekt på at forskriften innebæreren unødvendig byråkratisering, mens miljøinteressene menerat forskriften ikke er godt nok egnettil å styre eller begrense vegbygging. Fram til den
nye forakriften trådte i kraft (1.jan. 1997), er det behandlet 11-12000 saker etter «skogsvegforskriften». Det er ikke foretatt noen fullstendig evaluering av om forskriften har virketetter sin hensikt, men det er foretatt noen undersøkelser som er egnettil å belyse erfaringene fra forvaltningsorganenes synspunkt.
5.1.1 Erfaringer fra kommunene.
Institutt for skogfagved NLH gjennomført en spørreundersøkelse om flerbrukseffekten av noen
skogpolitiske virkemidleri 1994 og 1995, deriblant behandling av vegsaker etter forakrift om planlegging og godkjenning av skogsveger. Undersøkelsen omfatter 75 skogbrukssjefer fra kommuner
overhele Norge. og disse representerer 31% av landets produktive skogareal. Det kom inn 62
brukbare svar (82%) (Framstad og Hofstad 1997).
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Når det gjelder søknad om vegbygging ble det spurt om hvormange saker totalt som ble meldt i
årene 1994 og -95, fordelt på nyanlegg og ombygging. Deretter ble det spurt om hvormange søknader som ble fullstendig nektet, delvis nektet eller at planenble endret. Det ble deretter spurt om
hva som var årsak til endling/nekting.
I alt var det meldt i 231 anlegg, fordeltpå 970 nyanleggog 261 ombygginger. Av disse ble 16
nektet helt (1,3%), 14 nektet delvis (1,1%) og i 111 tilfellerble planene endret (9,0%). I alt ble
altså planer endreteller nektet i 11% av tilfellene i løpet av beslutningsprosessen. I sine kominentarersier også mange av disse skogbrukssjefene at en rekke,planerblir endret under prosessen før
de kommer så langt som til formell behandling, og at disse endringene ikke kommer fram i tallene.
En statistikk over behandlingen av saker forteller derfor ikke alt om hvordan forskriften har fungert.
I Oppland undersøkte fylkesmannens landbruksavdeling saksbehandlingen av vegsaker i årene
1992 og 1993. I disse to årene ble det behandlet i alt 514 saker, fordelt med 77 på nye bilveger, 72
ombygging av bilveger og 365 traktorveger. Det kom inn 133 merknader til sakene, fordelt slik:
Miljøvemavdeling 18, kulturminnemyndighet 13, kommunene (miljøvemleder) 64 og fra skogbruksetaten 38. Det siste gjelder søknader der skogbrukssjefen ikke er planlegger.
Resultatet av behandlingen viser at 459 saker ble godkjent uten spesielle vilkår (89%), 11 saker
fikk avslag (2%) og 44 saker ble godkjent med endringer eller vesentlige vilkårknyttet til byggingen (9%). I tillegg blir det hevdet at de fleste potensielle konfliktsakene sorteres ut i planlegging og drøfting før saken kommer til formell behandling, og at dette er hovedårsaken til det relativt lave antallet merknader og klager. Gjennom hørings- og vedtaksprosedyrene blir ogsåviktige
forhold påpekt og tatt hensyn til ved at vegplanene endres eller tilpasses. Eksempelvis blir et stort
antall dyregraver, kuilgroper, ferdselsårerog andre kulturmmnner registrert og sikret i løpet av prosessen. Tilsvarende gjelder også for en rekke andre miljøverdier.
Begge disse undersøkelsene viser altså at ca 11% av alle saker blir betydelig endreteller avslått i
den kommunale behandlingen, og i ca 2/3 av tilfellene er hovedbegrunnelsen hensyn til miljøet.
Forskriften er i tillegg fulgt opp med en rekke infonnasjons- og veiledningstiltak, og bevisstheten
omkring disse spørsmålene er betydelig skjerpetbåde hos de som planlegger og de som bygger
vegene. Det er alt i alt grunnlag for å hevde at de vegene som bygges nå er vesentlig bedre både
miljømessig, teknisk og estetisk enn tilfellet var før forskriften ble innført.
5.1.2 Erfaringer fra miljøvernavdelingene
Fylkesmennenes miljøvemavdelinger fikk fram til endringen av forskriften i 1994 alle saker til
uttalelse. Etter endringen i 1994 skulle Fylkesmannenbare ha kommunens vedtaktil orientering,
men med mulighet til å klage vedtaket inn forfylkeslandbruksstyret.
INord-Trøndelag behandlet miljøvemavdelingen 82 saker i 1992 og 1993, og kom med merknad
til 31 av disse. Merknadene ble i noen grad tatt hensyn til. I denne periodenhadde avdelingen også
innsigelse i 3 saker som senere gikk som klagesaker til fylkeslandbruksstyret. Det ble her gitt medhold i en sak. Fra 1995 til 1996 fikk avdelingen inn 65 vegsaker, og av dette var det 50 vedtak som
ble sendt til orientering mens de resterende var saker som frivinig ble sendt på høring. I denne
perioden hadde avdelingen merknader til 10 av de 15 høringssakene, mens ingen av vedtakene ble
påklaget.
Erfaringene er at det er en tyngre prosess å få mnnpasset miljøhensyn gjennom en klageenn gjennom mnnspill i en saksbehandlingsprosess. I den perioden miljøvemavdelingen ble gitt mulighet til
å komme med innspill førvedtak, skjedde det på et stadium i prosessen da det fortsatt var muligheter forjusteringer. Det vil sjelden være aktuelt å påklage en sak for å få til mindrejusteringer.
Poenget med å ta bort Fyllcesmannen som høringsinstans var i første rekke å forenldesaksbehandlingen og å ansvarliggjørekommunene på miljøvemområdet ved at de måtte utnytte egen kompe40

tanse. Miljøvemavdlingens erfaring er at dette i svært liten grad skjedde. Fra miljøvemavdelingenes synspunkt er det derfor riktig at Fylkesmannen på nytt blir høringsinstans i de fleste skogsvegsaker.
5.1.3 Erfaringer fra regional kulturminneforvaltning
Kultunninneforvaltningen i fylkeskommunen og Samisk kultunninneråd har ifølge forskriften fått
saker til uttalelse der dette har vært relevant, og dette har som regel fungert tilfredsstillende. Saksmengden har i mange fylker vært problemskapende på grunn av mangelfull kapasitet i kulturminneforvaltningen.Et annetproblem har vært knyttet til mangelfulle registre over automatisk fredete
arkeologiske kulturminner. Det er derfor blitt behov for å befare en stor mengde saker for slike kulturminner. Det har aktualisertspørsmålet om betaling av nødvendig feltaibeid knyttet til kulunninneloven §9 om undersøkelsesplikt for offentlige og større private tiltak for å avklare om disse vil
virke inn på automatisk fredete kulturminner. I 1992 ble spørsmålet om betaling for behandling av
vegsaker i kultunninneforvaltningen tatt opp i et fellesbrev fra Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet, men erfaringene viser at det er nødvendig med en ny presisering av hvilke
arbeider som skal betales av utbygger. Spørsmålet er derfor tatt opp til ny drøfting mellom de to
depaxtementene høsten 1997.
Avgrensingen av slikt feltarbeid til bannarkssesongen har også i mange tilfeller ført til problemer
med tidsfrister, ikke minst i den nordlige delen av landet med korte feltsesonger.
Problemer med kapasitet og tidspress er søkt løst gjennom ulike former for samarbeid mellom
regional kulturininne-og skogbruksforvallning. Nårdet gjelder mangelfulle registre, er det i de seinere årenesatt igang ulike aibeider forå redusere dette problemet, selv om det aldri vil bli mulig å
gjennomregistrere helelandets skogsområder for automatisk fredete arkeologiske kultunninner.
Sentrale mål er både å finne alternative registreringsmåter,, der en blant annetutviderkapasiteten
ved å organisere kurs/opplæring fornæringsutØvere og lokal og regional forvaltning innen skogbruket, og å utvikle prognoseverktøy for å kunne avklaæ funnpotensial foruregistrerte områderpå
en systematisk måte. Slike prognoseverktøy baseres på både natur- og kultuibetingede egenskaper,
slik som malinførende myrer, trekkveier for vilt, gamle vegfarog stedsnavn. Derde opptrer i fellesskap, øker potensialetog sannsynligheten forkulturminner. Detteer arbeider som både kulturminne- og skogbruksmyndighetene er engasjert i. I tillegg er det nylig utviklet veilednings- og
kursmateriale ved Skogbrukets Kursinstitutt for å kunne skolere både forvaltning og næring i å
identifisere og ta nødvendige hensyn til kulturminner. Landbruksdepartementets prosjekt <Miljøregistreiinger i skog* som nylig startet opp inneholder også et egetdelprosjekt for registrering av
kulturminner i skog.
5.1.4 Klagebehandling.
Det er innhentet statistikk fra fylkene over klagebehandling etter «Forskrift om planlegging og
godkjenning av skogsveger» i fylkeslandbruksstyrene fra forskriften ble fastsatt 1.11.91 og fram til
og med 1996. Statistikken er fullstendig når det gjelder saker som er kommet til fonnellklagebehandling, og gir derfor både et bilde av konfliktnivået og av i hvilken grad klagerfår gjennomslag.
Totalt er det behandlet 64 klagerpå disse fem årene, og i samme tidsrom er det ferdiggodkjent
omtrent 13 600 veganlegg (traktorvegerog bilveger, nyanlegg og ombygging). Antall saker som er
behandlet etter vegforskriften er noe lavere, da en god del anlegg som ble ferdiggodkjent i 1992 og
1993 var startet opp før forskriften trådte i kraft 1. november 1991. Vi antar derfor at ca li 000-12
000 søknader er det totalomfanget som har resultert i 64 klagesaker. Det er altså en meget liten
andel av det totale antall saker som utlØser slik konflikt at det kommer til uttrykk i formell klage
(ca 0,5%). Det er flere grunner til det lave antall klager. For det fØrste er det slik at bare et fåtall
saker er konfliktfylte i utgangspunktet. Dessuten blir som nevnt en rekke vegplaner justert i henhold til innspill fra høringspartene. slik at mangepotensielle konflikter blir løst før vedtak i
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kommunen. Det blir også oppfattet som en tung prosess å klage på et vedtak,og dette fører til at
bare sakermed store konflikter blir påklaget.

Tabell 6: Ferdigstilte skogsveger 1990 1996, antall og kilometer.
-

Av de 64 klagene står Fylkesmannens miljøvemavdeling for 20, hvorav klagener tatt til følge i 12
tilfelle. Skogeiere står for24 klager, men her er det bare 3 saker der klagener tatt til følge. De
øvrige klagene er fordeltpå kulturminnemyndighet, organisasjoner og kommuner.
Vegbyggingsaktiviteten har avtatt betydelig etter at forskriften ble innført, jf tabell 6. Den viktigste
årsaken til dette er at skogbruket i denneperioden har hatt en generell nedgang i aktiviteten på
grunnav lavepriser og svak lØnnsomhet, i tillegg til at hoveddelen av nybyggingen av skogsbilveger i skogstii6kene nå er ulført.
5.1.5 «Forskrift om planlegging og godlcjenning av veier forlandbruksformål*
Som nevnt innledningsvis er «skogsvegforskriften» med virkning fra 1. januar 1997 erstattet av
«Forskrift om planleggingog godkjenning av veier forlandbruksformåb~. Foruten at virkeområdet
er utvidet til å gjelde alle landbruksveier, er det gjort endringer på bakgrunn av de erfaringene som
er høstet med den gamle forskiiften. Det er også foretatt en del tilpasningertil plan- og bygningslovens byggesaksbestemmelser.
Arbeidetmed landbruksvegforskriften har foregått parallelt med arbeidet i veggruppa. Selv om
veggruppa ikke har hatt en formell rolle i arbeidet med den nye forskriften, er detklart at diskusjoner og foreløpige konklusjoner i veggruppa har hatt betydelig innvirkning på den endelige forskriftsteksten. Dette gjelder spesielt de bestemmelser og formuleringer som gjelder områder med
spesielle miljøkvaliteter og hvilke saker som skal sendes til høring hos Fylkesmannen.
Deviktigste endringene i forhold til den gamle forskriften er:
• Virkeområdet er utvidet til å gjelde alle veger forlandbruksformål, også gards-og seterveger.
• Det er innført obligatorisk varsling av berørte naboer og rettighetslxavere.
• Det er foretatt avklaringer og avgrensinger i forhold til plan- og bygningslovens bestemmelser
om byggesaksbehandling.
• Fylkesmannen skal høres i alle bilvegsaker og alltid når bestemte miljøkvaliteter kan berøres.
• Det skal settes tidsifister forgjennomføring, og kontroflrutinene er strammet inn.
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Forskriften ble sendt på bred høring i mai 1996, og det kom inn 160 høringsuttalelser.Hovedinntzykket fra høringsrunden er at de foreslåtte endringene ble godt mottatt. Mange kommuner og
skogbrukets organisasjoner bemerket imidlertid at forskxiften vil innebære en unødvendig byråkratisering og svekkelse av det kommunale selvstyret, mens miljøvemmyndigheter og miljøvemorganisasjoner etterlyste klarere mulighetertil å nektetiltak gjennomført.
På bakgrunn av høringsuttalelsene og i samråd med Miljøvemdepartementet og Kommunal- og
arbeidsdepartementet, ble den endelige forskriftsteksten på noen punkter endret vesentlig i forhold
til høringsutkastet. Dette gjelder særlig klagebestemmelsene og Fylkesmannens adgang til å uttale
seg. Det ble også foretatt viktige presiseringerav virkeområde og unntaksbestemmelser forå få en
best mulig synkronisering med plan- og bygningslovens bestemmelserom byggesaksbehandling.
Klagebestemmelsenble senere tatt opp politisk, og etter innstilling fra en enstemmig næringskomitt gjorde Stortinget følgende vedtak 18. juni 1997: «Stortinget ber Regjeringen endre § 4.1 i forskrift om planleggingog godkjenning av veiertil landbruksfonnål, slik at denne bringes i samsvar
med Stortingets uttrykte ønske om en folkevalgt beslutningsprosess i saker av skjønns- og landbruksfaglig karakter».
På denne bakgrunn ble klagebestemmelseni forskriften endret med virkning fra 1. juli 1997, slik at
fylkeslandbruksstyret nå er gjeninnsatt som klageorgan.
Forakriften gjengis her i sin helhet, slik den ble fastsatt av Landbmksdepartementet 20. desember
1996 og med endring i § 4.1 i henhold til Stortingets vedtak av 18. juni 1997.
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Andre virkemidler i skogpulitikken
Gjennomføringen av skogpolitikken bygger tradisjonelt på flere virkemidleri samspill. I tillegg til
lover og forskrifter har veiledning og rådgiving, planleggingog tilskuddsordninger lang og sterk
tradisjon i skogbruket. Før vi fikk forskrift om planlegging og godkjenning av skogsveger, ble all
vegbygging styrt ved hjelp av de øvrige virkemidlene. Selv om tillatelse til bygging etter landbrulcsvegforskriften nå ligger som en forutsetning, er de øvrige virkemidlene fortsattviktige styringsverktøy for å sikre en riktig utbygging av vegnettet.
5.2

5.2.1 Tilskudd til bygging av skogsveger
Tilskudd til bygging av skogsveger blir gitt dels ved bevilgning over statsbudsjettet og dels over
Landbrukets Utbyggingsfond (LUF). De senere åreneer en større og støne del av bevilgningen
kanalisert over LUF. Tilskudd bliri begge tilfelle fordeltpå fylkene gjennom den årlige rammetildelingen, og fylkene fordeler sin del av bevilgningenepå enkeltprosjekter etter en fylkesvis prioritering og i henhold til «Forskrift om tilskudd til bygging av skogsveier».
I tillegg til dette er det siden 1995 gitt anledning til å gi tilskudd fra bygdeutviklingsmidler til
sekundære skogsveger, det vil si enklere traktor- og bilveger med ren samlefunksjon. I praksishar
BU-tilskuddet blitt et traktorvegtilskudd. Tilskudd fra bygdeutviklingmidler er hjemlet i den sentrale BU-forskriften, men forvaliningsmessig følges de samme prosedyrene som for LÅJF- og statstilskudd. Lokalt finnes det også både fylkeskommunale og kommunaletilskuddsordninger, og
disse forvaltes oftest i en samordning med de øvrige midlene.
Formålet med tilskudd til bygging av skogsveger er å stimulere til utbygging av et helhetlig og
miljøtilpasset vegnett i skogbruket, og på den måten sikre virkestilgangen til industrien og verdiskapingen i distriktene. Norge har en eiendomsstruktur som tilsier at en stor andelav skogsvegene
må bygges som samarbeidsprosjektermellom til dels mange skogeiere. De forskjellige skogeieme
i et slik samarbeid har ofte høyst forskjellige prioriteringernår det gjelder transportløsning og tidspunkt for realisering. Derforer tilskudd ofte nødvendig som et positivt virkemiddel for å få til samaibeidsløsningeri minnelighet, selv om de flesteav skogsvegene reelt sett har privatøkonomisk
lønnsomhet uten tilskudd. Tilskuddet gir også myndighetene utvidet mulighet til å stille krav både
til linjeføring og miliøtilpassing av vegprosjektene.
Skogeieresom mottar tilskudd forplikter seg til å vedlikeholde vegen i framtida. Videre er det en
betingelse at tjenestemenn i offentlig landbruks- og miljøvemetat kan bruke vegen vederlagsfritt
under tjenestereise, når reisen har tilknytning til behandling av saker etter landbrukets særlover
innenfor vegens dekningsområde. Veger som har mottatt tilskudd skal ogsåkunne brukes vederlagsfritt i beredskapssammenheng og i andre nødsituasjoner.
«Forakrift om tilskudd til bygging av skogsveger~ er fastsatt i medhold av Stortingets årlige budsjettvedtak. Forskriften beskriver hvilke tekniske og formelle krav som stilles til plan, søknad og
arbeidsutførelse. Den angir saksbehandlingsregler ved prioritering og tildeling, regnskap og
utbetaling av tilskudd, og det er bestemmelserom tilsyn med byggearbeidet og kontroll av sluttresultat. Skogsveger som får tilskudd skal bygges i henhold til standardkravene i Landbruksdepartementets «Normaler forskogsveger med byggebeskrivelse».
Forakriften skal altsåførst og fremst sikre at de formelle og tekniskekrav til søknad og veganlegg
blir ivaretatt. Det forutsettes at alle veger som får statstilskudd er godkjent etter forskrift om planlegging og godkjenning av skogsveger, og at de overordnede vurderinger og avveininger i foibold
til miljøforhold og helhetsiøsninger er gjort gjennom denne.behandlingen. I forskriften er det likevel understreket at det enkelte veganlegg skal inngå i en helhetlig vegplan for det aktuelle transportområdet. og at det ved valg av vegstandard skal tas hensyntil naturmijø og friluftsliv.
Derimot er det ingen bestemmelse om at slike veger skal kunne kreves åpnet for alminnelig ferdsel, selv om det betales vegavgift. Tvert i mot har vegeierne retttil å stenge vegen med f.eks. låst
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bom. Dette følger av at det er vegenes næiingsmessige betydning som er begrunnelsen fortilskuddsordningen, og at det bare er den skogbruksmessige nytteverdien av vegen som kan brukes
som grunnlag fortildeling av tilskudd. Detteforholdet understrekes ytterligere ved at skogeiere
som mottar tilskudd som regel forplikter seg til å avvirkeet avtalt kvantum og/eller å plante et visst
areal i løpet av en åtteårsperiode etter at tilskuddet er utbetalt.
Det er ikke anledning til å gi tilskudd til vedlikeholdsarbeid eller til opprusting av gamle veger, der
behovetfor slik arbeider forårsaket av at vedlikeholdet tidligereer forsømt.
Skogavgift
Ved salg av skogsvirke skal det normalt svares skogavgift etter nærmerefastsatte regler og satser.
Skogavgiften fastsettes som en prosent av virkets bruttoverdi, og settes inn på særskilt konto.
Skogeieren kan senere benytte sin skogavgift til å finansiere investeringeri skogen, etter godkjenning og anvisning fra skogoppsynet. Regler forbruk av skogavgift er gitt i «Forskrift om brukm.v.
av skogavgift», fastsatt av landbruksdepartementet20. april 1994 med hjemmel i skogbruksloven.
Et av hovedformålene som skogavgiftenkan brukes til er planlegging og bygging av skogsveger
(§3-2), og skogavgift er den vanligste finansieringskilden ved både nybygging og opprusting av
skogsveger. Dette gjelder både til finansiering av egenandelen på veger som får statstilskudd, og til
fulll~nansiering av anlegg som ikke får tilskudd. Hovedbetingelsen forbrukav skogavgift er at
«De investeringer og tiltak som foretas skal være faglig, økonomisk og økologisk forsvarlige, og
må ikke være i strid med skogbrukslovens formålog bestemmelser, eller forskrifter gitt i medhold
av skogbruksloven (§ 2-2). I § 3-2 er det videre presisert at vegtiltak som skal finansieresmed
skogavgift må være godkjent etter de til enhver tid gjeldende forskrifter om planlegging og
godkjenning av skogsveger.
5.2.2

5.2.3 Vegnormaler og annet veiledningsmateriell
De første vegnormalene ble utformet av skogeierorganisasjonene og anbefalt av Landbruksdepartementet i 1960. Senere er normalene revidert flere ganger, men de som liggertil grunn for
utformingen av skogsvegene i siste 20-årsperiode er «Normalerfor skogsveger med byggebeskrivelse», utgitt av skogavdelingen i Landbruksdepartementet i april 1980. Etter dette har det skjedd en
betydelig utvikling av både transportutstyr,bruksmønster og byggemetoder. Kravtil landskapstilpassing og miljøhensyn har også kommet sterkere inn etter 1980, og alle de nye problemstillingene har ført til at vegnormalene nå er revidert på nytt. De nye normalene omfatter også
veger forjordbruksformål (gards- og grendeveger, seterveger, avlingsveger osv), og har derfor fått
benevnelsen «Normalerfor landbruksveger».
Denye vegnonnalene innebærer en innskjerping av de byggetekniske kravene for de beste vegklassene. Samtidig er det innført to nye vegklasser, og dette gir større fleksibilitet og mulighet til å
velge enklere løsninger der tekniske, Økonomiske eller miljømessige forhold tilsier det. Den ene
nye vegklassen er forlastebil uten tilhenger på sommerføre, der kravenetil stigning, kurveradius
og snuplasser er mindre strenge enn forandre bilveger. Den andre er et resultat av at traktorvegene
er delt i to klasser etter forventet belastning og bruksmønster. Dette er en nødvendig tilpassing til
den store forskjellen i standard som traktorveger med ulikt formål og i forskjellig terreng allerede i
dag bygges etter, og gir den fleksibiliteten som faktisk etterspørresfor disse vegene.
Vegnormalene har til hovedoppgave å sikre at landbrukets veger holder en tilfredsstillende teknisk
standard, men det er også lagt vekt på at vegene skal være tilpasset landskapet og miljøet, og det er
satt strenge krav til opprydding i massetak og langs veglinja.
I tillegg har Landbruksdepartementet gjennom årene gitt ut flere hefterog annetmateriell til veiledning og kompetanseoppbygging forplanleggere og entreprenører. Det viktigste i denne sammenheng er veiledningsheftene «Skogsvegbygging med miljøhensyn» og «Forebygging av løsmas47

seskredved vegbygglng», som begge danner nonn for hvordan skogsveger skal planlegges og
bygges slik at de miljømessige ulempene blir minimalisert. «Kulturminner i skog» er et annet
informasjonshefte som skogbruket har gitt ut i samarbeid med kulturminnemyndighetene.
Departementet har også utarbeidet et skjemasett til bruk ved anbud og kontraktsinngåelse mellom
byggherre og entreprenør, og dette er viktige hjelpemidler for å sikre at både de økonomiske, tekniske og miljømessige forholdene rundt et byggeprosjektblir fulgt opp i gjennomføringsfasen.
Resultatkontroll
Skogbruksmyndighetene har alltid hatt kontrolirutiner i forhold til de vegprosjektene som har mottatt statstilskudd. Dettehar vært en regnskapsmessig og teknisk kontroll, der sluttresultatet er kontrollert opp mot de krav som er satt i tilskuddsforskrifter, vegnormaler og plandokumenter. Foruten
de tekniskespesifikasjonene for vedkommende vegklasse, omfatter kontrollen også de miljøkrav
som defineres i vegnormaler og tilskuddsforskrifter. Dettegjelder spesielt behandling av avfallsmasser og sletting av sidetak og andre massetak.
5.2.4

Fra 1994 er det gjennomført en mer omfattende miljø- og resultatkontroll i skogbruket, der formålet er å evaluere skogbruketsvirkemiddelbruk i forhold til både miljø- og produksjonsmål i
skogpolitikken. En del av denne kontrollen er rettet mot skogbrukets aktiviteter, herunder også
skogbrukets vegbygging. Utgangspunktet var at denne kontrollen kunne kombineres med de rutinene som alleredevar etablert i forbindelse med tilskuddsutbetaling, og i 1994 og 1995 ble dette
gjort ved at eksisterende skjemafor ferdiggodkjenning ble bygd ut med en del nye miljøparametre.
Resultatene fra de to første årene viser at de vegene som blir bygget stort sett har en tilfredsstillende teknisk, estetisk og miljømessig standard. Imidlertid er ikke denne kontrollen egnettil å gi
svar på om det er tatt tilstrekkelig hensyn til miljøverdiene i området under planlegging og bygging, og om hvilke forhold som er blitt vektlagt gjennom planprosess og saksbehandling. Skjema
forresultatkontroll av skogsveger ble derfor revidert etter to år, og det er nå lagt større vekt på å
evaluere prosessen med høring, endring av plan og oppfølging av vilkårsom settes i de kommunale godkjenningsvedtakene. Det nye systemet ble tatt i bruk fra og med 1996, men resultatene
fra kontrollen i 1996 er foreløpig ikke bearbeidet. Fremdeles er det slik at kontrollen bare gjelder
veger som er godkjent og ferdigstilt, og den sier derfor ikke noe om hvormange søknader som blir
avslått eller sterkt endret gjennom sakens gang.
5.3
Andre lover av betydning for bygging av skogsveger
Ved planlegging og bygging av skogsveger kan man komme i berøring med en rekke bestemmelser
som hører inn under annet lov- og regelverk enn jord- og skogbrukslov. I det følgende er de mest
aktuelle av disse byene kort omtalt. Omtalen er ikke uttørumende, og i spesielle tilfelle kan også
andre bestemmelser ha relevans i denne sammenheng.
5.3.1 Plan- og bygningsloven
Plan- og bygningsloven er det generelle lovverket forhelhetlig samfunnsplanlegging og arealbruksstyring. Veier generelt fanges opp av loven som tiltak som er avhengig av søknad og byggetillatelse etter § 93, 1. ledd bokstavj. Det er imidlertid gjennom forskrift av 22.01.97, nr. 34 til
§93, 2. ledd og § 84, gjort visse unntak blant annet forlandbruksveier. Unntakene innebærer fritak
fra byggesaksbehandling og unntak fra visse materielle krav i lovens byggesaksdel. Vilkårene for
unntak fra byggesaksbehandling framgår blant annet av forskriftenes § 4. Planbestemmelsene i
loven gjelder fullt ut så langt de rekker, også fortiltak som omfattes av unntaksforskriftene.
Når det gjelder rekkevidden av planbestemmelsene på dette området vises det til Miljøvemdepartementets veiledere «Kommuneplanens arealdelT-l 127» og «Reguleringsplan og bebyggelsespian T1128». Veiledeme er fortiden under revisjon, og kan ventes å foreligge i ny utgave i løpet av 1998.
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5.3.2 Jordskifteloven
I følge jordskifteloven kan eiendommer som det er vanskelig å utnytte på tjenlig måte «etter tid og
tilhøve», legges underjordskifte. Tradisjoneltinnebærer dette bytting av grunn og avløsing av rettigheter, men etter jordskifteloven §2 bokstav e kan jordskifte også gå utpå å «skipe sams tiltak»
for å lette driften av den enkelte eiendom. Som regel vil «sams tiltak» i skog dreie seg om bygging
av veger, der siktemålet er å løse et fellestransportproblem forflere eiendommer samtidig.
Forutsetningene for at slike saker kan fremmes er at tiltaket omfatter minst to eiendommer og at
veganleggettotalt sett er lønnsomt. Det er ikke nødvendig at en overvekt av partene er interessert i
tiltaket, men jordskifte kan ikke fremmes dersom ulempene er større enn nytten for den enkelte
part. For skogsveger regnes nytten vanligvis ut etter gevinst ved innspart terrengtransport, og det er
ogsåvanlig å trekkefra eventuelle offentlige tilskudd når byggekostnadene skal beregnes. Gjennomføringen av tiltaket krever at veganleggeter godkjent av offentlige myndigheter på vanlig
måte (bl.a. etter landbruksvegforskriften).
Jordskifteretten kan også ta i bruk grunntil vegformål fra eiendommer som ikke har nytte av tiltaket og dermed ikke er en del av jordskiftet, dersom dette er nødvendig for å få til tjenlige vegløsninger for de berørte eiendommer. I slike tilfelle holder jordskifteretten også skjønnet. Alle grunneiere og bruksrettshavere i det aktuelle området kan kreve jordskifte for å få til fellesløsninger, og
det er tilstrekkelig at en part setter fram slikt krav. I tillegg kan Landbruksdepartementet, eventuelt
det organ departementethar gitt fullmakt, kreve jordskifte når det finner at tiltak som blir gjort
mulig ved tilskudd fra staten får større nyttevirkning dersom det blir holdtjordskifte. Ut fra denne
bestemmelsen er det ikke uvanlig at skogbruksmyndighetene fremmer krav om jordskifte forå få
til vegløsningeri skog.
5.3.3 Friluftsloven
Lov om friluftslivet av 28. juni 1957 er først og fremst relaterttil ferdselsrett i terrenget (innmark
og utmark). Lovens §4 gjelder imidlertid ferdsel på veg, og lyder:
«Når ikke annet er bestemt, kan eier av privat vegforbyferdsel med hestekjøretøy, motorvogn
<derunder sykkel med hjelpemotor), og parkering på eller langs vegen. Ved offentlig veg er det tillatt
åparkere i utmark, sé#’remt det ikke volder nevneverdigskade eller ulempe.»

Vanligvis er det altså opptil vegens eier å bestemme om kjøring på privat veg skal være tillatt.
Adgangen til å begrense bruken av privat veg på denne måten kan imidlertid være innskrenket, f.
eks. ved at det i forbindelse med offentlige tilskudd er satt betingelser om at vegen skal være åpen
for alminnelig ferdsel.
I utgangspunktet er det fri adgang til annen ferdsel på private veger (riding, sykling 0.1.), men
lokale restriksjonerkan fastsettes, jf §2 annetledd:
«Det samme gjelderferdselmed ride- eller kløvhest, kjelke, tråsykkel eller liknende på veg eller sti i
utmark og over alt påfjellet, såfremt ikke kommunen med samtykke av eieren eller brukeren harforbudt slikferdselpå nærmere angitte strekninger. Kommunens vedtak må stadfestes avfylkesinannen.»

5.3.4 Lov om motorferdsel i utmark
Motorferdselloven setter generelt forbudmot motorisert ferdsel i utmark. Forholdet til veg
omhandlesi § 2 tredje ledd, som lyder:
«Veg i utmark som ikke er opparbeiddfor kjøring med bil, anses i denne lov som utmark. Det samme
gjelder opparbeidd veg som ikke er brøytet for kjøring med bil»

Traktorvegerog ubrøytede bilveger er altså etter motorferdse-llovenå anse som utinark, og motorferdsel utenom nødvendig kjøring under utøvelse av næringsvidcsomhet er derfor forbudt. Det spiller i denne sammenheng ingen rolle om vegen er offentlig eller privat.
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I tillegg gir motorferdselloven etter § 7 annetledd Miljøverndepartementet anledning til å forby
kjøring på privat bilveg i områdermed spesielle og sårbare miljøkvaliteter.
«Departementetkanfor særlig verd~fulle natur- ogfriluftsområder vedforskriftforbyeller gi nærmere bestemmelserfor motorferdsel som ikke er tillatt etter ~4første ledd, herunder ogsåfor motorferdselpå privat veg».

Bestemmelsen kom inn i loven i 1988, men har hittil ikke vært benyttet.
5.3.5 Kulturminneloven
Lov om kultunnmnner krever at når det etter annen lov treffes vedtaksom påvirker kulturminneressursene, skal det legges vekt på kulturminnelovens fomiål om vem av denne delen av vår kulturarv
som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Loven freder automatisk alle faste kulturminner eldre enn 1537, og alle samiske kulturmmnner eldreenn 100 år. Til de automatisk fredete kulturmmnnene hører ogsåen sikringssone på minimum fem meter. Tilsvarende løse kulturminner og
mynter eldre enn 1650 er statens eiendom, dersom eierskapikke kan avklares. Dettesamme~ gjelder
mer enn 100 år gamle skipsfunn, som også finnes i vassdragog myrområder i innlandet. Loven gir
adgang til å vedtaksfrede enkeltkulturmmnner, områderrundt fredete kulturminner eller større kulturmiljøer som også kan omfatte skogarealer.
Automatisk fredete kulturminner fmnes i varierende omfang i alle norske skogområder, tidvis med
svært stor tetthet. I forhold til vegbygging kan slike kulturminner representere både et punktproblem som enkeltkulturminne, et linjeproblem som for eksempel lengre dyregravsystemer eller
gamle vegfar, og et arealproblem knyttet til stor tetthet av kultunninner og systemer av sammenhengende kulturminner, som jemutvmnningsanlegg og kullgroper.
Sentrale bestemmelser i kulturminneloven:
§ 3: Forbud mot å sette igang tiltak som blant annetkan endre, skjemme, skade eller ødelegge fre-

dete kulturmmnner.
§ 8: Planer fortiltak som kan føre til inngrep i fredete kulturmmnner skal meldes til kulturminnemyndighetene som avgjør om og i tilfelle på hvilken måte tiltaket kan realiseres. Dersom det under
gjennomføring av et arbeid viser seg at automatisk fredete kulturminner kan bli berørt, skal kulturmmnnemyndighetene varsles og arbeidet stanses i den utstrekning det kan berøre kultunninner.
§ 9: Ved planlegging av offentlige og større private tiltak skal det undersøkes om tiltaket vil virke
inn på automatisk fredete kultumiinner.

Vassdragsloven
Vassdragsloven er meget omfattende, og kan ha relevans til skoglig virksomhet på flere områder.
Mest aktuelt i forhold til bygging av skogsveger er kapittel 9 og 10.
§ 101 gir generelt forbud mot tiltak som kan føre til utrasing.
5.3.6

«Uten særlig adkoms: eller hjemmel i lov må ingenforeta seg noe med egen eller andres grunn som
kan ventes å medføre skade ved utrasing i vassdrag»

Tiende kapittel omhandler alminnelige bestemmelserom tiltak i vassdrag, og i § 104 heterdet.
«1. Når det kan skje uten uforholdsmessig utg(ft eller ulempe, skal tiltak i vassdrag gjennomføresslik
at de er så lite til skade eller tdempefor allmenne interesser som mulig.
2. Uten tillatelse fra Kongen må det ikke iverlcsettes noe vassdrags:iltak som kan ventes å medføre
skade eller ulempe av noen betydningfor allmenne interesser».

Kongens myndighet i slike tilfelle er lagt til Olje- og energidepartementet. Spørsmålet om veien
kan bygges uten at det oppstår konsesjonsplikt kan etter § 112 forelegges en skjønnsrett i stedet for
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vassdragsmyndighetene. Til slikt skjønn skal fylkesmannen stevnes for å ivareta allmenneinteresser (§130 nr 5). Skjønnsretten kan ogsåfastsette forskrift forhvordan anlegget skal brukes og
passes. Dersom det i ettertid viser seg at tiltaket volder skade på aflimenne interesser, kan det i henhold til § 113 nr 2 kreves nytt skjønn innen en tiårs frist. Skjønnsretten kan-da påby endringeri
selve anlegget eller den måten anlegget blir vedlikeholdt eller brukt.
Dersom skjønnet kommer til at allmenneinteresser blir skadelidende, skal altså Olje- og energidepartementet ved NVE eventuelt gi tillatelse til vegbyggingen gjennom en konsesjonsbehandling.
Disse bestemmelsene gjelder uavhengig av om vassdraget er verneteller ikke, men terskelen for
konsesjonsbehandling vil vanligvis være lavere forvarig verna vasdrag enn for andre vassdrag.
Det arbeides for tiden med en ny «Vannressurslov», og intensjonen er at denne skal komme til
erstatning fornåværende vassdragslov. Veggruppa har ikke vurdert hvilke mulige konsekvenser
dette kan få i forhold til bygging av skogsveger.
5.3.7 Veglova
Veglova regulerer i hovedsak forhold som har med offentlige veger å gjøre, men noen bestemmelsergjelder også private veger.
Tillatelse til å bygge avkjøring fra offentlig veg må innhentes av vegsjefen i vedkommende fylke
når det gjelder riks- og fylkesveger, og av kommunen når det gjelder kommunal veg, såfremt slik
avkjøring ikke er vedtatt i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Vegsjef eller kommune
kan også påby eksisterende avkjørsler fra offentlig veg flyttet eller endret. (§§ 40,41)
I veglova er det ogsåbestemmelser om at vegsjefen kan kontrollere om private veger som er åpne
for alminnelig ferdsel er trygge nok. Hvis ikke, kan han pålegge den ansvarlige for vegen å sette
opp varselskilt, pålegge at vegen skal stenges forutenforstående, eller sørge for at vegen blir sperra
(§56).

Naturvernioven
Generelt krever naturvemloven at alle inngrep i naturen skal skje på en måte som ikke gjør vesentlig skade på naturmiljøet, og at planerom slike inngrep skal forelegges vedkommende myndighet
etter naturvemloven til uttalelse før de iverksettes. De høringsbestemmelsersom er tatt iim i «landbruksvegforskriften» er i samsvar med dette kravet.
I forbindelse med vegbygginger naturvemlovens viktigste bidrag at den gir hjemmel for å verne
spesielle naturområder og naturforekomster. Vernet kan være mer eller mindre restriktivt i forhold
til skogbruk, avhengig av hva verneformålet er. I nasjonalparker og naturreservater kan skogbruksvirksomhet bare foregå i henhold til de vemebestemmelsene som er fastsatt i det enkelte tilfellet.
Landskapsvernområder innebærer oftest et mindre restriktivt vern, og skogbruksviilcsomhet som
ikke er i strid med vemeformålet kan foregå i noen landskapsvemområder (§ 5):
5.3.8

«For å bevare egenartet eller vakkert natur- eller kulturlandskap kan arealer legges ut
som landskapsvernområde. I landskapsvernområder må det ikke iverksettes tiltak som
vesentlig kan endre landskapets art eller karakter. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfelle om et
tiltak må anses å ville endre landskapets art eller karakter vesentlig.i

Særpregede enkeltforekomster fredes gjerne som natunnmnne, og vegbyggingvil vanligvis være
forbudt på de arealene som er fredet rundt et slik naturminne.
Naturvernloven har egne erstatningsregler som kommer til anvendelse ved ulike vemeinngrep.
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6

Vurdering av framtidig vegbygging i skogbruket

6.1
Tidligere beregninger av vegbyggingsbehovet i skogbruket
Både skogforskningen og skogbruksmyndighetene har regelmessig utført beregninger over forventet behov for skogsveger i framtida.
11974 gjennomførte professor Ivar Samset en større analyse av skogarealenes tilgjengelighet og
det framtidige behov for nye skogsbilveger i Norge. På det tidspunkt hadde vi 29 000 km skogsbilveger, og Samset beregnet at for å få tilfredsstillende tilgjengelighet til skogarealeneville det være
nødvendig å bygge ytterligere 38 000 km. Det framtidigeskogsbilvegnettet ville i såfall bli i alt ca
67000 km.
11986 gjennomførte Skogavdelingen i LD en ny registrering og undersøkelse i fylkene for å finne
eksisterende lengde og framtidig behov forskogsveger. Det ble da regnet ut at vi hadde 38 000 km
skogsbilveger, og at det framtidigebehovet (innen år 2006) ble anslått til 25 000 km nye veger.
Dette gir i sum 63 000 km skogsbilveger.
Andre private veger og offentlige veger med betydning for skogbruket kommer i tillegg i begge
disse undersøkelsene. Dersom vi går ut fra at samlet lengde av slike veger har vært ca 20 000 km i
hele denne perioden, viser begge disse undersøkelsene et framtidig behov forsamlet lengde bilveger i skog i størrelsesorden 85 000 km.
Som vist i kapittel 4 har vii dag ca 45 000 km skogsbilveger i Norge, i tillegg til 20 000 km andre
veger med betydning for skogbruket. Samlet gir dette en vegtetthet på ca 9 m/ha som gjennomsnitt
for alt produktivt skogareal. Forutsatt at hoveddelen av dette vegnettet ligger i områder som er
egnet foret aktivt skogbruk, innebærer det at vii dag har en vegtetthet på ca 11 m/ha på den økonomisk drivverdige delen av arealet (anslått til 60 000 km2).
En utbygging av vegnettet i henhold til behovstallene fra de refererte undersøkelsene, tilsier at det
gjenstår å bygge ca 20 000 km skogsbilveger i Norge. Dersom vi forutsetter at denne utbyggingen
konsentreres om den økonomisk drivverdige delen av skogarealet, vil dette gi en framtidig vegtetthet på ca 14 mlha i gjennomsnitt fordenne delen av skogarealet. Dette samsvarer bra med det som
internasjonalt regnes som optimal vegtetthet når vegene er bygget med effektiv linjeføring (jf kap
4.3.5).
Imidlertid vil skognæringens framtidige behov fornybygging og opprusting av skogsbilveger være
påvirket av blant annet tilgjengelig teknologi, aktuelle driftsmetoder og økonomiske rammebetingelser for skogbruket framover. Kravene til vegtetthethar hittil økt i takt med metodeutvilding og
mekanisering, og det er ingen tegn som tyder på at denne utviklingen har stoppet opp. Trenden
med at de manuelle kostnadene øker vesentlig mer enn både råstofl~pris og maskinkostnader serut
til å fortsette, og dette medfører ventelig et fortsatt press i retning av økt mekanisering og rasjonalisering også i tida som kommer.
På den annen side fører denne utvildingen til at stadig større skogarealer blir økonomisk sett
mindre interessante fornæringsmessig skogsdrift, og på denne delen av arealetblir grunnlaget for
nye investeringer i skogsbilveger redusert.
6.2
Tilpasning til arealenes produktivitet, økonomiske bæreevne og miljØverdier
Som vist i kapittel 3 er det skogkledde arealeti Norge i alt ca 120 000 km2 (skogkledd og tresatt
areal over og under barskoggrensa), og dette utgjør ca 37% av Norges landareal. Av dette regner vi
med at grovt sett halvparten (60 000 km2) er arealer som i dag er egnet for et aktivt skogbruk
(«skogbruksarealer»). Den andre halvparten er skog som av produksjonsmessige, tekniskeeller
økonomiske årsaker i dag ikke er egnet tilnæringsmessig skogbruksvirksomhet.
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Veggnippa menerat de analysene av framtidig vegbehov som er utført tidligere ikke i tilstrekkelig
grad tar hensyn til at mulighetene for og ønskeligheten av vegbygging varierer med arealenes produktivitet, økonomiske bæreevne og forskjelligemiljøverdier. Veggruppa har derfor utformet en
modell for arealsortering derbåde skogfaglige og miljømessige kriterier legges til grunn. Modellen
skal tjene som et verktøy for bedre å kunne ivareta miljøinteressene på de områdene dette er viktigst, samtidig som det næringsmessige behovetfornye skogsveger blir ivaretatt på de arealene
som er best egnet for et aktivt skogbruk.
Denne analysemodellen gir også grunnlaget foren rekke av de konkreteanbefalingene veggruppa
har kommet fram til. Prinsippene formodellen er vist i figur 6.
Produktiv skogsmark

Annet skogkledd og
tresatt areal

«Skogbruksarealer»

Fjelibiørkeskog

aB

<~.

~.

ogskogsmark
uproduktiv

Områder med grunnlag
for intensivt skogbruk
I

Arealer
med spesielle
miljøkvaliteter
~
Områder med svakere
grunnlag for intensivt skogbruk

Figur 6. Prinsipp for inndeling av skogarealet i arealkategorier
I modellen deles skogarealet i produktiv skogsmarkog annetskogkledd og tresatt areal. Fra det
produktive skogarealet skilles den delensom ikke er økonomisk drivverdig, og vi står tilbake med
et «skogbruksareal» som er egnet for aktiv skogbruksdrift av forskjellig intensitet. I skoglig planlegging er det ofte hensiktsmessig å skille ut vemskog og bratt terreng (driftstekniske spesialområder) som egne tema, og disse spesialområdene er derfor omtalt spesielt senere i kapitlet.
I tillegg finnes det en rekke større og mindre arealer med spesielle miljøkvaliteter, og disse er markert med en oval som berører alle arealkategorier.Av spesielle arealtyper som inngår i denne kategorien, behandler veggruppa spesielt områdermed formell miljøstatus, inngrepsfrie områder,
områder langs verna vassdrag og områdermed andre spesielle miljøkvaliteter (nøkkelbiotoper, kulturminner mm.). I det følgendeer de ulike arealkategoriene i modellen nærmere beskrevet og vurdert med hensyn til framtidig bygging av skogsveger.
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Modellens anvendelighet som praktisk planverktøy forutsetter at både miljø- og skogbruksinteressene er kartfestet og prioritert etter viktighet i de kommunale oversiktsplanene.
6.2.1 scSkogbruksarealer» (arealer egnetfor aktivt skogbruk)
Med arealer egnet for et aktivt skogbruk mener veggruppa skogarealer der produksjonsevne,
kubikkrnasse og teknisk tilgjenge]ighetgjør det lønnsomt å drive et næiingsrettet skogbruk. Veggruppa understreker at hensiktenmed skogbrukets framtidige vegbygging er å betjene disse arealene. Men også innenfor denne arealkategorienvarierer det biologiske og økonomiske grunnlaget
fornæringsvirksomhet betydelig, fra den lett tilgjengelige og høgproduktive skogsmaita til de
midlere og lavere boniteter med et betydelig svakere grunnlag for investeringer. Dette innebærer at
det vil være riktig med en bevisst differensieringen av vegtettheten etter arealenes økonomiske
produksjonsevne.
INord-Trøndelag er det i forbindelse med utarbeidelse av «Strategisk plan forlandbruk» startet et
arbeid med å konkretisere vegbehovet på forskjellige arealtyper. I denne sammenheng er det satt
mål om vegtetthet på 15 m/ha på det intensivt drevne og 7 m/ha på det mindre intensivt drevne arealet. Manhar også gjort anslag over hvorstore arealer og hvor mangekilometerveg som finnes i
de forskjelligekategoriene i dag. På denne bakgrunn er det i den strategiske planen satt mål for
vegbygging fordeltpå arealkategorier forkommende tiårsperiode, og resultatet samlet sett er et
redusert vegbehov i forhold til det som gjennomsnittsbetraktningerforhele det produktive skogarealet tidligere viste.
Veggruppa mener at dette er en fornuftig tilnærming til problematikken. Områder der det er grunnlag foret intensivt skogbruk børha relativt stor vegtetthet, mens de svakere arealene planlegges
med et mer glissent vegnett. I praksis har skogbruket allerede tilpasset segdette prinsippet, noe
som kommer til utrykk gjennom den variasjon i vegtetthet som i dag kan registreres mellom forskjellige områderinnenfor det produktive skogarealet.
6.2.2 økonomisk ikke drivverdig skog
Norsk institutt forjord- og skogkartlegging (NIJOS) har beregnet at årlig brutto skogtilvekst i
Norge nå er 26 mill. In’, og at stående volum med bark i 1995 var ca 750 mill in’. Brutto balansekvantum er beregnet til ca 18 mill in’, men i dette tallet er det ikke gjort fradrag for topp, avfall og
svmnn og for de miljøhensyn som skal tas i skoghehandlingen. Beregningen omfatter heledet produktive skogarealet, og det er således ikke konigertfor at en del av dette ikke er teknisk tilgjengelig og/eller økonomisk drivverdig. Landbruksdepartementet har tidligere anslått hvor mye disse
forholdene innvirker på det nyttbare balansekvantumet, men særlig er usikkerheten stor omkring
størrelsen på «null-områdene». Som beskrevet i kapittel 2 blir det antatt at dette dreier seg om nær
18% av det produktive skogarealet, og at andelen slikt areal har økt i de senere år.
For å få bedre grunnlag til å bedømme disse forholdene ga Landbruksdepartementet støtte til gjennomføring av et prøveprosjekt i Aust-Agder, der formåletvar å vurdere hvor stor del av det produktive skogarealet som er økonomisk drivverdigmed dagens vegnett, med et fullt utbygd vegnett
og under forskjellige økonomiske forutsetninger. Prosjektet skulle også gi svarpå hvordan de ulike
alternativene ville slå ut på balansekvantumet i fylket.
Prosjektet ble gjennomført i 1995j96 av NORSKOG og NIJOS i samarbeid med fylkesmannens
landbruksavdeling. Vurderingene av tilgjengelighet og økonomisk drivverdighet ble knyttet til
NIJO5” faste prøvefiater der alle skoglige data er kjent Resultatet av undersøkelsen viser at ca
80% av det produktive skogarealet er økonomisk drivverdigmed dagens vegnett, mens denne
andelen vil øke til ca 87% dersom det gjennomføres en lønnsom utbygging av vegnettet. Utsiagene
er noe mindre på balansekvantum førog ettervegbygging (86% og 92%), og forklaringen på dette
er at vegnettet er mest utbygd på de beste skogarealene.
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Prøveprosjektet ga verdifull kunnskap om hvorstor del av arealet som har vegatkomst i dag, og
hvor stor del som vurderes som aktuelt for vegbygging i framtida. Landbruksdepartementet har
derfor besluttet å gjennomføre tilsvarende undersøkelser i alle fylker, og resultatene fra dette arbeidet ventes ferdig våren 1998.
På de arealenesom etter denne undersøkelsen ikke vil bli økonomisk drivverdige, er det ikke
næringsmessig grunnlag for å bygge nye skogsveger. I Aust-Agder serdette ut til å gjelde ca 13%
av det produktive skogarealet.
6.2.3 Bratt og vanskelig terreng
Omtrenten fjerdedel av Norges samlede skogressurser befinnerseg i bratt og vanskelig terreng.
Deler av dette terrenget er ikke økonomisk drivverdig, mens i andre områderer detstore kubikkmasser og muligheterforøkonomisk lønnsom drift. På sikt vil det få betydelige konsekvenser for
det årlige hogstkvantum dersom det vanskelige terrenget blir avskrevet som drivverdige arealer, og
det er derfor et skogpolitisk mål at også disse ressursene skal kunne utnyttes på en bærekraftig
måte. Dette er bakgrunnen for at det så tidlig som i 1977 ble innført en tilskuddsordning for drift i
bratt og vanskelig terreng. Tilskuddet gir også myndighetene anledning til å stille krav til miljøhensyn i forbindelse med driftene.
Til tross fortilskuddsordningen står skogbruket overfor en rekke vanskelige utfordringernår det
gjelder driftenav disse arealene. Utfordringene omfatter kostnadsnivåog lønnsomhet, opplæring
og rekruttering, planlegging og organisering og utvikling av utstyr og metoder. Små og få oppdrag
fører i sin tur til at mange gir opp dette arbeidet, og tilgangen på kvalifiserte entreprenører og egnet
utstyr blir gradvis mer begrenset. Miljøutfordringene er også store i det vanskelige terrenget Dette
er knyttet til faren for erosjon og terrengskader ved inngrep i slik terreng, og til at det visuelle
intrykket av hogstinngrep og vegbygging blir ekstra tydelig i det bratte terrenget. I tillegg vil den
vanskelige tilgjengeligheten komplisere skogbehandlingen omkring-eventuelle nøkkelbiotoperog
andre miljøkvaliteter i dette terrenget
Dårlig tilgjengelighet og svakøkonomi har i tillegg til de øvrige vanskelighetene ført til at driftskvantumet i vanskelig terreng har avtatt over lang tid, og i dag er årsavvirkningen med vinsj- og
kabellcransystemer kun ca 150 000 m’. Sett ut fra tilgjengelige ressurser i dette terrenget, ville det
vært forsvarlig med en mangedobling av dette kvantumet.
Det er også i det vanskelige terrenget det generelt sett er dårligst vegdekning i forhold til ressursgrunnlaget, og en relativt stor del av skogbrukets udekkede vegbehov knytter seg derfor til slike
terrengtyper. De tekniske,økonomiske og miljømessige utfordringene slik vegbygging byrpå, tilsier at det må stilles strengere krav til plangrunnlag og plandokumenterog til byggetekniskutførelse i denne type terreng enn ved vegbygging generelt.
6.2.4 Fjellbjørkeskog og uproduktiv skogsinark
Den halvparten av det totale skogarealet som er lite egnet foret aktivt skogbruk består av fjellbjørkeskog og andre skogtyper med lav virkesproduksjon, slik som trebevokste fjellrabber og
myrer og klimautsatt skog opp mot fjellet og ut mot havet.
I hovedregelen er det ikke aktuelt å bygge nye skogsbilveger på denne delen av skogarealet. Imidlertid vil alltid større og mindre områder med lavproduktiv skog finnes i blanding med produktive
skogarealer, og vi kan få unntak fra hovedregelen når slike arealer må passeres for å skaffe atkomst
til mnnenforliggende produktiv skog. FjellbjØrkeskogen kan i mangetilfelle danne produktive
bestand, men lav virkespris og høye driftskostnader fører som regel til at bygging av skogsbilveger
likevel ikke kan la seg forsvare.

55

6.2.5 Vernskogen
I følge skogbruksloven § 32 kan departementetbestemme at skog skal være veruskog når den
« ..tjener til vern mot skred og ras, elvebrudd, skadefiom, sandflukt eller lignende, eller er til
særlig vernfor annenskog, dyrketjord eller bebyggelse». Det samme gjelder «skog sompå grunn
av sin beliggenhet har så vanskelige foryngelsesforhold at den kan ødelegges vedfeilaktig hogst».

Vernskogen fmnes både opp mot snaufjelletog ut mot kysten, og alle kommunermed veruskog bar
en definert og kartfestet vemskoggrense og kommunale bestemmelserfor hogst og stell av vemskogen.
Disse arealene består av både produktiv skogsmarkog annet skogareal,og den produktive delen
inneholder både arealer som er egnet for et aktivt skogbruk, og arealer som ikke er økonomisk
drivverdige. Vernskogen faller derfor ikke uten videre inn i den ene eller andre arealkategorien i
sorteringsmodellen, og i den produktive delener det fortsattbehov forå bygge nye skogsveger.
Imidlertid følger det av denne skogtypens spesielle funksjon og typiske beliggenhetat det vanligvis ikke er grunnlag forstor vegbyggingsaktivitet. Veggruppa mener at de kommunale vemskogbestemmelsene sammenmed forskrift om landbruksvegerstort sett gir tilstrekkelig mulighet til å ivareta vernskogens spesielle funksjon ogsåi forhold til bygging av skogsveger.
6.2.6 Områder med formell miljøstatus
Områder som er vernet etter naturvernloven (landskapsvemområder, reservater og nasjonalparker)
eller kulturminneloven (kulturmiljøer og områdevem rundt fredete kulturminner) forvaltes etter
disse og i henhold til de vemebestemmelsene som er fastsatt for det enkelte området, og vanligvis
vil det ikke være aktuelt å bygge veger i slike områder. Selv i de områdene der ordinært skogbruk
er tillatt, vil det oftest være spesielle bestemmelser om bl.a. vegbygging, der det stilles ekstra krav
til planlegging og utføring av arbeidet. Veggruppa anser derfor ikke disse områdene som problematiske i forhold til spørsmålet om nye skogsveger. Bruk av vemevedtak etter naturvemloven,kulturminneloven eller plan- og bygningsloven vil totalt sett omfatte forholdsvis sma arealer, og vil
derfor ikke kunne fungere som noe viktig virkemiddel forden generelle avveining mellom skogbruksinteresser og miljøverdier i spørsmåletom vegbygging.
6.2.7 Inngrepsfrie naturområder.
Ikapittel 3.2.2 er det beskrevet hva som legges i begrepet «inngrepsfrie naturområder» i DN-rapport 1995-6, og det er vist at definisjonen av begrepet «tyngre tekniskeinngrep» er direkte bestemmende for omfanget av inngrepsfrie områder. Skogsbilvegerhar en relativt entydig definisjon, og
disse vil også bli nøyaktig kartfestet gjennom arbeidet med YBASE.
Traktorvegerinngår ikke i den ordinære VBASE, og er en mere uensartet gruppe. Alle traktorveger
som er bygget med statstilskudd, og Statskogs tilsvarende vegnett er allikevel forsøktregistrert.
Derimot er ikke alle traktorveger som er bygget uten statstilskudd registrert og kartfestet. Dette
innebærer at det kan eksisteretraktorveger inne i områdersom i dag har status som inngrepsfrie,
og en framtidig ajourføring av skogbrukets vegnett kan derfor bety en ytterligere reduksjon av
disse områdene. Allerede i de reviderte kart som kommervåren 1998 vil en få en klar pekepinnpå
dette, da kommunene her blant annet skal ha lagt inn alle kjente traktorveger.
På grunn av at databasen med det totale skogkledde arealet i Norge ikke er kjørt opp mot databasen
med de inngrepsfrie områdene, vet vii dag ikke hvor store skogareal som inngår hverken i de vilmarkspregede områdene eller i de inngrepsfrie områdene forøvrig. Det er imidlertid klart at de
villmarlcspregede områdene hovedsakelig består av fjell og uproduktive skogområder.
Et estiniat fra Nord-Trøndelag viser at av 5 300 km2 villinarkspregede områderer kun 310 km2
skogkledd. Dette utgjør 3 % av det samlede skogkledde arealet i fylket, men veggruppa fmner det
nærliggende å anta at lite av disse skogarealene er økonomisk drivverdige. Denne antakelsen støt-
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tes av en undersøkelse som er utført i forbindelse med det store prosjektet «Levende skog». Denne
viser at innenfor villmarkspregede områder sør for Troms er det bare 160 km2 produktiv skog, og
at behovet fornye skogsveger er meget lite inne i disse områdene.
Imidlertid vil inngrep i de omkringliggende inngrepsfrie områdene (inngrepsfii sone 1 og 2) ha
konsekvenser for de villlrnarkspregede områdene, og disse områdene utgjør et langt større areal og
kan inneholde betydelige skogressurser. Rentmatematisk vil et minst mulig areal (et punkt) som
ligger 5 km fra nærmestetekniske inngrep representere et inngrepsfritt område på 78,5 km2 (en
sirkel med radius 5 km). Dersom det villmarkspregede omådet utgjør et areal, vil det totale inngrepsfrie området øke raskt. Av de villmarkspregede områdene i Sør- og Midt-Norge som utgjør
større arealer er det i all hovedsak snakk om områder som er vernet etter naturvernloven (Børgefjell, Gressåmoen, Femundsmarka, Trollheimen, Dovrefjell, Rondane, Jotunheimen, Jostedalsbreen
og Hardangervidda). I utkanten av disse nasjonalparkene vil det være inngrepsfrieområder med
økonomisk drivverdig skog som ikke er vernet etter naturvernloven.
I Nord-Trøndelag inneholder disse 5-idlometersonene i 500 km2 skogsmark, og dette utgjør 18%
av alt skogkledd areal i fylket. Det er imidlertid grunntil å anta at en stor del av detteer uproduktiv
og lavproduktiv skog, men tilgjengelige data gir ikke mulighet til å kvantifisere dette nærmere.
Analysen som er utført for «Levende skog» viser imidlertid at disse arealene inneholder hele 2900
km2 produktiv skog med en samlet kubikkmasse på 21 mill. m3 samlet forNorge sør forTroms. Av
dette arealet anslås det at 1 000 km2 er uaktuelle forvegbygging blant annetfordi arealene ikke er
økonomisk drivverdige, og at ytterligere 1 500 km2 kan drives uten vegbygging, men da med redusert inntekt for skogeieme. Den samme analysen anslår behovet forbilveger i de villmailcspregede
områdene med tilhørende 5-kilometersone til ca 370 km; det aller meste i 5-kilometer-sonen. Sett i
sanimenheng med det samlede behovet for skogsveger i Norge er dette lite, men lokalt og på eiendomsnivå kan en stor del av de utnyttbare skogressursene befinne segi slike områder. I analysen er
produktiv skog i eksisterende verneområder ikke trukketfra i arealoppgavene.
Særlig i Sør- og Midt-Norge er det en rekke større og mindre inngrepsfrie områder som ikke ligger
i sammenheng med villmarkspregede områder, og som kun består av sone 1 og 2 slik de er definert
i kap.3.2.2. I disse områdene er det sannsynlig at andelen skogkledd areal er betydelig større.
Denmiljøpolitiske målsettingen om ikke å redusere de inngrepsfrie områdene ytterligere omfatter
også disse områdene, og for en del av skogkommunene på Østlandet vil inngrepsfri sone 1 og 2
kunne berøre vesentlige deler av det produktive skogarealet. Veggruppa anser derfor at potensialet
for konflikter omkring vegbyggingi skogbruket er vel så stort på disse arealene som i tilknytning
til de viflmaiicspregede områdene.
Det er enighet i veggruppa om at det er en stor utfordring å håndtere dette spørsmåletbevisst og
målrettet framover, men det er samtidig åpenbare og uavklarte problemstillinger knyttettil konsekvensene av de ulike valg. Derfor er det nødvendig å kartlegge hvorstore produktive og økonomisk drivverdige skogarealer som inngår i de inngrepsfrie områdene rundt de «villmarkspregede
områdene». Disse problemstillingene vil bli behandlet videre i kap.7.2.3.
6.2.8 Områder langs varig verna vassdrag
Det er 341 vassdrag i Norge som er varig verna mot kraftutbygging. Vassdragsbeltet(vannstrengen
med et inntil 100 meters belte på begge sider) langs disse vassdragene dekker i alt ca 1 700 km2,
hvorav ca 1 000 km2 er skogkledd. Arealberegningene er utført av Norges vassdrags- og energiverk
på oppdrag fra Landbruksdepartementet, og omfatterhovedvassdraget med større sideelver og
vann. Skogarealet er hentet fra N250 (digitalt kart over Norge, 1:250 000), og inneholder derfor
både «skogbruksarealer» og andre kategorier skogsmark. Materialet gir ikke grunnlag foren mer
detaljert analyse av skogarealet. Dersom man tar med vassdragsbeltet ogsålangs mindre sideelver
og bekker, vil det berørte skogarealet øke betydelig.
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For enkelte kommunerer situasjonen at de har store deler av sitt skogareal innenfor nedslagsfeltet
til varig vemavassdrag, og generelle restriksjoner på vegbygging i vassdragsbeltet vil fordisse
kommunene og forskogbruksnæringen kunne medførebetydelige økonomiske og administrative
konsekvenser. Veggruppa vil i denne sammenheng særlig peke på at den effektenvassdragsbeltet
langs sideelvene har som stengsel foratkomsten til bakenforliggende arealer er et langt større problem for skogbruket enn størrelsen på det skogarealet som ligger i vassdragsbeltet. Imidlertid er
dette vanligvis LNF-om råder i kommuneplanens arealdel, og det betyr at ordinær skogbniksvirksomhet i dag er tillatt i samsvar med planformålet, herunder bygging av skogsveger.
Veggruppa menerlikevel at intensjonene i Rikspolitiske retningslinjerforvema vassdrag(RPR)
om å bevare vassdragenes egenart må få innvirkning også på behandlingen av skogsvegsaker. I
første rekke vil dette gjelde saker som faller innenfor klasse 3 etter modellen fordifferensiert forvaltning. Foreløpig er det laget slike forvaltningsplanerbare for 20 av de vemavassdragene, men
veggruppa forutsetter at det allikevel er mulig å anvende de prinsippenesom liggertil grunn for
klassedelingen når aktuelle vegprosjekter skal vurderes.
I «Forskrift om planlegging og godkjenning av veger forlandbruksformål» er det tatt hensyn til
disse forholdene ved at det er laget bestemmelser om spesielle saksbehandlingsrutinerforsøknader
som berører vassdragsbeltet. Dette innebærerat hver enkelt søknad som berører disse arealene skal
vurderes også av miljøvemmyndighet på fylkesnivåfør det fattes vedtak, og at påviste miljøverdier
blir tatt hensyn til i den videre saksbehandling. Veggruppa forutsetter at ogsåmiljøvernmyndighetene foretarsin vurdering i henhold til klasseindelingenog vassdragets egenart i det
enkelte tilfelle.
6.2.9 Områder med andre spesielle miljøkvaliteter
Med andre spesielle miljøkvaliteter forstår veggruppa områdermed stort biologisk mangfold (nøkkelbiotoper, se kapittel 3.2.4), kulturmmnner og andre miljøkvaliteter. Veggruppa leggertil grunn at
dette dreierseg om forekomstersom hver forseg har begrenset arealomfang. Mange av kultunninnene har et formelt vem ved at de er automatisk fredetsom punktforekomster. Imidlertid kan
mengde og tetthet av slike punktforekomster kan være så stor, at det også får konsekvenser for forvaltningen av større områder.
De siste årene har forskjellige private personer og organisasjoner registrert en rekke områdersom
vemeverdige, og vegbygging og hogst i disse områdene har ført til en del sterke konflikter. Grunnlaget for disse registreringene og metodikken i registreringsarbeidet har i liten grad vært dokumentert, og dette innebærer en risiko for at det blir gitt feilaktige råd til skogeierne om hva som er nødvendige miljøhensyn i det aktuelle området Blant annetav denne grunn har Landbruksdepartementet nå satt igang et landsomfattende prosjekt forsystematisk og vitenskapelig fundert registrering av nøkkelbiotoper i skog.
Når spesielle miljøkvaliteter er kartlagt i et område eller oppdages under planleggingen, må vegen
planlegges og bygges slik at konflikter i størst mulig grad unngås. I henhold til «Forskrift om planlegging og godkjenning av veier forlandbruksformål» kan kommunen «..settevilkår forlinjeføring, teknisk utforming og miljømessig tilpasning av veien. For veier for skogbrulcsformål kan det
dessuten settes vilkårfor skogsdrift på avgrensede arealer innenfor veiens dekningsområde dersom
dette er påkrevd for å ivareta dokumenterte miljøverdier» (§ 3-4).
Ved utformingen av forskriftstekstenvar det nøkkelbiotoper, kulturminner, verdifulle kantaoner og
andre spesielle områder av begrenset utstrekning det var tenkt på da det ble gitt slik mulighet for å
sette vilkår, og veggruppa forutsetter at kommunene benytter denne muligheten aktivt for å løse
korifliktsituasjoner.
Miljøhensyn kan medføre økte kostnader eller tapte inntekter i form av dyrere vegbygging, forlenget terrengtransport, restriksjoner på hogstføring eller andre tiltak som følger av de vilkårkom-
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munen setter, og veggruppa mener at skogbruket til en viss grad må akseptere slike økte kosinader
og/eller tap av inntekter. Nødvendige hensyn til nøkkelbiotoper, kultunnmnner og kantsoner faller
vanligvis i denne kategorien.
I forbindelse med vemeplan for barskog ble det registrert en rekke områder som senere er tatt ut av
vemeplanen (bruttolista). Etter som vemeplanarbeidet blir fullført, blir disse områdene frigitt og
skal fortsatt forvaltes etter bestemmelsene i skogbruksloven. Dettebetyr at søknader om bygging
av skogsveger i slike områder skal behandles etter landbruksvegforskriften, og at i den grad disse
områdene inneholder nøkkelbiotopereller andre spesielle miljøforekomster skal disse ivaretas
gjennom denne behandlingen.
6.3
Oversiktsplanlegging i skogbruket
Som en oppfølging av anbefalinger i St.prp. nr. 8 (1992-93) Landbruk i utvikling, er det lagt opp til
at det skal utarbeides kommunevise, tiltaksrettede oversiktsplaner forskogbruket. Landbruksdepartementetutarbeideti 1993 veilederen “Oversiktsplanlegging i skogbruket” der det gis retningslinjer forplanarbeidet.
Oversiktsplanleggingeni skogbruket skal utføres med sikte på å klargjøre og styrke skogbrukets
nærmgsmessige betydning og utviklingsmuligheter i kommunen. Planene bør også bidra til en
bedre samfunnsmessig styring av virkemiddelbruken knyttet til skogbruk.
Oversiktsplanene skal utformes med utgangspunkt i arealvurderinger, vegvurderinger, utfordringer
knyttet til næringsutvikling, sysselsetting, miljøvem m.m., slik at de blir et konstruktivt bidrag i
arbeidet med å nå de overordnede skogpolitiske mål, samt de mål kommunestyret har satt for
utvikling i kommunen. Det er derfor naturlig at arbeidet med oversiktsplanene etter hvert tilpasses
kommuneplanprosessen i den enkelte kommune.
Mulighetene som liggeri gode oversiktsplaner foralle kommuner er åpenbare. Utfordringene
ligger i å legge ambisjonsnivået riktig ved første gangs utarbeiding av plan, slik at det på den ene
side ikke blir en uoverkommelig stor oppgave som det er vanskelig å ta fattpå. og på den annen
side ikke blir så overfiadisk at dokumentet ikke blir et hjelpemiddeli planlegging, veiledning og
forvaltning. Framdriftog status på arbeidet varierer en del over landet, men alle fylker er nå i gang
med dette arbeidet.
6.3.1 Hovedplan for skogsveger
Det framtidigebehovet fornye veger varierer mye fra område til område. Modellenforarealsortering som veggruppa skisserer gir heller ikke noe endeligsvar på omfang og lokaliseiing av nye
skogsveger. Det er derfor behov foret planverktøy på lokalt nivå, der behovetfornye skogsveger
konkret avveiesmot arealenes miljøkvaliteter og deretterkartfestes. Veggruppa mener at hovedplan forskogsveger i den enkelte kommune kan bli et slikt verktøy.
Hovedplan for skogsveger er en viktig og nødvendig del av oversiktsplanleggingen, og det synes
som om det er tjenlig å starte prosessen med å lage en slik hovedplan. Gjennom arbeidet med vegplanenblir det gjort så mange vurderinger av skogarealene, at det er lite som skal til førman har en
arealbeskrivelse som også kan tjene andre formål. En gjennomarbeidethovedplan vil på kommunenivå vise det framtidige behovet forskogsveger og hvor disse er lokalisert.
En del kommunerhar kommet langt i denne prosessen, og veggruppa har hentet inn foreløpige tall
fra noen kommuner i forskjellige landsdeler for å se om den konkretevurderingen av det framtidige vegbehovet samsvarer med de overordnede beregningene veggruppa har gjort.
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6.3.2 Utbyggingsbehov vurdert ut fra hovedplanene
Hovedplan for skogsveger i Åmot viser et behov forå utvide skogsbilvegnettet med 15%. Denne
kommunen har sannsynligvis et bedre utbygd vegnett enn gjennomsnittet forkommunene på Østlandet og i Trøndelag, og at det prosentvise behovet for nye skogsbilveger i dette området derfor er
noe større. Dersom det forutsettes at sko gsvegnettet Økes med 25% i skogstrØkene, gir det et byggebehov i størrelsesorden 10 000 km nye veger i disse delene av landet.
Dersom tallene fra Møre og Romsdal viser et representativt gjennomsnitt for skogreisingsfylkene,
innebærer dette at det totale behovetfor nye bilveger være i stØrrelsesorden 6000 km førvegnettet
er ferdig utbygd i Vest- og Nord-Norge.
Forutsatt at de valgte kommunene er representative for sine områder, tyder disse eksemplene på at
det totale vegbyggingsbehovet i Norge er i støn~elsesorden 15 000 km. Dette liggeri nedre området
av tidligere beregninger av det framtidigevegbehovet. Foridaringen på dette er sannsynligvis at det
gjennom planarbeidet er foretatt en bedre tilpassing både til miljøverdier i området og til arealenes
økonomiske bæreevne enn det som er mulig ved beregninger på makronivå.
6.4
Veggruppas vurdering av det framtidige vegbyggingsbehovet
Tidligere beregninger av skogbrukets vegbehov viser at det ut fra en næringsmessig betraktning
gjenstår å bygge 15-20 000 km nye skogsbilveger i Norge, i størrelsesorden 20-30% økning av det
vegnettet som i dag betjener skogbruket. Dette anslaget er dels basert på analyserav optimal vegtetthet på det produktive skogarealet, og dels på budsjettall fra landbruksavdelingene og på prognoserut fra hovedplan for skogsveger forde kommunene som har utarbeidet slike.
Veggruppa understreker at dette tallet retlekterer skogbrukets beregnede behov. Endringer i forutsetninger og rammebetingelservil kunne påvirke det endelige utbyggingsvolumet betydelig, og
veggruppa viii denne sammenheng spesielt peke på følgende forhold:
• Anslaget over framtidig vegbehov bygger delvis på den statistikken vii dag har over eksisterende veger. Vegstatistikken inneholder feilkilder, men VBASE vil etter hvert gi oss korrekte
oppgaver over eksisterende bilvegnett. Foreløpige tall fra VBASE i fem fylker viser noe avvik
fra gjeldende statistikk. Imidlertid ser ikke avviket ut til å være systematisk, og det er derfor
vanskelig å si hvilken invirkning dette eventueltvil få på oppgavene over eksisterende
veglengde og derigjennom på vurderingen av framtidig vegbehov på landsbasis.
• Arealoppgavene over økonomisk ikke drivbare områderer hittil basert på vurderinger fra landbruksavdelingene i fylkene. Det er nå satt igang et mer omfattende arbeid med å vurdere
omfanget av disse områdene, og dette vil gi bedre tall i løpet av 1998. Imidlertid kan man slå
fast at de økonomiske rammebetingelsene for skogbruk har hatt en klart negativ trend over en
lengre periode, og dette har ført til at de økonomisk ikke drivbare områdene har økt i omfang.
Dersom denne utviklingen fortsetter, vil det i sin tur føre til en reduksjon i det samlede veghehov.
• Vegbehovet er vurdert ut fra dagens teknologi, og utvikling av metoder og utstyr kan endre forholdet mellom de forskjellige kosmadsfaktorene. Dette kan også slå ut begge veieri behovsvurderingen, avhengig av om terrengtransport eller vegtransport har den relativt sterkestekostnadsveksten. Utviklingen av kostnadene til bygging og vedlikehold av veger vil også innvirke
på byggeaktiviteten.
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• Det er ikke fullt ut tatt hensyn til eventuelle restriksjoner på vegbyggingi områdermed spesielle miljøkvaliteter. ‘Vi har i dag ikke grunnlag for å anslå hvorstore arealer dette dreier seg om,
og hvorsterkt det vil slå ut på det samlede vegbehov. I noen områdervil denne faktoren føre til
mindre vegbygging, og vil således bidra til en reduksjon av det aktuelle utbyggingsvolum.
• Forskjellige hogst- og behandlingsfonner krever forskjellig tilgjengelighet til skogarealene.
Generelt vil et mer intensivt skogbruk med detaljert skogbehandling og hogster for naturforyngelse kreve et tettere vegnett enn mere ekstensive driftsfomier. ‘Videre vil en økt andelbarmarksdrifter føre til et større behov forveger, blant annet forå begrense kjøreskadene ved terrengtransport. Utviklingen på disse områdene vil mest sannsynlig virke til at det framtidige
vegbehovet øker.
• I siste femårsperiode er det bygget i gjennomsnitt ca 400 km nye skogsbilveger prår, og med
en slik aktivitet i framtidavil det ta 40 år å bygge 16 000 km nye veger. Dette betyr at selve
tidsaspektet innebærer en usikkerhet som gjør at et absolutt tall for framtidig vegbyggingsbehov er vanskelig å anslå.
Ut fra disse vurderingene fmner ikke veggruppa at det er grunnlag for sette et konkret måltall for
framtidig vegbehov i skogbruket, men ser det som sannsynlig at det framtidige byggevolumetvil
være noe lavere, men i sammestørrelsesorden som det tidligere beregninger viser. Behovetfor nye
skogsveger må løpende vurderes etter som data- og beregningsgrunnlaget bedres og forutsetningene for øvrig endrer seg.
Veggruppa menerat det viktigste er å legge grunnlag for gode planprosesser og saksbehandlingsrutineri kommunene, slik at det blir gjort en grundig avveining mellom nærings- og miljøinteressene
både i overordnede planer og i forbindelse med den enkelte vegsøknad. Dette vil sikre at de «riktige» vegene bygges, og det er viktigere enn hvormange kilometerveg som til slutt blir resultatet.
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7

Konklusjoner, anbefalinger og konsekvenser

Veggruppa har sett på den historiske bakgrunn forbygging av skogsveger, og utarbeidet statistikk
som viser hva som i dag finnes av skogsbilveger i det enkelte fylke og i landet samlet. Videre har
gruppa pekt på skogsvegenes sentrale betydning fortilgiengeligheten til skogarealene og som
grunnlag for å drive et økonomisk lønnsomt skogbruk. Det er videre enighet om at skogbruket fortsatt har behov for å bygge nye skogsbilveger og forå modernisere en stor del av det eksisterende
vegnettet.
Veggruppa har ogsåkonstatert at det kan oppstå miljøkonflikter i forbindelse med bygging av
skogsveger. Det kan være miljømessig uheldig at skogarealene åpnes opp og blir lettere tilgjengelige, og selve veginngrepetkan ha negativ innvirkning på landskapsbildet. Lokalt kan bevaringsverdige kulturminner og andre miljøkvaliteter bli ødelagt av anleggsaktiviteten.
7.1

Forutsetninger for anbefalingene

7.1.1 Grunnleggende forutsetninger
På bakgrunn av tilgjengelig infonnasjon og diskusjonene i gruppa, frenunerveggruppa en rekke
anbefalinger vedrørende planlegging, saksbehandling og virkemiddelbruk i forbindelse med skogsvegbygging. Gruppas vurderinger og anbefalinger bygger på følgende forutsetninger:
• For å imøtekomme skogbruksnæringens behovfor en tilfredsstillende infrastruktur erdet nødvendig med en videre utbygging og modernisering av skogsvegneaet i Norge.
• Det er i mange områder en reellmiljØkonflikt ved bygging av skogsveger, og bygging av nye
veger må i sterkere grad ennfør tilpasses miljøkvalitetene i det enkelte skogom råde og begrenses til de skogarealene derdet kan drives et langsiktig, Økonomiskskogbruk.
Veggruppa mener at god planlegging og hensynsfufl bygging og bruk av vegene gjør det mulig å
kombinere vegbygging med nødvendige miljøhensyn på største delen av det produktive skogarealet. På noen arealkategorier er det imidlertid ikke tilstrekkelig at det blir tatt generelle miljøhensyn,
og i slike områder er det nødvendig med et høyere restriksjonsnivå for å kunne ta nødvendig
hensyntil miljØinteressene. Veggruppa har også lagt stor vekt på at man må differensiere vegtettheten etter skogens produksjonspotensial og økonomiske bæreevne og etter miljøkvalitetene i området, fra et minimum med veger i noen områdertil relativt stor vegtetthet i andre.
Veggruppaforutsetter at generelle miljøhensyn blir ivaretatt ved all planlegging, godkjenning og
bygging av skogsveger. Det er i de senere år nedlagt et betydelig arbeid for å heve kompetansen og
forbedre praksis innenfor dette området, og veggruppa understreker at arbeidetmed denne kvalitetssikringen må fortsette.
7.1.2 Datagrunnlag
Veggruppa mener at det er viktig å etablere et bedre grunnlag for behovsanalyser og planlegging
enn det som finnes i dag, og å få kartfestet all infonnasjon som kan være relevant i forbindelse
med planlegging både på overordnet og detaljert nivå, I denne sammenheng er ferdigstilling av
VBASE og av analysen over økonomisk drivverdige arealer sentrale. Dette er også viktig i forhold
til kartlegging av områder som tidligere ikke er berørt av tekniskeinngrep, og diskusjonen
omkring disse områdene.
Statens Kartverk regner med å ha etablert VBASE i hele landet i løpet av 1998, og veggmppaforutsetterat fylkene etablerer nødvendig kompetanse og kapasitet for å f~ VBASE operativ i forbindelse
med planarbeid, herunder hovedplan for skogsveger. VBASE er nænnere omtalt under kapittel 4.3.
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De anslagene over økonomisk drivbartskogareal som liggertil grunnforveggruppas vurderinger,
bygger på tidligerevurderinger utført ved landbruksavdelingene i det enkelte fylke. Det er ønskelig å etterprøve disse tallene og skaffe sikrere oversikt over hvor stor del av det produktive skogarealet det er aktuelt å drive et økonomisk skogbruk på ved varierende utbyggingsgrad av vegnettet.
Veggruppa kom derfor i oktober 1996 til den konklusjon at det burde gjennomføres en landsdek.
kende analyse etter modell fra det prøveprosjektet som ble gjennomført i Aust-Agder i 1995, og
Landbruksdepartementet har på denne bakgrunn gitt NIJOS i oppdrag å gjennomføre en slik analyse. Prosjektet ventes avsluttetmed rapportering våren 1998, og veggruppa forutsetter at fylkene
utfører sin del av dette arbeidet og deretter følger det opp. Prosjektet er nærmere beskrevet i kapittel 6.2.
Det er også en forutsetning at registreringer av relevante miljødata kartfestes og gjøres tilgjengelig
forkommunene i forbindelse med utarbeidelse av oversiktsplan for skogbruk og hovedplan for
skogsveger.
7.1.3 Oversiktsplan for skogbruk i kommunene.
Som tidligere beskrevet er det først gjennom utarbeidelse av hovedplaner for skogsveger i hver
enkelt kommune at det framtidige behov fornye skogsbilveger vil bli konkretisert. Hovedplan for
skogsveger er en viktig del av oversiktsplan for skogbruk, som i tillegg skal vise skogbrukets arealinteresser generelt i kommunen, og veggruppaforutsetterat alle kommunermed skoginteresser
nå fullfører sine oversiktsplaner. Mange kommuner er alleredekommet langt med dette arbeidet,
og planer fornye skogsveger i disse kommunene er kartfestet og foren stor del avveid i forhold til
eventuelle arealkonflikter. Det endelige estimat på framtidig vegbehov vil ikke foreligge før tallene
fra den enkelte kommune summeres opp på fylkesnivå, og deretter på landsbasis. Arbeidetmed
oversiktsplaner er nænnere beskrevet under kapittel 6.3.
7.2

Arealinndeling og planlegging

7.2.1 Hovedprinsipper
Veggruppa har i kapittel 6 skissert en modell for inndeling av skogarealeti kategorier etter pivduktivitet, Økonomisk bæreevne og miljøkvaliteter. Utfra denne mnndelingen anbefaler veggruppa
et sett med hovedprinsipper forvegbyggingsaktivitet på de forskjellige arealkategoriene:
• Framtidig bygging av skogsbilveger skal styres til den delenav skogarealet som er egnet for et
aktivt skogbruk, «skogbruksarealene». Målet er et rasjonelt og miljøtilpasset vegnett der vegtettheten er differensiert etter arealenes økonomiske bæreevne. På arealer med grunnlag for et
intensivt skogbruk innebærer dette et relativttett vegnett (vegtetthet 12-20ni/ha), og på arealer
med svakere grunnlag for et aktivt skogbruk en lavere vegtetthet (5-10 in/ha).
• På uproduktiv skogsinark, i fjeilbiørkeskogen og på den ikke økonomisk drivverdige del av
skogarealet er det et mål å ikke bygge nye skogsbilveger.
• På arealer som inneholder spesielle miljøkvaliteter forutsetter veggruppa at vegbygging underlegges et økt restriksjonsnivå, og at det blir foretatt en reell avveining mellom næringsinteressene og miljøinteressene i det enkelte tilfelle. Ved Økende konfliktgrad må kravene til dokumentasjon både av miljøverdier og næringsmessig nytte øke tilsvarende. De arealkategoriene
og miljøverdiene veggruppa har drøftet i denne sammenheng, er nærmere beskrevet i kapittel 2
og kapittel 6.
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• Veggruppa anbefaler at arbeidet med kommunevise oversiktaplanerfor skogbruk prioriteres på
alle forvaltningsnivå, og at Landbruksdepartementet tar i bruk tilgjengelige virkemidlerfor å
stimulere fylker og kommuner til å prioriterer dette arbeidet. Veggruppa anbefaler at arealvurderingene i de kommunale oversiktsplanene bygger på de-prinsippene som veggruppa har- trukket opp i sin modell for arealsortering.
Av figur 7 framgår veggruppas anbefalte prinsipper for framtidig vegbyggingsaktivitet for de ulike
arealkategoriene.
Produktiv skogsmark

Annet skogkledd og
tresatt areal

«Skogbruksarealer»

Fjeilbiørkeskog
og uproduktiv
skogsmark

Områder med grunnlag
for intensivt skogbruk

Mai: stor vegtetthet
(eksempelvis 12-20 miha)

Områder med svakere
grunnlag for intensivt skogbruk

Mai: lavere vegtetthet
(eksempelvis 5-10 miha)

~CDæ

Mai: ikke nye
skogsbiiveger

I
-I

I

Figur 7. Anbefalt vegbyggingsaktivitet på forskjellige arealkategorier
Når det gjelder områder med spesielle miljøkvaliteter, finner veggruppa at det er hensiktsmessig å
etablere mere omfattende rutiner og vurderingskriterier forvegbygging enn i de «ordinære» skogområdne. Gruppa fremmer derfor et sett med anbefalinger vedrørende behandling av utbyggingsprosjekter som berører disse områdene, og forutsetter at anbefalingene kan bli retningsgivende for
den lokale og regionale vurdering og saksbehandling av vegsaker i slike områder.
7.2.2 Områder med formell miljøstatus.
Veggruppa forutsetter at vemebestemmelsene for det enkelte område med formell miljøstatus er
utfyllende når det gjelder næringsvirksomhet i området, og har derfor ingen konkrete anbefalinger
knyttet til disse.
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7.2.3 Inngrepsfrie naturområder
Inngrepsfrie naturområder har på kort tid blitt et av de mest aktuelle begrep i norsk miljødebatt, og
fra miljømyndighetenes side legges det opptil at bevaring av slike områder skal tillegges stor vekt
ved framtidig arealplanlegging og arealbruk.
Veggruppa har vist at skogbruket har næringsinteresser innenfor de inngrepsfrie naturområdene, og
kan lokalt bli betydelig berørt av eventuelle restriksjoner på vegbygging. Det er imidlertid uldart
hvor store skogressurser som blir berørt av de inngrepsfrie sonene, og veggruppa anbefaler at det
blir satt i gang arbeid forå kvantifisere og kartfeste dette på fylkesnivå.
Det er enighet i veggruppa om at de «villmarkspregede områdene» har verdi som urørt natur i seg
selv og dessuten stor opplevelsesverdi for deler av friluftalivet. Veggruppa anser det som en naturlig del av skogbrukets sektoransvar for miljøvem å bidra til å bevare slike områdersom et fellesgode for samfunnet. På denne bakgrunn anbefaler veggruppa at vegplaner som berører «viumarkspregede områder» (områder mer enn 5 km fra nærmeste tekniske inngrep) skal underlegges
vurdering av miljøvemmyndighetene på fylkesnivå, slik som allerede fastsatt i landbruksvegforskriften. Det skal legges vekt på å begrense vegbygging som ytterligere reduserer omfanget av
«villmarkspregede områder», men verdien av å opprettholde slike områdermå i det enkelte tilfellet
veies mot de næringsmessige konsekvenser det vil ha å nektevegbygging. Der forholdene ligger til
rette fordet, børdet blant annet ved aktiv bruk av tilskuddsordningene stimuleres til at alternative
transportmetoder velges (f.eks. vinterbilveger).
Når det gjelder øvrige «inngrepsfrie soner» (sone 1 og 2), er det gruppas vurdering at søknad om
bygging av skogsveger skal underlegges en ordinær saksgang, der kommunen vurderer disse områdenes lokale og regionale verdi som natur-, frilufts- og rekreasjonsområderopp mot arealenes
betydning i næringssammenheng. Veggruppa anbefaler at kommunene ved utarbeidelse av oversiktsplaner for skogbruket legger spesiell vekt på å vurdere mulige konflikter mellom nærings- og
miljøinteressene i disse områdene, og søker å finne tieksible løsninger på dette når hovedplan for
skogsveger utformes i den enkelte kommune.
7.2.4 Arealer langs varig verna vassdrag.
NYE har på oppdrag fra Landbruksdepartementet utarbeidet en oversikt som viser at vassdragsbeltet langs varig vema vassdrag inneholder relativt store skogarealer (se kapittel 6.2.7). I dette materialet er det ikke skilt mellom skog med forskjellig produksjonsevne og områdene er ikke skilt i
forvaltningsklasser. Veggruppa antar derfor at det er en relativt liten del av dette bruttoarealet som
er konfliktfylt i forhold til vegbygging og skogbruk. Et stort bruttoareal betyr allikevel at relativt
mange vegsøknader vil måtte behandles av fylkesmannens-miljøvemavdeling. Veggruppa anbefaler at kommuner med varig vema vassdrag deler arealene langs disse inn i klasser etter samme
prinsipp som i rikspolitiske retningslinjer, og lager differensierte forvaltningsplanerfor de vassdragsnære arealene. Det forutsettes at Fylkesmannen er en aktiv pådriver i dette arbeidet, blant
annetved å bidra med prioritering av områder ut fra et regionalt perspektiv. Bygging av skogsveger i de vassdragnære områdene bør foregå i henhold til prinsippene forslike forvaltningsplaner.
Dette innebærer at det legges et relativt høyt restriksjonsnivå på vegbygging i de minst påvirkede
områdene (forvaltningsklasse 3), mens generelle aktsomhetsreglerog flerbruksbetraktninger skal
gjelde i forvaltningsklasse I og 2.
Veggruppa mener at med de presiseringer som her er gitt, vil de rutinene som er etablert for
behandling av vegsøknader i «forskrift om planlegging og bygging av landbruksveger» gi en tilfredsstillende styringsmulighet forvegbygging i slike områder. Gjennom aktiv bruk av statstilskudd til skogsveger og ved å stimulere til bruk av alternative framdriftsmetoder, kan skogbruksmyndighetene om ønskelig styre vegbyggingen i slike områderytterligere. I de tilfellene selve
vannstrengen direkte berøres av vegbygging eller massetak, skal Norges Vassdrags- og Energiverk
(NVE) ha saken til vurdering i henhold til §§ 104-106 i vassdragsloven. NYE skal vurdere om det
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planlagte tiltaket er til slik ulempe for allmenneinteresser at konsesjonsbehandling er nødvendig.
NYE ber i de flestetilfelle Fylkesmannens miljøvernavdeling om å vurdere forholdet til de allmenne interesser.
I landbruksvegforskriften er ikke NYE spesielt nevnt som høringspart. Veggruppa presiserer at
kommunene allikevel har ansvar for at de sakene det gjelder oversendes NYE til vurdering etter
vassdragsloven. Dette følger av § 3-1 i forskriften, der det heter at kommunen skal innhente de
uttalelser som er nødvendige (jf forvaltningslovens generelle bestemmelse om at en sak skal være
tilstrekkelig opplyst før det treffes vedtak).
7.2.5 Områder med andre spesielle miljøkvaliteter
Gjennom fastsetting av «Forskrift om planlegging og godkjenning av.veier for landbruksfonnål»
er det lagt til rette forå ivareta miljøforekomster av begrenset utstrekning (fra punktforekomster og
opp til noen få dekar). Dette kan gjøres både ved å tilpasse vegens linjeføring og utforming, og ved
at det settes vilkårfor skogsdrift på avgrensede arealer innenfor vegens dekningsområde.
Veggruppaforutsetter at kommunene innhenter nødvendige opplysningerom spesielle miljøkvaliteter i vegens dekningsområde, og benytter den muligheten som forskriften gir til å sette slike
betingelser at miljøet blir minst mulig skadelidende. I denne sammenheng er det primært tenkt på
nøkkelbiotoper, kulturmmnner, kantsoner og viktige bo- og leveområderfor vilt. Kilder foropplysninger om slike miljøkvaliteter er Landbruksdepartementets miljøregistreringsprogram og miljøforvaltningens miljødatabaser.
I enkelte sammenhenger finnes det spesielle miljøkvaliteter som er knyttet til hele eller større deler
av vegens dekningsområde, og som kan bli påvirket negativt av vegbyggingen. Eksempler på dette
er spesielle områderfor friluftstivet (bynære friluftsområder) og områdersom inneholder spesielle
miljøforekomster av noe større arealomfang.
Veggruppa anbefaler at kommunene tar spesielt hensyn til de registrerte verdiene i slike områder i
forbindelse med godkjenningsprosessen, eventuelt ved å søke altemative framdriftsformer der det
er mulig. I slike områder, som foreksempel bynære friluftsområder, vil det derfor være behov for
en mer detaljert og omfattende planlegging og høringsprosess enn i ordinære skogområder.
7.3
Virkemiddelbruk
De virkemidlene myndighetene rår over for å styre vegbyggingeni skogbruket er utførlig beskrevet i kapittel 5. I dette kapitlet behandles derfor bare de områdene der veggruppa fremmer konkrete
anbefalinger. Detteomfatter både legale og Økonomiske virkemidler og andre relevante tiltak
innenfor saksområdet.
7.3.1 Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål
Den nye landbruksveiforskriften har trådt i kraft i løpet av veggruppas funksjonstid, og er utformet
blant annetpå bakgrunn av det arbeidet som har pågått i veggruppa. Det fremmes derfor ingen forslag til endringer i forskriftsteksten, men veggruppa anbefaler at de utdypinger og presiseringer
som kommerfram i veggruppas rapport blir lagt til grunn ved behandling av saker etter forskriften
både på kommune og fylkesplan.
Ifylkesmannsembedet ligger det en spesiell utfordring i behandling av saker der det oppstår faglig
uenighet mellom landbruksavdelingen og miljøvemavdelingen. Etter veggruppas mening er det
embedstedelsens ansvar å påse at det utarbeides prinsipper og rutiner for behandling av slike saker,
slik at eventuelle konflikter blir håndtert på en ryddig måte.
Veggruppa anbefaler at det følges nøye opp om forskriftenes intensjoner blir fulgt i praksis, både
med hensyn til saksbehandling og landbruksfaglig og miljømessig kvalitet på arbeidet.

67

Oppfølgingen bør innpasses i det systemet som allerede er etablert for resultat- og miljøkontroll i
skogbruket, og veggruppa anbefaler at det blir foretatt en grundig evaluering av dette systemet når
resultatene for 1997 foreligger, og at nødvendige forbedringer deretter blir foretatt.
7.3.2 Kriterier for avgjørelse i enkeltsaker
Gjennom «forskrift om planlegging og godkjenning av veier forlandbruksformål» er kommunen
gitt anledning til å begrense eller nektebygging av skogsveger. Vedtaket må bygge på den forutsetning at «de landbruksressurser vegen h~r betydning for skal kunne utnyttes på en rasjonell og regningssvarende måte» (§ 3-3). Under denne forutsetningen menerveggruppa at følgende kriterier
skal legges til grunn for behandnlingen av enkeltsaker:
• Når det kan dokumenteres at et planlagt vegprosjekt gir vesentlige negative miljøkonsekvenser,
og det samtidig finnes alternativ veg- eller transportiøsning som også gir grunnlag forrasjonell
og regningssvarende drift, skal vegsøknaden avslås.
• Når det ikke kan påvises at et planlagt vegprosjket gir økt lønnsomhet eller andre driftsmessige
fordeler, bør vegen nektes bygget uavhengig av om det finnes alternative veg- eller transportløsninger for vegens dekningsområde.
• Når det finnes et klart bedre alternativ utfra en helhetlig vurdering bør søknaden avslås selv om
den planlagte vegen ikke er spesielt uheldig i miljøsammenheng.
Veggruppa anbefaler at disse prinsippene blir tatt til følge ved behandlingen av skogsvegsakerpå
kommunalt og regionalt nivå.
Veggruppa viser for øvrig til de mulighetene landbruksvegforskriften gir til å sette vilkår i forbindelse med godkjenning av vegsøknader (§ 3-4, omtalt i kapittel 6.2.9).
Skogbruksloven hjemler imidlertid ikke adgang til å pålegge så strenge restriksjoner på vegbygging eller drift at det området vegen skal betjene ikke lengerkan drives regningssvarende. Dersom
konffiktområdeter av en slik art at det ikke er mulig å kombinere nødvendigemiljøhensyn med et
regningssvarende skogbruk, anbefaler veggruppa at miljøkvalitetene eventuelt sikres gjennom vernevedtak etter naturvemloven, plan- og bygningsloven, kulturmmnneloven eller annet lovverk.
Veggruppa har her lagt til grunn gjeldende tolkning av skogbruksloven når det gjelder begrepet
«regningssvarende drift». Gruppa konstaterer samtidig at det fortsatt er en viss uenighet omkring
forståelsen av dette begrepet både når det gjelder hvilke økonomiske begrensningerdet innebærer
og hvilke landbruksarealer som skal ligge til grunn forvurderingen. Veggruppa anbefaler derfor at
dette spørsmåletblir tatt opp til vurdering ved en framtidig revisjon av skogbruksloven.
7.3.3 Tilskudd til bygging av skogsveger
Reglene forhvordan tilskuddsmidlene skal anvendes er gitt i «forskrift om tilskudd til bygging av
skogsveier» og veggruppa anbefaler at det snarest mulig blir foretatt en full gjennomgang av
denne forskriften. Den ble sist endret 11994, men denne revisjonen hadde først og fremst som siktemål å oppdatere forskriften i forhold til organisasjonsmessige endringer i forvaltningsapparatet
(kommunalisering og opprettelse av landbruksavdelingerunder fylkesmennene). Siktemålet nå vil
være å ta inn bestemmelser som fører til at bruk av tilskudd ytterligere sikrer at skogsvegene
bygges i samsvar med intensjonene i vegforskriften og etter veggruppas øvrige anbefalinger.
Veggruppa anbefaler at følgende forhold spesielt blir ivaretatt ved endringen:
• En klarere presisering av kravene til lønnsomhet for skogsveger som blir tildelt tilskudd.
• Utvidet mulighet for å benytte tilskudd til å kompensere forøkte kostnader som følge av miljømessige tilpasninger.
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• Presisering av kravene til teknisk vegplan, Økonomiske beregninger, beregningsgrunnlag fortilskudd og annen nødvendig dokumentasjon.
Spørsmålet om et vegprosjekt skal tillates realisert avgjøres ordinærti forbindelse med behandling
etter «landbruksvegforskiiften», og veggruppa mener at vurdering av søknader om statstilskudd
ikke skal være en ny prøving av legitimiteten til vegprosjektet. Imidlertid kan det i forbindelse med
tildeling av tilskudd settes krav om miljøhensyn som er mer omfattende enn det som eventuelt er
fastlagt ved godkjenning av vegprosjektet, og økte kostnader i denne forbindelse kan eventuelt
kompenseres gjennom bruk av forhøyet tilskudtissats.
Det er vegens næringsmessige nytte som skal ligge til grunn forprioritering mellom søknader og
fastsetting av tilskuddsprosent, og vegprosjekt med meget lav nytteverdi skal nedprioriteres eller
avslås. Det samme gjelder dersom vegprosjektet viser høy privatøkonomisk nytte og kan realiseres
uten tilskudd av offentlige midler. Som et hjelpemiddel i denne sammenheng har Landbruksdepartementet utarbeidet et vurderingsskjema med tilhørende retningslinjer (M-Ol 6).
Veggruppa anbefaler at dette skjemaet blir revidert og at retningslinjene endres i tråd med de
føringer som liggeri den nye forskriften og med veggruppas anbefalinger for øvrig.
7.3.4 Reaksjonsformer
Den primære målsettingen er å ha så gode saksbehandlingsrutiner og å drive så god planlegging og
kontroll at alle konfliktsaker er utredet og avklart fØr vegbygging starter. Realistisk sett vil det allikevel komme tilfeller der veger er bygget uten tillatelse, eller at vilkår som blir lagt til grunn foren
godkjennelse ikke blir fulgt opp.
Skogbruksloven anviser noen aktuelle reaksjonsformer i slike tilfelle. Det mest opplagte er å nekte
bruk av skogavgift til tiltaket, eventuelt kreve tilbakebetalt skogavgift som allerede er utbetalt.
Bruk av offentlig tilskudd skal naturligvis heller ikke forekomme i slike tilfelle.
Skogoppsynet kan også gi vedkommende skogeieren advarsel, eventuelt innføre meldeplikt på alle
tiltak på eiendommen dersom det vurderes som hensiktsmessig.
Forskriften har ingen egen straffebestemmelse, men skogbrukslovens § 52 kommer til anvendelse
dersom forskriftsbruddet kan sies å være forsettlig eller uaktsomt. Dette innebærer at skogoppsynet
kan begjære påtale, og at påtalemaktenkan ilegge bøter.
Veggruppa mener det er viktig at de mulighetene til å reagere på regelbrudd som liggeri lovverket
blir brukt i de tilfellene der det er saklige grunner for det.
I noen sammenhenger vil det være ønskelig å kunne pålegge reparasjoner av terrengskader som
følger av vegbygging eller terrengtransport i sårbart terreng. Det er begrensningeri skogbrukslovens hjemmel til å gi slike pålegg, og veggruppa anbefaler at dette følges opp i framtidige revisjoner av lov og aktuelle forskrifter.
7.3.5 Vegnormaler og annet veiledningsmateriell
Standartikravene til skogsveger som bygges med statstilskudd er fastsatt i «Normalerfor
landbruksveier med byggebeskrivelse» fra juli 1997. De nye normalene er resultatet av en revisjonsprosess som har pågått i flere år. Selv om en modernisering av de tekniske og geometriske
krav til vegene var hovedhensikten med revisjonen, så er også kravene til miljømessig tilpasning
gjennom linjeføring, bygging og opprydding skjerpet i forhold til de gamle normalene for skogsveger.
Veggruppa anbefaler at de nye vegnormalene følges opp blant annet ved gjennomgang av det
øvrige veiledningsmateriellet som er utarbeidet innenfor dette området. Dette gjelder spesielt veilederen «Skogsvegbygging med miljøhensyn», som ble utgitt av Landbruksdepartementet i 1991.
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7.3.6 Planlegging, kompetanse og kvalitetssikring
Tilfredsstillende teknisk kvalitet og god miljømessig tilpassing av det framtidigevegnettet er
avhengig av at forvaltningsapparat, planleggere, entreprenører og skogeiere har tilstrekkelig kompetanse og ferdigheter innenfor de aktuelle fagområdene. Veggruppa ser det derfor som avgjørende
at ny kunnskap og endrede politiske signalerblir gjort tilgjengelig og forstått i alle utøvende ledd i
denne sammenheng. Veggruppa anbefaler derfor at de anbefalinger som kommer fram i rapporten
blir gjort til tema på alle relevante fagsamlinger forplanleggere og forvaltningspersonell. Gruppa
peker spesielt på at samling forfylkesskogmestre i tekniske fag og det årlige fagkurset forvegplanleggere i skogbruket bør ha veggruppas rapport som et sentralt tema dette året. Det samme gjelder
tilsvarende samlinger i miljøforvaltningen.
Veggruppa anbefaler også at fylkesmennene tar opp veggruppas rapport på felles samlinger for
regional skogbruks- og miljø- og kulturminneforvaltning.
I forbindelse med det store prosjektet for registrering av miljøverdier i skog, har Landbruksdepartementet allerede initiert et opplæringsprogram rettet mot planleggerei skogbruket. Veggruppa
anbefaler at sentrale tema fra gruppas arbeid blir tatt med også i dette opplæringsprogrammet.
For å sikre at ny kunnskap og endrede signaler innenfor dette fagfeltet når helt ut til det utførende
ledd, er det nødvendig at det utarbeides en informasjonsstrategi rettet mot skogeiere og entreprenører og mot brukere av fellesgodene i utmarka.
Veggruppa anbefaler at vedtakene i kommunen kvalitetssikres ved at aktuelle miljøhensyn og
vilkårfor vegbygging i den forbindelse kommertydelig fram i alle vegplaner, anbudsdokumenter
og kontraktsformular mellom byggherre og entreprenør, og at resultatene evalueres fortløpende
gjennom kommunenes tilsyn med og sluttkontroll av anleggene.
7.3.7 Resultatkontroll
Skogsvegerhar siden 1994 vært underlagt systemet med miljø- og resultatkontroll i skogbruket.
Veggruppa mener at dette systemet har bidratt til å høyne både teknisk kvalitet og miljømessig tilpasning av skogsvegene. Veggruppa anbefaler derfor at dette systemet videreføres og utvikles på
en slik måte at arealvirkningene av de ulike tiltakene i skogbruket blir tydeligere folcusert.
7.3.8 Alternative transportløsninger
Veggruppa har diskutert ulike alternativertil bygging av permanente veger for å løse skogbrukets
transportbehov, og anbefaler at følgende metoder blir vurdert i de tilfellene tungtveiende grunner
tilsier at vegbygging bør unngås:
Vinterbilveger
Veggruppa har fulgt et vinterbilvegprosjekt i Rendalen nøye, og har befart området både før, under
og etter gjennomføring av skogsdrifta. Prosjektet er nå sluttført på en svært tilfredsstillende måte,
og resultatene vil bli dokumentert og presentert gjennom et videogram som viser hele prosessen fra
tidlig planlegging, forberedelse i marka, anlegg og vedlikehold av selve transportbanen og resultatet sommerenetter at drifta ble gjennomført. Alle kosinadene ved prosjektet er ogsånøye dokumentert, og regnskapet viser at metoden har tilfredsstillende lønnsomhet ved slike forutsetninger
som de man hadde i dette tilfellet.
Veggruppa anbefaler at Landbruksdepartementet støtter mangfoldiggjøring og distribusjon av
videogram og annen informasjon om dette prosjektet, slik at erfaringene fra Rendalen kan bli gjort
kjent også i andre områder der forholdene ligger til rette for denne driftsmetoden.
En betydelig del av kosmadene ved anlegg av vinterbilveger knytter seg til pakking og vedlikehold

70

av selve kjørebanen. Slike kostnader er direkte knyttet til årets drift, og kan ikke ansees som varige
investeringer. Det betyr at de faller utenfor de fonnål det er anledning til å finansiere med skogavgift, og de gir ikke grunnlag fortildeling av statstilskudd etter dagens regelverk. Eventuelt tilskudd
til pakking og vedlikehold av vinterbilveger må derfor betraktes som et driftstilskudd, og er nærmere omtalt i kapittel 7.3. Varige investeringersom planering på fastmark, bruer og stikkrenner
kan imidlertid betraktes på samme måte som for eksempel traktorveger, og vurderes ut fra dette i
tilskuddssammenheng.
Snøskuter/beltetraktor
I Namsskogan kommune er det gjennomført et prøveprosjekt der snøskuterbenyttes til terrengtransport fram til leveringssted. I prosjektet utprøves forskjelligeskutertyper, og det blir drevet
både metode- og utstyrsutvikling. Man antarat metoden egner seg særlig godt til drift i fjellskog,
drift av små kvanta spesialsortementer, til drift på bæresvak mark og i områdermed sterke verneinteresser. Veggruppa anser disse forsøkene som interessante med tanke på å utvikle alternative
driftsmetoder, der miljøhensyn tilsier at vegbygging bør unngås og forholdene ellers ligger til rette
for slike metoder.
På denne bakgrunn anbefaler veggruppa at forsøkene videreføres med tanke på å komme fram til
anbefalte utstyrskombinasjoner og metoder. Veggruppa anbefaler ogsåat fylkene vurderer å gi tilskudd fra regionale BU-midler til slik type drifter på linje med tilskudd til drift i vanskelig terreng,
og viser til at den sentrale BU-forskriften gir hjemmel for å lage regler for slike tilskudd. Det må
forutsettes at hogstformen er forsvarlig i en langsiktig ressursforvaltning, og at det av tekniske,
Økonomiske eller miljømessige årsaker ikke er ønskelig eller aktuelt med vegbygging.
Is- og vanntransport.
Det er lang tradisjon for å benytte vannveiene til tømmertransport i Norge. Stor risiko og høyt
kostnadsriivåhar imidlertid ført til at flØting, varping og transport over islagt.e vann så. og si har
blitt uaktuelt. Veggruppa ser det ikke som forsvarlig å anbefale at disse transportfonnene blir gjenopptatt i noe omfang. I spesielle tilfelle kan det likevel være aktuelt med tømmertransport over
åpentvann eller is, for eksempel når spesielle miljøforhold tilsier at vegbygging vil få svært uheldige konsekvenser. Det forutsettes at de ansvarlige for slike drifter har nødvendig kompetanse om
de aktuelle metodene og de faremomenter slikt arbeid innebærer, og at alle forhold omkring sikkerhet formannskap og forsikring av utstyr blir tilfredsstillende ivaretatt.
7.3.9 Driftstilskudd
Generelt
Veggruppa har drøftetbruk av driltstilskudd som et generelt virkemiddel og som kompensasjon for
økte kostnader i de tilfelle der vegbygging blir nektet ut fra miljøhensyn.
I dag eksisterer det to generelle ordninger med driftstilskudd i skogbruket; tilskudd til drift i vanskelig terreng, og tilskudd til førstegangs tynning. Begge ordningene ble i 1994 overført til BUsystemet som regionale virkemidler, og det er nå opp til det enkelte fylket, innenfor visse skranker,
å bestemme både omfang av og regelverk fordisse ordningene. Landbruksdepartementet ser det
som uaktuelt å gjeninnfØre en statlig ordning med generelle diiftstilskudd, både fordi hensynet til
internasjonale avtaler (EøS-avtalen) neppe tillater det, og fordi slike generelle ordninger har vist
seg lite kostnadseffektive.
Veggruppa mener derfor at i den grad det er aktuelt å bruke driftstilskudd som et virkemiddel for a
unngå vegbygging, må dette kanaliseres gjennom de regionale ordningene. Veggruppa anbefaler at
fylkene åpnermulighet for dette i spesielle tilfelle, når en på den måten kan sikre fordelaktige
effekter i forhold til konkrete miljøverdier; eventuelt i forbindelse med utprøving av nye driftsmetoder. Slike tilskudd må ikke innføres på generell basis, men behandles på bakgrunn av prosjekt-
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søknader i det enkelte tilfelle. Dette kan være områdersom er prioritert som spesielt sårbare på fylkesnivå eller i de kommunale oversiktsplanene.
Vanskelig terreng
I Norge befinner en relativt stor del av det produktive skogarealet og de hogstmodne kubikkmassene seg i vanskelig terreng, og dette fører til spesielle utfordringer både teknisk, økonomisk og
miljømessig. Disse problemstillingene er nærmere beskrevet i kapittel 6.2.3.
Veggruppa anbefaler at Landbruksdepartementet inirierer en utredning av heleproblemkomplekset
omkring skogsdrift i vanskelig terreng. Utredningen bør ta for seg ressuragrunnlaget, miljøutfordringene, aktuelle driftsmctoder og aktuelle tiltak forå tilpasse avvirkningen i slik terreng innenfor
rammen av et bærekraftig skogbruk. Siden vegbygging i det bratte terrenget er spesielt utfordrende, bør metoder som fører til minst mulig terrenginngrep vies spesiell oppmerksomhet i utredningen.
Veggruppa anbefaler også at fylkene aktivt bruker ordningen med tilskudd til drift i vanskelig terreng for å fremme bruk av de mest miljøvennlige driftsmetodene under slike terrengforhold. Gjennom forhåndsgodkjenning av søknader blir kommunen gitt anledning til å sette miljørelaterte
vilkår til både hogst og transport, og veggruppa anbefaler at denne muligheten blir benyttet.
Regelverket for tilskuddsordningen omfatter i de fleste fylker også lang terrengtransport. Dette tilsier at det også er mulig for fylkene å bruke ordningen i de tilfelle det er ønskelig å bruke vinterbilveger eller andre altemativer til bygging av permanente veger. Veggruppa anbefaler at fylkene vurderer slik bruk av drifistilskuddet som ledd i en m ålrettet politikk på dette området.
7.4
Konsekvenser av anbefalingene
En det av veggruppas anbefalinger vil få både økonomiske, administrative og praktiske konsekvenser. Veggruppa finner ikke at det er grunnlag for konkret tallfesting av disse konsekvensene, og vil
derfor nøye seg med en verbal omtale av hvordan anbefalingene i sum kan tenkes å virke for forvaliningen (administrativt), forskogbruksnæringa og formiljøinteressene.
7.4.1 Administrative konsekvenser
Mange av veggruppas anbefalinger bygger på en forutsetning om at alle kommuner med skogarealer utarbeider oversiktsplaner for skogbruk, der både viktige næringsinteresserog miljøinteresser
identifiseres og kartfestes. Dette arbeidet er godt i gang i de fleste fylker, men veggruppa mener
det er ønskelig å prioritere dette arbeidet enda sterkere heretter. Ressursinnsatsen når det gjelder
datainnsamling og planlegging bør derfor samlet sett økes en del de nærmeste årene, uten at veggruppa har funnet grunnlag for å kvantifisere dette.
Det er også nødvendig at både kompetanse og kapasitet vedrørende bruk av geografiske informasjonssystemer styrkes i de fleste fylker. Konsekvensene av veggruppas anbefalinger for ressurabruken på dette feltet antas å være marginal, da dette arbeidet allerede er i gang både i fylker og kommuner. Dette er i tillegg kompetanse og utstyr som både fylker og kommuner også vil ha nytte av i
mange andre sammenhenger.
Når det gjelder behandling av enkeltsaker regner veggruppa med en rasjonalisering i de kommunene som har ferdige oversiktsplaner for skogbruk. Alle søknader som er i samsvar med kommunens hovedplan forskogsveger bør kunne gis en forenklet saksbehandling. Veggruppas klargjøring
av kriterier for avgjørelse i enkeltsakervil også kunne bidra til dette.
På den annen side legges det opp til en mer omfattende saksbehandling i de vanskelige tilfellene,
og det kreves bedre dokumentasjon både når det gjelder forventede fordeler av vegbyggingen og
mulige ulemper. Dette betyr at noen saker vil bli betydelig mere arbeidskrevende enn tidligere.
Samlet sett regner veggruppa med at kvaliteten i saksbehandlingen vil bli bedre med omtrent
samme ressursbruk som tidligere.
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mnnarbeiding av nye rutinervil etter hvert ogsåkunne føre til mer samordnetsaksbehandling og
bedre samarbeid mellom skogliruks- og miljøforvaltningen på kommunalt og regionalt nivå. Dette
kan føre til færre antall konflikt- og klagesaker som har sitt utspring i faglig uenighet i forvaltningen. Antall klagerfra søkere eller øvrige høringsinstanser vil neppe bli påvirket av veggruppas
arbeid.
Veggruppa anbefaler ogsåen gjennomgang av forskrift om statstilskudd og de tilhørende rutiner
og hjelpemidler. Sammen med annen oppfølging av veggruppas arbeid, anslår gruppa dette til å
utgjøre inntil ett årsverk i landbruksforvaltningen i løpet av en treårsperiode.
7.4.2 Konsekvenser for skogbruket
Veggruppa anbefaler å differensiere vegtettheten etter arealenes produksjon og økonomiske bæreevne. Samtidig er det et viktig prinsipp at utbygging av nye veger skal inngå i helhetlige løsninger
foralle interesser og interessenter som blir berørt. Dette vil bidra til å sikre riktige investeringer og
rasjonelle løsninger på skogbrukets behov for transport av tømmer og atkomst til skogarealene, og
vil således kunne ha positive konsekvenser for skogbruket samlet sett.
Samtidig legges det større vekt enn før på skogbrukets sektoransvar når det gjelder å ivareta miljøinteressene. Dette kan i noen tilfelle bety både tapte inntekter ved at det legges restriksjoner på
hogst i deler av vegens dekningsområde, og økte utgifter i forbindelse med utvidet miljøhensyn og
eventuelt dyrere vegiøsninger. De anbefalinger som ligger i veggruppas rapport er imidlertid bare
en del av en helhetlig politikk på dette området, og det er derfor vanskelig å kvantifisere hvilket
bidrag dette gir til de samlede miljøkostnadene for skogbruket.
I forbindelse med prosjektet «Levende skog» er det utført enkle konsekvensanalyser foraltemative
restriksjonerpå vegbygging i inngrepsfrie områderog langs vema vassdrag. Imidlertid fremmer
ikke veggruppa forslag som utelukker vegbygging på disse arealkategoriene, men anbefaler at miljøinteressene skal veies mot næringsinteressene i det enkelte område og tilfelle og at det skal søkes
alternative løsninger der det er mulig. Denegative konsekvensene forskogbruket vil derfor
avhenge av hvordan avveiningene mellom nærings- og miljøinteressene blir gjort i den kommunale
og regionale behandlingen, I tillegg er de ressursene som blir berørt av eventuelle restriksjoner
foreløpig sådårlig kartlagt at veggruppa ikke mener det er grunnlag forå kvantifisere eventuelle
konsekvenser av disse anbefalingene.
Vegruppas anbefalingermedfører økte krav til kompetanse i skogbruket og til planlegging også på
detaljnivå. Dette vil medførekostnader i forbindelse med kurs og etterutdanning, og økte planleggingskostnader som må dekkes av skogbruket selv.
Samlet sett antarveggruppa at skogbruket blir påført økte kostnader dersom veggruppas forslag
blir gjennomført. Veggruppa finner imidlertid ikke grunnlag for å kvantifisere dette nærmere.
7.4.3 Konsekvenser for miljøinteressene
Det er veggruppas intensjon at de anbefalingene som fremmes i denne rapporten skal bidra til at
man ved planlegging og bygging av skogsveger skal ta større hensyn til viktige miljøverdier i
framtida enn det som er tilfelle i dag. Veggruppa mener derfor at konsekvensene av gruppas anbefalinger er positive formiljøinteressene i forhold til dagens situasjon.
Dette vil komme til uttrykk gjennom at miljøverdiene skal tillegges større vekt ved vurdering av
vegprosjekt i spesielle områder, slik som inngrepsfrie områder og arealer nær varig vema vassdrag.
Det legges også opp til en sterkere differensiering av vegtetthet og vegstandard på alle arealer med
produktiv skog, og dette innebærer mindre vegbygging i store områder som er lite egnet for et
aktivt skogbruk. Kommunale ovcrsiktsplaner for skogbruk er det planverktøyet som veggruppa
anbefaler at kommunene bruker i denne sammenheng.
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I tillegg vil veggruppas anbefalinger for behandling av enkeltsaker etter landbruksvegforskriften
og forbruk av statstilskudd til skogsveger føre til en større vektiegging av miljøverdier som nøkkelbiotoper, kulturmmnner mm. Det anbefales også at det i større grad enn førblir satt vilkår om å
ta spesielle miljøhensyn når et vegprosj okt skal gjennomføres.
Gruppahar ikke grunnlag for å kvantifisere miljøgevinstene, men forutsetter at dette er et tema
som vil bli fulgt opp blant annet gjennom miljøovervåkings- og resultatrapportsystemene.
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