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Spm nr 446 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen
Skogsveisak i Gratangen 

Jeg viser til spørsmål fra representanten Tove Karoline Knutsen: 

"En "skogsveisak" i Gratangen i Troms har skapt uro og konflikt. En skogeier der har bygd 
en skogsvei på naboens eiendom uten å søke eller få tillatelse hos eier. LMD sier «verken 
tiltakshaver, kommunen eller fYlkesmann har etterlevd intensjonene i regelverket på en god 
måte», og konkluderer at det ikke foreligger straffbare forhold. Er statsråden enig i at det blir 
feil når den som tar seg til rette, slipper unna, mens den forulempede må finne seg i 
selvtekten, og vil statsråden i så fall gripe inn i denne saken?" 

Denne saken, som omhandler bygging av skogsvei i 2005, har en lang historikk i 
forvaltningen. Saken ble endelig avgjort av Fylkeslandbruksstyret i Troms gjennom vedtak av 
17. november 2008. Vedtaket er i 2009 og 2010 begjært omgjort uten at verken 
Fylkesmannen i Troms, Statens landbruksforvaltning eller Landbruks- og matdepartementet 
har funnet grunnlag for å endre Fylkeslandbruksstyrets vedtak, jf. forvaltningsloven § 3 5 
første ledd bokstav c). 

Departementet har senest i brev av 12. desember 2012 til partene, og etter befaring i oktober 
2012, ikke funnet at Fylkeslandbruksstyrets vedtak er ugyldig på grunn av feil 
rettsanvendelse, saksbehandlingsfeil eller etter de ulovfestede regler om myndighetsmisbruk. 
Departementet kom etter dette til at det ikke var grunnlag for å gå inn i saken på nytt. 

Jeg viser til at denne saken omfatter både privatrettslige og forvaltningsrettslige forhold. 
Spørsmålet om selvtekt er av privatrettslig karakter og må eventuelt løses i rettsapparatet. 
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Den forvaltningsrettslige siden av saken ble endelig avsluttet fra departementets side i brev av 
12. desember 2012. Det er således ikke aktuelt for meg å gå inn i saken. 

Med hilsen 

~LLGJ~ 
Sylvi Listhaug 
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