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Hovedplan for skogsveier  
 

Planprosessen 

I St.meld. nr. 17 (1998-99) Verdiskaping og miljø – muligheter i skogsektoren fremgår det at 

Landbruks- og matdepartementet vil sette krav om at det innen 2001 skal foreligge kommunevise 

hovedplaner for utbygging av skogsveinettet.  

 

I Fauske kommune ble det i tilknytning til Tiltaksplan for skogbruk (1988–1998) også utarbeidet 

en samlet skogsveiplan for Fauske kommune. Av Fylkesmannen i Nordland, 

Landbruksavdelingen ble denne veiplanen regnet for å være tilstrekkelig i forhold til 

departementets krav om hovedplan for skogsveier. Det må likevel understrekes at veiplanen, som 

var en del av Tiltaksplanen for skogsbruk, var ganske enkel og preget av å være en ganske grov 

oversiktsplan ofte uten forutgående befaring i marken av planlagte veier og uten nytte/kostnads- 

og miljøvurderinger av planlagte veier. Fokuset var dessuten også mest på bygging av 

traktorveier. Av forannevnte grunner og det faktum at Tiltaksplanen for skogbruk nå også er 

foreldet, har det vært naturlig å ta initiativ for å få utarbeidet en ny og vesentlig grundigere 

hovedplan for skogsveier i kommunen. 

 

I tiltaksdelen i Fauske kommunes strategiske landbruksplan som ble vedtatt av kommunestyret 

15. desember 2009 er et av tiltakene “Hovedplan for skogsveier i kommunen” med 

skogbrukssjefen som ansvarlig for tiltaket. 

 

Planprosessen: 

 

Varsling om igangsetting av planarbeidet og forespørsel om innspill (annonse).  

 

Faglig arbeid ved skogbrukssjefen med innspill/veiforslag. Befaringer. Kontakt med skogeiere. 

Inntegning på kart av eksisterende og foreslåtte skogsveier. Nytte/kostnads- og miljøvurderinger 

og vurderinger evt andre næringer. Skriving av tekstdel og tabeller.  

 

Planutvalget godkjenner at forslag til Hovedplan for skogsveier legges ut til offentlig høring. 

 

Offentlig høring av planforslag 

 

Merknader/innspill i tilknytning til høringen vurderes og tas evt. inn i planforslaget som deretter 

tas til behandling i planutvalget og kommunestyret for endelig godkjenning.  

 

Offentliggjøring av endelig godkjent Hovedplan for skogsveier. 

 

Valgt planstatus 

Hovedplan for skogsveier skal ikke være en rettslig bindende plan. Planen er utarbeidet primært 

som et veiledende hjelpemiddel for den kommunale skogforvaltningen. Det vil m.a.o. kunne gis 

tillatelse til å bygge andre skogsveianlegg enn de som omfattes av hovedplanen.  

Slike veier vil imidlertid måtte regne med å bli vurdert på samme vis som de planlagte veier som 

er tatt med i hovedplanen bl.a. med hensyn til hvor god helhetsløsning man får for større 

områder og i forhold til nytte/kostnads- og miljøvurderinger. Både for slike veianlegg samt de 

veiplaner som er omfattet av hovedplan for skogsveier, må kommunen søkes om byggetillatelse. 
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Gammel skogsbilvei i Solvikmarka, 26 E. Veien har behov 

for opprusting for å kunne kjøres med dagens tømmerbiler. 

Før evt. byggetillatelse gis, sendes 

søknadene til uttalelse hos ulike 

offentlige instanser o.a.. Det skal ikke 

være noen automatikk i at veier som er 

med i hovedplanen alltid får 

byggetillatelse.  

 

Med en godkjent hovedplan for 

skogsveier blir det noe lettere å se i  

et helhetsmessig perspektiv om det er 

fornuftig å bygge et skogsveianlegg 

eller ei. 

 

Selv om det er lagt ned en god del 

arbeid i hovedplanen, kan den aldri på 

noe vis oppfattes som en endelig fasit 

på hvor og hva slags skogsveier som 

bør bygges. Det vil i fremtiden alltid kunne dukke opp nye veiforslag som kan vise seg å være 

mer fornuftig enn det som fremgår av hovedplanen.  

 

Målsetting 

Formålet med denne hovedplanen for skogsveier er å få en samlet oversikt over hvor i 

kommunens skogområder det kan være aktuelt å bygge nye skogsveier eller å ruste opp 

eksisterende skogsveier til en bedre veistandard. Det vil også være viktig å få frem hvilken 

prioritering de ulike veiprosjekt bør ha. Dermed blir det lettere å se hvor tilgjengelige  

investeringsmidler skal brukes for å  

gagne skogeierne og samfunnet på en 

best mulig måte. 

 

Prioriteringen må gjøres i forhold til økonomisk lønnsomhet ved å bygge det enkelte veianlegg, 

miljøverdier og evt. andre næringsverdier og begrensende lover og forskrifter. 

 

Hovedplanen for skogsveier vil i praksis primært være et arbeidsredskap for kommunen i dens 

veilednings- og motiveringsarbeid overfor skogeierne og i tilknytning til kommunens forvaltning 

av tilskuddsordninger, lover og forskrifter i landbruket. Planen skal dessuten gi omverden en 

oversikt over hvor det i fremtiden kan påregnes bygging av skogsveier med ulike veiklasser.  

 

En målsetting med planen er også å bevirke at det blir bygd mer skogsbilveier enn det som har 

vært tilfelle til nå. Hvis bare skogressursene er store nok, vil det være mer lønnsomt å bygge 

bilvei enn traktorvei. Skogsbilveibygging vil medføre klart mindre transportkostnader og 

energibruk for samfunnet. Terrengtransport koster 50 ganger mer enn transport med tømmerbil. 

Det kreves dessuten normalt 50 – 60 ganger mer energi pr. fm3 ved terrengtransport enn med 

tømmerbil.    

Lover/forskrifter – krav til skogsveibygging - rammebetingelser 

I tillegg til at skogressurser og terrengforhold er med å avgjøre hvor det er aktuelt å bygge 

forskjellige typer skogsveier vil også noen lover og regler sette grenser for hvilke veier som kan 

bygges og hvordan de skal eller bør bygges. 
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Tyngre traktorvei, 20 E, under anlegg ved Skognes ved Lakså. 

Mye sprengningsarbeid gjør veibyggingen svært kostbar. 

Skoglovens forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål krever at det 

lages planer for permanente 

skogsveier som skal bygges eller 

ombygges/opprustes og at det må 

søkes om tillatelse hos kommunen. 

Kommunen må sende slike saker til 

høring hos off. instanser og evt. 

andre før vedtak gjøres. 

Veisøknadene skal ved 

saksbehandlingen undergis 

landbruksfaglige og miljøfaglige 

vurderinger. Det skal legges vekt på 

å finne helhetsløsninger for 

skogbruk, jordbruk og andre formål 

uavhengig av eiendomsgrenser. 

 

Ved anlegg av skogsveier skal det 

tas nødvendig hensyn til biologisk 

mangfold, friluftsliv, landskap og 

kulturverdier. Dette er nedfelt i 

skogloven og skoglovens forskrift om bærekraftig skogbruk. Sistnevnte forskrift krever at 

skogeier ved gjennomføring av skogbrukstiltak tar vare på viktige livsmiljø og  

nøkkelbiotoper i samsvar med Levende skog standardene. I disse standardene fremgår det bl.a. at 

det skal unngås å bygge skogsveier i biologisk viktige områder. Det bør dessuten bygges minst 

mulig skogsveier i større sammenhengende skogområder med lite omfang av tekniske inngrep. 

Standarden krever ellers en forsvarlig avfallshåndtering. Skogeier skal sørge for at minst mulig 

avfall og utslipp oppstår, og at avfall, i den grad det oppstår, blir håndtert på en forsvarlig måte. 

Alt søppel inkl. utrangerte hvilebrakker skal være fjernet når et arbeid er utført. 

 

Når skogsbilveier og traktorveier skal kobles på riks- og fylkesveinettet eller bruken av 

eksisterende avkjørsler skal endres, må det søkes om tillatelse til dette hos Statens  

vegvesen. Statens vegvesen krever at slike avkjørsler utformes og dimensjoneres i henhold til 

vegnormal 017 Veg- og  

gateutforming. Gjelder det avkjørsel til kommunal vei, må det sendes søknad til kommunen. 

 

Reindriftens rettigheter som bruker av utmarka fremgår bl.a. av Lov om reindrift. Skogsveier 

som medfører betydelig terrenginngrep eller ulemper for reindriften, kan få problem med å få 

byggetillatelse eller må bygges på annen måte. 

 

Det skal tas hensyn særskilt til automatisk fredete kulturminner, men også andre kulturminner. 

Dette fremgår av kulturminneloven, skogloven og Levende skog standardene. Alle kulturminner 

fra før 1537 og alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet. Rundt et 

automatisk fredet kulturminne er det en vernesone med 5 meters bredde målt fra kulturminnets 

ytterkant.  

 

Skogsveibygging er underlagt vannressurslovens bestemmelser. Det kreves derfor at det i 

tilknytning til den enkelte veisøknad foretas en vurdering av veianleggets virkning for berørte 

vassdrag sett i forhold til alternative løsninger.  
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En strekning med stabbesteinvei på den gamle veien, 14 E, fra 

Tverråmo til Bjørnmyr. Det er viktig å unngå at skogsveibygging 

og skogsdrifter ødelegger slike kulturminner. 

Skogeiere som bygger skogsveier har et selvstendig ansvar for å påse at skogsveier og andre 

terrenginngrep ikke medfører skade på omgivelsene og fare for liv og helse. Slikt ansvar fremgår 

både av grannelova og av vannressursloven. Det må derfor i tilknytning til veisøknader foretas 

en vurdering av hvilken skredfare det omsøkte veianlegg vil kunne medføre.  

 

Det kan gis statstilskudd til skogsveibygging. I dag praktiseres det i Nordland å gi tilskudd på 

maks. 70 % til skogsbilveier og maks. 50 % til traktorveier. Den samlede tilskuddspotten er 

imidlertid svært liten. For å bygge en skogsbilvei til en million kroner, så må man kanskje bruke 

alle veitilskuddsmidlene i kommunen over tre år. På kort sikt er dette ganske begrensende for 

hvor mye skogsvei som bygges. Det fremgår av forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i 

skogbruket at det bare kan gis statstilskudd til skogsveier som er godkjent etter den til enhver tid 

gjeldende forskrift om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål, eller etter plan- 

og bygningslovens bestemmelser. For øvrig kan det ikke gis statstilskudd til skogsveier som 

medfører reduksjon av ”villmarkspregede områder”, dvs. områder som ligger mer enn 5 km i 

horisontal avstand fra eksisterende tyngre tekniske inngrep. Permanente skogsveier blir regnet 

som tyngre tekniske inngrep. 

 

I skogbruket har vi den såkalte skogfondordningen som medfører at skogeier ved salgshogst av 

skogsvirke er pliktig å sette av en viss prosent av bruttoverdien for virket på eiendommens 

skogfond. Skogeier velger selv hvor mye midler han skal sette av på fondet, men avsettet må 

være minst 4 % og maks. 40 % i hele prosentenheter. Skogfondmidlene skal beskattes først når 

skogeier tar dem ut av fondet. Brukes de til nyanlegg eller opprusting av permanente skogsveier, 

får skogeier skattefordel idet kun 15 % av skogfondmidlene som brukes blir skattlagt. En 

skogeier som er næringsdrivende vil 

i tillegg også kunne skattemessig 

engangsavskrive veien de årene den 

bygges og får således nesten en 

dobbel skattegevinst. 

Næringsdrivende skogeiere med høy 

marginalskatt får slik sett den største 

skattemessige fordelen av denne 

ordningen og vil ved veibygging 

ikke trenge å dekke mer enn ca. 16 

% av veikostnadene selv. Dette 

forutsetter imidlertid at skogeier har 

en aktiv drift av skogressursene, slik 

at det kommer tilstrekkelig med 

midler inn på skogfondkontoen. Når 

det gis betydelige off. tilskudd til 

veibygging som i tillegg kombineres 

med skogfondordningen, blir det i 

enda større grad det offentlige som bekoster skogsveibyggingen.  

 

Deler av vedlikeholdet på skogsbilveier kan også dekkes med skogfondmidler med skattefordel. 

 

Miljøhensyn  

I dagens samfunn kreves det at skogbruket tar hensyn til ulike miljøverdier så som friluftsliv, 

kulturminner og naturverdier. Også ved skogsveibygging skal slike hensyn tas. I noen tilfeller 
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Viktige biotoper for rødlistearter må tas hensyn til. Her 

har vi rødlistearten Marisko, som det er forekomster av 

også Fauske kommune. 

 

kan skadelidende miljøverdier være så viktige at et veianlegg ikke bør bygges. Det vil også være 

slik at jo mindre lønnsomt et veiprosjekt er, jo mer hensyn bør tas til berørte miljøverdier. I 

mange tilfeller vil miljøverdiene ikke berøres mer enn at veianlegget kan bygges under 

forutsetning av visse miljømessige tilpasninger. 

 

I praksis har det vist seg at det er visse typer miljøverdier som skogsveibygging vanligvis kan 

komme i konflikt med. En av de viktigste er inngrepsfrie områder som ligger mer enn 5 km fra 

eksisterende tyngre inngrep (bl.a. bil-/traktorveier, kraftlinjer over en viss størrelse m.m.). Hvis 

bygging av en planlagt skogsvei vil medføre reduksjon av slike inngrepsfrie områder, kan den 

ikke få statsbidrag. I tillegg vil miljøvernmyndighetene gjerne være imot at veianlegget bygges 

eller kanskje kreve at det kortes inn.  

 

Miljøvernmyndighetene bruker også begrepene inngrepsfrie områder 1 – 3 km fra tyngre inngrep 

og 3 – 5 km fra tyngre inngrep. Vil et skogsveianlegg medføre reduksjon av slike areal, er det 

etter reglene ikke automatisk avskåret fra å få statstilskudd, men kan særlig, hvis det for 

eksempel også berører andre miljøverdier og lønnsomheten ved anlegget ikke er så god, bli 

nektet byggetillatelse. Selv om veianlegget får byggetillatelse, vil det likevel kunne bli prioritert 

lavt når det vurderes hvilke veianlegg som først og fremst bør få offentlige tilskudd. 

 

Et skogsveianlegg kan også komme i konflikt med vernede vassdrag, naturvernområder og andre 

viktige naturareal og biotoper, sjeldne dyreslag og plantearter (rødlistearter). Veiprosjektet må da 

kanskje stoppes eller endres eller det må utvises særskilte hensyn i anleggsperioden og eller i 

tilknytning til påfølgende skogsdrifter.  

 

Andre miljøverdier som kan bli berørt av skogsveibygging, er friluftsliv og kulturminner. For de 

som liker friluftsliv i mest mulig uberørte områder vil skogsveibygging og skogsdriften, som 

normalt blir en følge av veibyggingen, lett ødelegge mye av naturopplevelsen. For andre betyr 

ikke dette like mye og kanskje mindre 

negativt enn det positive ved at veien gjør 

det lettere for dem å nå fine naturområder, 

gode bærplasser og lignende. Det er ikke 

tvil om at bygging av skogsveier i flere 

bygder har virket regelrett 

velferdsskapende ved å gjøre tilgangen til 

utmarka vesentlig lettere. 

 

Kulturminner er konkrete tegn på hva som 

har skjedd i fortiden i et område og er en 

del av en bygds historie og identitet. I noen 

tilfeller kan kulturminnene være ganske 

betydningsfulle også i en regional,  

nasjonal eller internasjonal sammenheng. 

Det er derfor viktig å verne så godt som 

mulig om kulturminnene. Flere 

kulturminner er da også automatisk fredet. Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk 

fredet. Det samme gjelder ikke-samiske kulturminner fra tiden før år 1537. Skogsveibygging må 

ta hensyn til berørte kulturminner, enten ved at veianlegget ikke bygges eller ved at veiprosjektet 

endres. Dette gjelder ikke nødvendigvis bare automatisk fredede kulturminner. Også andre 

kulturminner kan være svært verdifulle og bør skjermes. 
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Bygging av traktorveier gjør at traktortransporten av skogsvirket 

kan gjennomføres betydelig raskere og på det viset blir billigere 

for skogeier. På skogsbilveier er det derimot kjøper av 

skogsvirket som må betale transporten.  Biltransport medfører 

dessuten betydelig mindre energiforbruk pr. fm3. Bilde fra 26 E. 

. 

I skogbruket brukes begrepet vernskog om skogområder som er utsatt på grunn av marginale 

klimatiske forhold som kan gjøre det vanskelig for ny skog å etablere seg. Slik vernskog har vi 

normalt opp mot fjellet, i de ytre kyststrøk og i nordlige deler av landet. Skogsdriften må i 

vernskogområdene flere steder foregå noe mer forsiktig, bl.a. ved at det settes igjen mer skog 

ved foryngelseshogstene og at det noen steder ikke bør hogges i det hele tatt. Dette kan påvirke 

lønnsomheten ved å bygge skogsvei. Hva som er vernskog fremgår av de såkalte vernskogregler 

som fylkeslandbruksstyret har vedtatt for den aktuelle kommune. I Fauske kommune er alle 

skogareal å regne som vernskog. 

 

Byggekostnader 

Kostnadene ved å bygge skogsveier varierer mye med hvilken veiklasse veien skal bygges etter, 

terrengforholdene samt hensyn som må tas til miljøverdier, rettighetsinteresser m.m. 

 

Traktorveier vil normalt ha en byggekostnad på kr 60 – 200 pr meter vei. Nyanlegg av 

skogsbilveier vil normalt ha en kostnad som ligger på kr 400 – 800 pr. meter. Det som virker 

spesielt fordyrende på skogsveianlegg, er mye sprengningsarbeid, mange og til dels store 

stikkrenner, stort innkjøp av 

grusmasser, lang transport av 

grusmasser og ikke minst bygging av 

veibroer.  Kan man unngå det 

forannevnte eller redusere mengden 

av det, vil kostnadene kunne 

reduseres betydelig. 

 

De veikostnader som er 

beregnet/anslått for de ulike 

veiprosjekt i denne planen, er 

normalt fremkommet ved befaring av 

den aktuelle veitraséen kombinert 

med bruk av et fast regnearkprogram 

for kostnadsberegning. Veilengdene 

har blitt målt på kart, mengde 

fjellsprengning og antall stikkrenner 

av ulike slag, mengde ryddearbeid 

m.m. er blitt skjønnsmessig anslått. 

Kostnader ved gruskjøp og 

grustransport er blitt beregnet med 

utgangspunkt i aktuelle grustak i området. Ellers har det blitt benyttet de ulike priser som er 

vanlige i området med hensyn til veibygging og veimateriell og transport. 

 

Økning av skogverdi ved skogsveibygging 

Når det er aktuelt for skogeiere å bygge skogsveier, så er det for å øke skogens verdi. For at dette 

skal bli fornuftig økonomisk sett for skogeierne, må skogens verdiøkning være større enn 

kostnadene skogeierne har med å bygge skogsveiene. 

I denne hovedplanen for skogsveier har vi vurdert økningen i skogverdi ved å se på den økte 

verdien veibygging medfører for lang tid fremover og diskontert denne verdien tilbake til nåtiden 

med 2 % kalkulasjonsrente. Nyttbart skogareal har blitt fastsatt ved kombinasjon av skjønn og 
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beregning. Det samme gjelder stående skogvolum og produksjonsevne. Med grunnlag i dette har 

balansekvantum blitt beregnet og brukt til kalkulasjon av fremtidige transportgevinster.  

 

Når skogeier bygger bilveier, velter han transportkostnaden over på kjøper av skogsvirket og 

gjør det samtidig enklere og mindre kostbart å frakte utstyr og arbeidsfolk ut i skogen. Ved 

traktorveibygging vil terrengtransporten som skogeier bekoster, kunne foregå raskere og billigere 

jo bedre kvalitet traktorveien har. Det samme gjelder transport av utstyr og arbeidsfolk ut i 

skogen. 

 

Skogsveier må jevnlig vedlikeholdes. Kostnader for dette er blitt skjønnsmessig fratrukket de 

årlig anslåtte veigevinster. 

 

Beskrivelse av veiklasser som er brukt i hovedplanen 

Landbruks- og matdepartementet har tidligere utarbeidet ”Normaler for landbruksveier” som 

omfatter veiklasser fra klasse 1 til klasse 8. For alle veiklassene er det satt opp tekniske og 

geometriske krav og byggebeskrivelse. Denne hovedplanen for skogsveier berører ikke alle de 8 

veiklassene. I det følgende er det satt opp en kort definisjon av de veiklasser denne planen 

omfatter. 

 

Veiklasse 3   Helårs landbruksvei/skogsbilvei (for tømmerbil med henger)  
Veiklasse 3 er standarden for skogsbilveier med moderat til lavt trafikkgrunnlag, og for enkle 

gards- og seterveier. Veien skal kunne trafikkeres med lass hele året, unntatt i 

teleløsningsperioden og i perioder med spesielt mye nedbør. 

 

Veiklasse 4  Sommerbilvei/sommerskogsbilvei (for tømmerbil med henger)  
Veiklasse 4 er bilveier som bygges for transport av tømmer i barmarksperioden, enkle seterveier 

etc. Veiklassen bør bygges i områder der tømmerkvantum og transportavstand tilsier biltransport, 

men der terrengforhold og tilgjengelige ressurser ikke gir økonomisk grunnlag for å bygge en 

helårsvei. 

 

Veiklasse 5 Sommerbilvei/sommerskogsbilvei (for tømmerbil uten henger)  
Veiklasse 5 er bilveier beregnet for tømmertransport med bil uten henger utelukkende i 

barmarksperioden. Veiklassen må bare bygges på steder hvor det ikke er teknisk mulig eller 

økonomisk forsvarlig å bygge en høyere veistandard. Denne veiklassen skal bare benyttes i 

unntakstilfeller. 

 

Veiklasse 7  Tung traktorvei  
Veiklasse 7 er veier for transport av landbruksprodukter og tømmer med lastetraktor og 

landbrukstraktor med henger. Generelt skal disse veiene kunne nyttes til transport hele året 

unntatt i teleløsningen. Svake partier i undergrunnen må forsterkes med bærelag. 

 

Veiklasse 8  Lett traktorvei 
Veiklasse 8 er veier for slepkjøring av tømmer og transport av landbruksprodukter og redskaper 

med landbrukstraktor eller annet lettere transportutstyr. Veiklassen omfatter enklere traktorveier 

som inngår i det permanente landbruksveinettet og som medfører varige terrenginngrep. 

Standarden må i stor grad tilpasses det formål og transportutstyr veien bygges for. 
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En nyanlagt tyngre traktorvei i Bringsliområdet, 61 E.  Det er 

kun brukt stedegne jordmasser.  Etter få år vil gras og annen 

bunnvegetasjon ha etablert seg. Dermed blir ikke veianlegget 

liggende som et åpent sår i landskapet.  

Enkel vei 
Enkel vei er ikke en veiklasse som omfattes av ”Normaler for landbruksveier”. I denne 

hovedplanen for skogsveier brukes betegnelsen på lette traktorveier som bygges svært enkelt og 

ofte først kjøres opp som traktorspor og etter hvert stykkevis forbedres ved mindre 

byggeoperasjoner slik at de etter hvert fremstår som ganske permanente veier som brukes 

jevnlig. Disse veiene vil ofte på flere områder ha åpenbare mangler sammenliknet med veiklasse 

8. De vil normalt egne seg best for lette og små landbrukstraktorer, tohjulstraktor, ATVer og 

lignende. Flere av de eldre eksisterende skogsveiene omfattes av denne veiklassen. 

Ved fremtidig veibygging vil slike veier normalt bare bli bygd der det ikke vil være mulig å få 

statstilskudd eller andre offentlige tilskudd til veianlegget. 

 

Prioritering av veiplaner 

For å gjøre det litt lettere å ha oversikt over hvilke veiplaner som bør prioriteres fremfor andre er 

det i planen blitt brukt en enkel prioritering  fra A – C hvor A er høy prioritet, B middels prioritet 

og C lav prioritet. 

 

A-prioritering vil det være på veianlegg hvor anslåtte byggekostnader er lik eller mindre enn 

anslått økning i skogverdi og veianlegget kan få statstilskudd. I tillegg må ikke veianlegget 

medføre ulemper/skader av større eller middels vekt for miljø- og kulturminneverdier. 

 

B-prioritering vil det være på veianlegg hvor anslått økning i skogverdi er noe mindre enn anslått 

byggekostnad samtidig som det er mulig å få statstilskudd. Det er også en forutsetning at 

veianlegget ikke medfører ulemper/skader av større vekt for miljø- og kulturminneverdier. 

 

C-prioritering vil det være på veianlegg hvor anslått økning i skogverdi er vesentlig mindre enn 

anslått byggekostnad eller at det ikke vil være mulig å få statstilskudd til veianlegget. Hvis 

veianlegget vil medføre ulemper/skader av større vekt for miljø- og kulturverdier skal det 

normalt også gis C-prioritet. 
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Planlagte skogsveier 

Planen omfatter 14 skogsbilveier som er planlagt med en samlet veilengde på ca 21,5 km. Det 

samlede nytteområde for disse veiene er ca 20,7 km2. Den samlede byggekostnaden for veiene 

er kalkulert til kr 12.809.000. 

 

I tillegg omfatter planen 30 traktorveier som er planlagt med en samlet veilengde på ca 48 km og 

et samlet nytteområde på ca 17,1 km2. Kalkulert kostnad for de planlagte traktorveiene er på ca 

kr 5.064.000. 

 

Se veitabeller og oversiktskart samt diverse data og detaljkart på de følgende sider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved å bygge ut et tilstrekkelig stort veinett med skogsveier, vil vi kunne redusere omfanget av 

slike terrengskader i skogsmarka når det brukes store og tunge skogsmaskiner. 
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Planlagte skogsbilveier 2012 - 2021

Veinr. Veinavn Gårdsnr. Veilengde, m Nytteomr., da Veikostnad, kr Prioritering

 4 P Galbmiveien 119 280 230 89 000 A - B

 14 P Solvikmarkveien 86 2600 5100 750 000 A

 21 P Osmarkveien 97, 98, 99 1040 760 390 000 A

 23 P Mostiliveien 98, 99, 100 2290 2200 1 620 000 A

 28 P Grønås-Stemmarkveien 108 1800 770 1 060 000 A

 31 P Klungsetveien 117, 118 2020 2300 1 450 000 A

 32 P Nerliaveien 118 1400 1700 1 010 000 A

 34 P Sommarsetliveien 44,45 1400 700 820 000 A

 35 P Gongskarveien 48, 49, 52, 53, 55 1810 800 1 500 000 A

 36 P Langliveien 54, 55, 56, 57 2850 1600 1 350 000 A

 37 P Nerbygdaveien 59, 60 770 1490 550 000 A

 39 P Strupenveien 61 800 920 550 000 A

 41 P Tokdalveien 62 1400 1400 945 000 A

 42 P Preikstolveien 62 1050 770 725 000 B

Summer --> 21510 20740 12 809 000

A = høy prioritet, B = middels prioritet og C = lav prioritet

Planlagte traktorveier 2012 - 2021

Veinr. Veinavn Gårdsnr. Veilengde, m Nytteområ, da Veikostnad, kr Prioritering

 1 P Furuhaugveien 119 2390 520 230 000 A

 2 P Grønliveien 119 950 480 91 000 A

 3 P Langvassveien 119 650 60 43 000 C

 5 P Hellarmoveien 119 660 190 58 000 C

 6 P Fjellveien 90, 119 3100 550 266 000 C

 7 P Tjårrisveien 90 950 645 83 000 C

 8 P Heimrundhågveien 89, 91 1300 450 84 000 C

 9 P Bærsholaveien 91 1150 530 370 000 C

 10 P Stormoveien 89 1015 300 76 000 B

 11 P Tveråmoveien 91 1100 440 170 000 A

 12 P Storvikveien 87 1890 600 160 000 A

13 P Tverrliveien 86 1750 730 160 000 A

 15 P Osenganveien 86, 99 1390 440 98 000 A

 16 P Tverrlihamranveien 86 480 205 59 000 B

 17 P Mortenliveien 84, 86 2450 1800 195 000 A

 18 P Kikvikaveien 85 950 240 86 000 C

 19 P Kvannmoveien 85 2630 1000 330 000 A

 20 P Lusbakkveien 97 1040 800 85 000 A

 22 P Reingardveien 97, 98, 99 1160 700 161 000 A

 24 P Melkerdalveien 99, 100 2480 1520 236 000 A

 25 P Sjyselvikveien 83 830 147 62 000 C

 26 P Tuvaveien 84 3700 840 265 000 A

 27 P Korsågaveien 108, 112 2100 376 199 000 A

 29 P Blomholaveien 110 1690 530 260 000 C

 30 P Kvithammarveien 110, 115 2220 500 300 000 C

 33 P Tørresvikveien 118 800 105 65 000 C

 38 P Grønlinakkanveien 59, 60 2650 790 275 000 A

 40 P Høgknubbveien Del 2 61 2130 953 353 500 A

 43 P Reinliveien 62 740 211 73 500 A

 44 P Jordbrulianveien 70 1670 415 170 000 C

Summer --> 48015 17067 5 064 000

A = høy prioritet, B = middels prioritet og C = lav prioritet
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Gårdsnavn/Gnr. Langvatnet statsalmenning / Gnr. 

119 
Prosjektnr./Prosjektnavn 1 P / Furuhaugveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N O / N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse Enkel traktorvei / 7 (tyngre traktorvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Den planlagte tyngre traktorveien vil på 

den første delen av strekningen medføre at 

en eksisterende enkel traktorvei til dels må 

opprustes. Største delen av strekningen vil 

det være aktuelt med nyanlegg av vei. 

Langs den vestre delen av veianlegget må 

det påregnes en del sprengningsarbeid. 

Planlagt veilengde, m 2390 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 520 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

Størstedelen av det aktuelle skogarealet 

ligger i en nordvendt li hvor det flere steder 

kan være vanskelig for skogsmaskiner å ta 

seg frem. Det er slik sett nødvendig med en 

del veibygging. Skogen består av mest 

lauvskog og en del noe eldre gran og litt 

furuskog. Granfeltene ligger lengst mot 

vest. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Inngrepsfrie areal ser ikke ut til å bli 

redusert. Det synes ikke som om viktige 

kultur- og miljøverdier forøvrig blir berørt. 

Det er ikke registrert slike kulturminner i 

Askeladden og heller ikke slike 

miljøverdier i Naturbasen og 

Artsdatabasen. Den fremre del av den 

eksisterende enkle traktorvei må regnes 

som en friluftsvei, noe det må tas hensyn til 

når traktorveien bygges. Hele veiens 

nytteområde er vernskog etter skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 230.000,- 

Anslått økning i skogverdi  230.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 60 – 70 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A 

  

 

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend   
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Gårdsnavn/Gnr. Langvatnet statsalmenning / Gnr. 

119 
Prosjektnr./Prosjektnavn 2 P / Grønliveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N O 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse Enkel traktorvei / 7 (tyngre traktorvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Det går fra før en gammel enkel traktorvei 

opp i skoglia fra Grønli til områder hvor 

det tidligere har vært en god del 

skogaktivitet. Denne veien er noe smal og 

trenger breddeutvidelse, etablering av 

veigrøfter og legging av stikkrenner samt 

noe sprengningarbeid. 

Planlagt veilengde, m 950 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 480 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

Terrenget er noe bratt i starten, men slakere 

å lettere å drive skogsdrift i høyere opp 

hvor skogliene blir noe slakere. Her står det 

ganske mye eldre lauvskog og også flere 

fine granplantefelt. De fleste av disse er i 

tynningsalder. Det synes ikke å ha vært 

noen skogbruksaktivitet av betydning i den 

senere tid i området. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Det planlagte veianlegget synes ikke å ville 

medføre noe redusering av inngrepsfrie 

areal. Med grunnlag i Naturbasen, 

Artsdatabanken og Askeladden, kan det 

heller ikke ses at andre særskilte miljø- og 

kulturminneverdier blir berørt. 

Hele veiens nytteområde er vernskog.  

Anslått byggekostnad, kr. 91.000,- 

Anslått økning i skogverdi  159.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 80 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Langvatnet statsalmenning / Gnr. 

119 
Prosjektnr./Prosjektnavn 3 P / Langvassveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse -  / 7 (tyngre traktorvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Det eksisterer ingen traktorveier her fra før. 

Veianlegget synes å kunne bygges uten 

sprengningsarbeider eller andre spesielt 

kostbare tiltak. Det kan vurderes å bygge 

veianlegget med vesentlig mindre 

veilengde og kostnad. 

Planlagt veilengde, m 650 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 60 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

Terrenget er med enkelte unntak 

forholdsvis greit. Arealet er i stor grad 

bevokst med gran som for en del er moden 

for tynning. Ca ¼ av arealet er bevokst 

med lauvskog. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Veianlegget vil ikke medføre noen 

reduksjon av såkalte inngrepsfrie areal. I 

henhold til Naturbasen, Artsdatabanken og 

Askeladden synes det heller ikke som om 

andre særskilte miljø- og 

kulturminneverider vil kunne bli 

skadelidende. Den eksisterende bilveien til 

Sulitjelma er forskriftsfredet etter § 22 a 

(bredde, autovern, linjeføring, 

Kulturminneloven av 1978), men den 

planlagte skogsveibygging synes ikke å 

ville medføre brudd på fredingen. 

Nytteområdet for veien er i sin helhet 

vernskog etter skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 43.000,- 

Anslått økning i skogverdi  21.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 80 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav C  

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Langvatnet statsalmenning / Gnr. 

119 
Prosjektnr./Prosjektnavn 4 P / Galbmiveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N O 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse 7 / 3 (helårs skogsbilvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veianlegget er tenkt bygd ved at eksisterende 

tyngre traktorvei rustes opp til skogsbilvei ved 

at veien gjøres noe bredere og gruses noe opp 

med bærelagsgrus og toppdekkegrus. Ved 

innerenden av veien må det bygges en snuplass 

for tømmerbil. 

Planlagt veilengde, m 280 m  

Anslått nytteområde (prod.skog), da 230 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

Den lavestliggende del av veiens nytteområde 

er ikke så bratt og forholdsvis greit tilgjengelig. 

Den høyestliggende del av nytteområdet er 

forholdsvis bratt og mer krevende å 

gjennomføre skogsdrift i. Størstedelen av 

skogarealet er bevokst med lauvskog, men en 

ganske stor del er plantet med gran som etter 

hvert har blitt moden for tynningshogst.  

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Ingen såkalte inngrepsfrie områder får redusert 

sitt areal som følge av planlagt veibygging. I 

henhold til Naturbasen, Artsdatabanken og 

Askeladden synes heller ikke andre særskilte 

miljø- og kulturminneverdier å bli berørt. I 

Artsdatabanken er det ca 30 meter øst for 

planlagt veitrase registrert en forekomst av 

sibirvalmue som må tas hensyn til ved 

fremtidig skogsdrift. Den eksisterende bilveien 

til Sulitjelma er forskriftsfredet etter § 22 a 

(bredde, autovern og linjeføring), men planlagt 

skogsvei synes ikke å være i strid med en slik 

veifreding. Skogsbilveien er planlagt bygd på 

en vei som kan regnes som tyngre traktorvei i 

dag, men som før har vært en del av 

jernbanetrasèen til Hellarmo. Nytteområdet for 

veien er i sin helhet vernskog. 

Anslått byggekostnad, kr. 89.000,- 

Anslått økning i skogverdi  110.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 80 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A - B 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Langvatnet statsalmenning / Gnr. 

119 
Prosjektnr./Prosjektnavn 5 P / Hellarmoveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse / 7 (tyngre traktorvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veiprosjektet er planlagt som tyngre 

traktorvei som skal bygges i område hvor 

det er noen større bekker som må passeres 

ved vad og noen mindre bekker hvor det 

må legges stikkrenner. Veien er planlagt 

ca. 50 meter nord for eksisterende turvei/sti 

langs langs Hellarmovatnet (tidligere 

jernbanetrasè). Det må regnes som greit 

terreng å bygge vei i. 

Planlagt veilengde, m 660 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 190 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

Den lavestliggende del av nytteområdet har 

lett terreng for skogsdrift. Det 

høyereliggende arealet er derimot noe mer 

bratt og vanskelig. Hoveddelen av skogen 

består av lauvskog, men med noe 

innblanding av granplantinger  

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Alle tre inngrepsfrie arealtyper (1-3 km, 3-

5 km og >5 km) vil få litt reduksjon hvis 

veianlegget bygges. I Naturbasen, 

Artsdatabanken og Askeladden er det ikke 

nevnt andre særskilte miljø- og 

kulturminneverdier enn sibirvalmue som er 

registrert ca 50 meter sør for veistart. 

Langsmed og ca 50 meter sør for planlagt 

vei ligger den gamle jernbanetrasèen som 

gikk til Hellarmo (nå turvei). Det må 

legges vekt på at denne bevares med et 

urørt skogbelt på begge sider. 

Nytteområdet for veien er i sin helhet 

vernskog etter skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 58.000,- 

Anslått økning i skogverdi  69.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 60 %  (kun kommunalt) 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav C 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Sjønstådal og Langvatnet 

statsalmenning / Gnr. 90 og gnr. 119 
Prosjektnr./Prosjektnavn 6 P / Fjellveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N O / N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse Enkel traktorvei / 7 (tyngre traktorvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Dette veianlegget er planlagt bygd som 

tyngre traktorvei de første 170 meter ved å 

ruste opp en eksisterende enkel traktorvei, 

deretter som nyanlegg. Det er grunt på fjell 

noen steder slik at det må påregnes en del 

sprengningsarbeid 

Planlagt veilengde, m 3.100 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 550 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

Terrenget er middels dels middels 

vanskelig og dels forholdsvis vanskelig på 

grunn av skrånende skoglier og mindre 

ujevnheter i terrenget dels med grunnlendte 

areal. Skogen består hovedsakelig av 

lauvskog som flere steder er noe yngre. Litt 

granskog 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Det synes ikke som om inngrepsfrie areal 

>5 km (vilmarkspregede areal) vil bli 

redusert. Inngrepsfrie areal 1-3 km og 3-5 

km vil derimot få noe reduksjon. Den 

planlagte traktorveien vil krysse den gamle 

ferdselsveien som går fra Tveråmoen til 

Bjørnmyr. Denne veien må anses for å 

være et attraktivt kulturminne for 

friluftsfolk og folk som har tilknytning til 

området. Denne gamle veien har også 

oppsatte informasjonsposter. For øvrig 

synes det ikke som om særskilte kjente 

miljø- og kulturminneverdier vil bli berørt. 

Nytteområdet for veien er i sin helhet 

vernskog etter skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 266.000,- 

Anslått økning i skogverdi  118.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 60 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav C 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Sjønstådal / Gnr. 90 
Prosjektnr./Prosjektnavn 7 P / Tjårrisveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse / 7 (tyngre traktorvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veien er planlagt bygd som tyngre 

traktorvei med avkjørsel fra riksvei 830. 

Veien må bygges i bakke ned til 

Sjønståelva med vad over denne på sted 

med lite vannføring. Det synes å kunne bli 

noe sprengningsarbeid i området på begge 

sider av elva. Eller synes det ikke å være 

spesielle tekniske problem med å bygge 

veianlegget.  

Planlagt veilengde, m 950 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 645 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

Veianlegget er planlagt i en del av veiens 

nytteområde som har noe lettere terreng. 

En stor del av terrenget er imidlertid 

forholdsvis vanskelig og bratt å drive 

skogsdrift i. Mesteparten av skogen i 

nytteområdet er eldre lauvskog på ganske 

gode boniteter. Det er også mindre 

forekomster av plantet gran. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Veianlegget vil medføre noe reduksjon i 

inngrepsfrie areal. Dette gjelder både areal 

>5 km (villmarkspregede områder) og 

arealtype 1-3 km og 3-5 km. Veianlegget 

må ha avkjørsel fra en utvidelse på riksvei 

830 som er fredet som kulturminne. Ellers 

synes ikke planlagt veianlegg å berøre 

kjente særskilte miljø- og 

kulturminneverdier. All skog i veiens 

nytteområde er vernskog etter skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 83.000,- 

Anslått økning i skogverdi  122.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 60 % (kun kommunalt) 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav C 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Stormo, Tveråmo / Gnr. 89 og gnr. 

91 
Prosjektnr./Prosjektnavn 8 P / Heimrundhågveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse / 7 (tyngre traktorvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veien er planlagt som tyngre traktorvei 

med avkjørsel fra riksvei 830 ved 

Bjørkmoen. Veien skal bygges over 

Bjørkmoen og med to vad over 

Sjønståelva, et mot Kvannelvsletta og et 

mot Tverrågasletta. Det vil også bli et vad 

over nedre del av Tverråga. Skogsdrift vil 

slik sett bli ganske avhengig av 

vannføringen i disse elvene. 

Planlagt veilengde, m 1300 m  (inkl. vad) 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 450 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

Arealene nærmest Sjønståelva er 

forholdsvis flate og greie å ha skogsdrift 

på, mens det derimot blir brattere og 

vanskeligere forhold lenger fra elva. Det 

kan her også være visse problem med å 

krysse enkelte sidebekker. Skogen består 

hovedsakelig av noe eldre lauvskog på 

mest middels og gode skogboniter. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Alle tre inngrepsfrie arealkategorier vil få 

noe redusert areal hvis veianlegget bygges. 

Veien vil få avkjørsel fra kulturminnet som 

den fredete riksvei 830 utgjør. For øvrig 

synes ikke kjente særskilte miljø- og 

kulturminneverdier å bli berørt. Hele 

veiens nytteområde er vernskog etter 

skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 84.000,- 

Anslått økning i skogverdi  95.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 60 %   (kun kommunalt) 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav C 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  

 

 

 

 

 

 

 



Fauske kommune – Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 

 

31 

 

 

 



Fauske kommune – Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 

 

32 

 

 

 

Gårdsnavn/Gnr. Tveråmo / Gnr. 91 
Prosjektnr./Prosjektnavn 9 P / Bærsholaveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei 1841-037 

Ombygging = O Nyanlegg = N N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse /  7 (tyngre traktorvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veiplanen er godkjent av kommunen for 

flere år siden og veianlegget er under 

bygging. Det er forholdsvis vanskelig 

terreng å bygge i med ganske mye 

sprengningsarbeid. Dette har gjort 

veianlegget betydelig mer kostbart enn 

først beregnet 

Planlagt veilengde, m 1150 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 530 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

Terrenget i veianleggets nytteområde er 

ganske skiftende med lettere driftsterreng 

noen steder og ganske bratt og vanskelig i 

andre områder. Det er hovedsakelig 

lauvskog i området, men med litt 

innblanding av naturlig furuskog og litt 

gran. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Ingen inngrepsfrie arealkategorier får 

redusert sitt areal som følge av denne 

veibyggingen. Veianleggets avkjørsel vil 

være fra rv 830 som er forskriftsfredet 

(godkjent av statens vegvesen). 

Veianleggets nytteområde omfatter den 

gamle ferdselsveien fra Tveråmo til 

Bjørnmyr som må anses som et attraktivt 

kulturminne. For øvrig synes ikke særskilte 

miljø- og kulturminneverdier å bli berørt. 

Hele veiens nytteområde er vernskog etter 

skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 370.000,- 

Anslått økning i skogverdi  180.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 70 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav C 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Stormo / Gnr. 89 
Prosjektnr./Prosjektnavn 10 P / Stormoveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse / 7 (tyngre traktorvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veianlegget er planlagt som tyngre 

traktorvei i et område hvor det synes å 

være nok løsmasser å bygge vei med. Det 

må legges større stikkrenne i bekk som må 

krysses, men utover dette synes det ikke å 

skulle bli spesielle problem med 

veibyggingen. 

Planlagt veilengde, m 1015 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 300 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

En stor del av veiens nytteområde består av 

flate skogmoer, men med forskjellige 

høyder. Her vil det være lett å drive 

skogsdrift (maskinhogst). En god del av 

skogen står ellers i forholdsvis bratte lier 

hvor det blir tyngre å drive og hvor det vil 

måtte bli en viss kombinasjon av 

motormanuell og maskinmessig hogst, evt. 

også bruk av slepebane. Skogen består 

omtrent kun av lauvskog. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Villmarkspregede områder vil ikke få 

redusert sitt areal ved denne veibyggingen. 

Inngrepsfrie areal 1-3 km og 3- 5 km vil 

derimot få noe redusert areal. Utover dette 

synes det ikke å være kjente særskilte 

miljø- og kulturminneverdier som vil bli 

berørt av veiprosjektet. All skog i veiens 

nytteområde er vernskog etter skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 76.000,- 

Anslått økning i skogverdi  71.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 70 -80 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav B 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Tveråmo / Gnr. 91 
Prosjektnr./Prosjektnavn 11 P / Tveråmoveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse / 7 (tyngre traktorvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veien er planlagt som tyngre traktorvei i et 

område med forholdsvis bratte skoglier og 

flere steder ganske grunnlendt mark på 

fjell. Det må derfor påregnes en del 

sprengningsarbeid. Veien vil gi tilgang til 

lauvskogområder som er vanskelige å drive 

i dag pga terrengvanskeligheter. 

Planlagt veilengde, m 1100 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 440 dekar 

 Terreng/skogtilstand 

 

 

 

Deler av nytteområdet for veien har ganske 

bratte skoglier. Andre steder er det ikke 

fullt så bratt, men her kan terrenget være 

gjennomskåret av små daler og søkk som 

også kan medføre driftshindringer. Noe 

krevende skogsdriftområde. Skogarealet er 

bevokst med eldre lauvskog. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Såkalte villmarkspregede områder får ikke 

redusert areal hvis veianlegget bygges. 

Inngrepsfrie areal av kategoriene 1-3 km 

og 3-5 km får derimot noe redusert areal 

hvis veiprosjektet realiseres. Utover dette 

kan det ikke ses at kjente særskilte miljø- 

og kulturminneverdier vil bli berørt. All 

skog i veiens nytteområde er vernskog etter 

skogloven 

Anslått byggekostnad, kr. 170.000,- 

Anslått økning i skogverdi  180.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 70 – 80 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr.  Storvik / Gnr. 87 
Prosjektnr./Prosjektnavn 12 P / Storvikveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N O / N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse Enkel traktorvei / 7 (tyngre traktorvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veien er planlagt bygd som tyngre 

traktorvei i et område hvor det synes å 

være en del løsmasser å bygge med. Langs 

den fremre del av veitrasèen vil det bli en 

opprusting av eksisterende enkel traktorvei. 

Derfra blir det nyanlegg av vei. Det synes 

ikke å bli sprengningsarbeider i større 

målestokk, men det blir noe kompliserende 

at veien må krysse Storvikelva 2 ganger 

samt noen mindre sidebekker. 

Planlagt veilengde, m 1890 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 600 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

En del areal i dalbunnen må regnes som 

forholdsvis lett terreng for skogsdrift. 

Dalsidene er derimot ganske bratte og en 

god del av skogen i nytteområdet står her. 

Det har vært hogd lite i skogen i de senere 

år. Mesteparten av skogarealet er bevokst 

med lauvskog. Litt granplanting.  

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Villmarkspregede areal synes ikke å få 

redusert areal ved en slik veibygging. 

Inngrepsfrie areal av kategoriene 1-5 km 

og 3-5 km vil få noe redusert areal hvis 

veianlegget bygges. For øvrig synes det 

ikke som om kjente særskilte miljø- og 

kulturminneverdier vil bli berørt. All skog i 

veiens nytteområde er vernskog etter 

skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 160.000,- 

Anslått økning i skogverdi  210.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 70 – 80 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Solvik / Gnr. 86 
Prosjektnr./Prosjektnavn 13 P / Tverrliveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse - / 7 (tyngre traktorvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Denne veien er planlagt som tyngre 

traktorvei opp gjennom en stor skogli. 

Veien er planlagt som en typisk basvei som 

i stor grad skal gå i samme høyde 

langsetter lisiden. Skogsmaskinene skal 

med utgangspunkt i denne veien kunne 

kjøre rett opp og rett ned skogliene. Noen 

steder er det forholdsvis grunlendt på berg. 

Det må derfor påregnes en del 

sprengningsarbeid.   

Planlagt veilengde, m 1750 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 730 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

Terrenget er forholdsvis bratt, men ikke 

brattere enn at tyngre skogsmaskiner kan ta 

seg frem. Arealet er i stor grad bevokst 

med eldre lauvskog, men delvis også med 

mye gran som ble plantet på midten av 

1960-tallet. I de senere år har det ikke vært 

skogsdrift i veiens nytteområde. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Det planlagte veiprosjekt vil ikke medføre 

at inngrepsfrie areal av noen av de tre 

kategoriene  får redusert areal. Det synes 

heller ikke som om andre kjente særskilte 

miljø- og kulturminneverdier vil bli berørt. 

All skog i veiens nytteområde er vernskog 

etter skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 160.000,- 

Anslått økning i skogverdi  188.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 70 – 80 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Solvik / Gnr. 86 
Prosjektnr./Prosjektnavn 14 P / Solvikmarkveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei 1841-004 

Ombygging = O Nyanlegg = N O 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse 7 / 4 (sommerskogsbilvei)  

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Det dreier seg her om opprusting av 

eksisterende tyngre traktorvei som på 

1960-tallet opprinnelig ble bygd som 

skogsbilvei. I dag holder ikke veien mål 

som skogsbilvei . Det må foretas rydding 

av skog langs veien, lages mer veigrøfter, 

legges bedre stikkrenner, legges 

overflaterenner, lages større veibredde, 

bygges møteplasser og snuplasser og 

foretas oppgrusing av veianlegget.  Det må 

muligens også foretas noe 

sprengningsarbeider. 

Planlagt veilengde, m 2600 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 5100 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

Det planlagte veianlegg her et stort og 

ganske variert nytteområde. Nærmest den 

planlagte veien, er det forholdsvis greit 

terreng for skogsdrift. Lenger unna veien er 

terrenget flere steder ganske bratt og 

vanskelig. Mesteparten av skogen i 

området er lauvskog med noe innplanting 

av gran (yngre og eldre) enkelte steder. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Opprustingen av den eksisterende veien vil 

ikke medføre noe reduksjon av såkalte 

inngrepsfrie areal. Det synes heller ikke 

som om kjente særskilte kulturminner vil 

bli berørt. Med hensyn til miljøverdier, 

synes imidlertid to lokalt viktige naturtyper 

(ref. Naturbasen, Rik vegetasjon og 

Myrområde) å ligge i veiens nytteområde. 

Ved fremtidige skogsdrifter må det tas 

hensyn til disse miljøverdiene. All skog i 

veiens nytteområde er vernskog etter 

skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 750.000,- 

Anslått økning i skogverdi  2.300.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 75 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A 

  

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Solvik og Mosti / Gnr. 86 og gnr. 99 
Prosjektnr./Prosjektnavn 15 P / Osenganveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse - / 7 (tyngre traktorvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veien er planlagt bygd som tyngre 

traktorvei i et område med lokalt viktige 

naturtyper (Rik vegetasjon, Myrområde. 

Ref Naturbasen). Planlagt veitrasè er lagt 

slikt at planlagt veibygging ikke direkte 

skal berøre disse naturtypene. Det synes 

ikke å bli nødvendig med 

sprengningsarbeider. 

Planlagt veilengde, m 1390 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 440 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

En stor del av terrenget er forholdsvis greit 

for skogsdrift. Enkelte steder er det likevel 

noe ganske bratt og vanskelig terreng. Det 

er klart mest lauvskog i veiens 

nytteområde, Men det er granplantinger 

dels med lauvskjerm på ca. en tredjedel av 

nytteområdet. Mye av denne granskogen er 

i hogstklasse 3. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Ingrepsfrie areal 3-5 km og >5 km synes 

ikke å få redusert areal hvis veiprosjektet 

realiseres. Arealkategorien 1-3 km synes 

derimot å få noe reduksjon i arealet. I 

veiens angitt nytteområde ligger delvis to 

lokalt viktige naturtyper (Rik vegetasjon og 

Myrområde, ref. Naturbasen). Det må tas 

hensyn til dette ved fremtidige skogsdrifter. 

For øvrig synes ikke kjente særskilte miljø- 

og kulturminneverdier å ville bli berørt. All 

skog i veiens nytteområde er vernskog etter 

skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 98.000,- 

Anslått økning i skogverdi  203.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 75 – 80 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Solvik / Gnr. 86 
Prosjektnr./Prosjektnavn 16 P / Tverrlihamranveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse - / 7 (tyngre traktorvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veien er planlagt bygd som tyngre 

traktorvei i for å gjøre et noe vanskelig 

men skogrikt område mer tilgjengelig for 

skogsdrift. Det må påregnes en del 

sprengningsarbeid. 

Planlagt veilengde, m 480 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 205 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

Veiens nytteområde er både lettere og 

vanskeligere å ha skogsdrift i. Hele 

området er bevokst med lauvskog på 

hovedsakelig middels og høy skogbonitet. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Ingen inngrepsfrie areal vil bli redusert og 

det synes ikke som om kjente særskilte 

miljø- og kulturminneverdier for øvrig vil 

bli berørt hvis veiprosjektet blir realisert. 

All skogen i veiens nytteområde er 

vernskog etter skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 59.000,- 

Anslått økning i skogverdi  52.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 75 – 85 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav B 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Leivset Øvre og Solvik / Gnr. 84 og 

gnr. 86 
Prosjektnr./Prosjektnavn 17 P / Mortenliveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse - / 7 (tyngre traktorvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Dette veiprosjektet er planlagt som tyngre 

traktorvei inn i et område hvor terrenget 

over korte avstander kan være litt bratt og 

grunnlendt på fjell slik at det vil kunne 

kreves noe sprengningsarbeid. Det vil i 

fremtiden kunne være aktuelt å videreføre 

veibyggingen samt ruste deler av veien opp 

til skogsbilvei. Under veibyggingen bør 

man ha dette for øyet og ikke la veien bli 

brattere enn maks. 18 % i 

tomkjøringsretning.. 

Planlagt veilengde, m 2450 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 1800 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

Dette veianlegget har et forholdsvis stort 

nytteområde med store areal med lauvskog 

som i store områder har forholdsvis lette 

driftsforhold, men med vanskeligere 

terrengstrekninger noen steder som må 

passeres.   

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Med hensyn til såkalte inngrepsfrie areal 

synes det kun å være kategorien 1-3 km 

som vil kunne få noe reduksjon i arealet. 

To steder i nytteområdet er det registrert 

planter som regnes som såkalt nær truet. 

Det er Vanlig bakkesøte og Nebbstarr. Det 

må unngås å skade disse lokalitetene med 

veibygging og skogsdrift. I nytteområdet i 

vest mot E6 berøres muligens også i 

mindre grad lokalt viktig område med 

kalkbjørkeskog. Her må skogsdriften 

tilpasses dette. For øvrig synes ikke kjente 

særskilte miljø- og kulturminneverdier å bli 

berørt. All skog i nytteområdet er vernskog 

etter skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 195.000,- 

Anslått økning i skogverdi  400.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 70 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A 

  

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Moen / Gnr. 85 
Prosjektnr./Prosjektnavn 18 P / Kikvikaveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse - / 7 (tyngre traktorvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veien er planlagt bygd som tyngre 

traktorvei i et område med løsmasser og 

små gjennomskjærende bekkedaler. Ved 

den østre del av veianlegget må det 

påregnes noe sprengningsarbeid. 

Planlagt veilengde, m 950 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 240 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

Terrenget er noe problematisk p.g.a. en del 

små bekkedaler og noe uveisomt terreng i 

øst. Nytteområdet er bevokst med lauvskog 

og plantet gran i hogstklasse 3. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Av såkalte inngrepsfrie areal er det kun 

kategorien 1-3 km som får noe reduksjon i 

arealet. Fra biltunnelen ved Kikvika går det 

en slags sti opp til Svarthammarhola og her 

er det en del friluftsliv (området er feil 

inntegnet i Naturbasen). Denne stien må 

det tas hensyn til i tilknytning til 

veibygging og skogsdrift. 

Sprengningsarbeider bør foretas med minst 

mulige salver for ikke å påvirke/skade 

Svarthammarhola.  Ellers synes det ikke 

som om kjente særskilte miljø- og 

kulturminneverdier vil bli berørt av dette 

veianlegget. All skogen i nytteområdet er 

vernskog etter skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 86.000,- 

Anslått økning i skogverdi  50.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 75 – 80 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav C 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Moen / Gnr. 85 
Prosjektnr./Prosjektnavn 19 P / Kvannmoveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N O/N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse Enkelvei / 7 (tyngre traktorvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veien er planlagt bygd som tyngre 

traktorvei. De første 500-600 m vil det 

være snakk om opprusting av eksisterende 

enkel traktorvei. Resten av strekningen vil 

det være nyanlegg av vei. Terrenget er 

forholdsvis grunnlendt og det vil derfor bli 

aktuelt å foreta en god del 

sprengningsarbeid. 

Planlagt veilengde, m 2630 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 1000 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

Store deler av skogen står i mer eller 

mindre bratte lier. Området må samlet sett 

anses som noe krevende å drive skogbruk i. 

Egner seg best for bruk av tyngre 

skogsmaskiner. Nytteområdet er i all 

hovedsak bevokst med lauvskog. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Av inngrepsfrie områder er det kun 

kategorien 1-3 km som synes å ville få noe 

redusert areal. Svarthammerholas 

hovedåpning ligger ca 600 m fra nærmeste 

del av den planlagte veien (luftlinje). 

Sprengningsarbeidene bør slik sett foretas 

med forsiktighet for ikke å påføre grotta 

skader. For øvrig ser det ikke ut til at kjente 

særskilte miljø- eller kulturminneverdier 

vil bli berørt av veianlegget hvis det 

bygges. All skog i veiens nytteområde er 

vernskog etter skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 330.000,- 

Anslått økning i skogverdi  390.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 70 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Hjemgam / Gnr. 97 
Prosjektnr./Prosjektnavn 20 P / Lusbakkveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse - / 7 (tyngre traktorvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veien er planlagt bygd som tyngre 

traktorvei og må regnes som et nyanlegg av 

vei. Det kan være noe grunnlendt på fjell i 

disse skogliene. Det må derfor påregnes litt 

noe sprengningsarbeid. 

Planlagt veilengde, m 1040 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 800 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

En stor del av terrenget synes å være greit 

for skogsdrift med tyngre skogsmaskiner. 

Noen steder er det i bratteste laget. Mest 

lauvskog i nytteområdet, men her er det 

også en del granplantinger. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Ingen såkalte inngrepsfrie områder synes å 

ville få noe reduksjon i arealet. Det synes 

heller ikke som om andre kjente særskilte 

miljø- eller kulturminneverdier vil bli 

berørt hvis veianlegget bygges. All skog i 

veiens nytteområde er vernskog etter 

skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 85.000,- 

Anslått økning i skogverdi  178.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 75 – 80 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Hjemgam, Os og Mosti / Gnr. 97, 

gnr. 98 og gnr. 99 
Prosjektnr./Prosjektnavn 21 P / Osmarkveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N O / N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse Enkel traktorvei / 4 (sommerskogsbilvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veianlegget er planlagt som 

sommerskogsbilvei fra området ved 

Stengvatn vannverk. Med unntak av et par 

kortere strekninger vil veiprosjektet bestå i 

å bygge om en enkel traktorvei til 

skogsbilvei. Det synes ikke å ville bli 

sprengningsarbeider av betydning. Det 

forutsettes at grus til veien vil være 

tilgjengelig fra et gamle grustaket i 

området. 

Planlagt veilengde, m 1040 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 760 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

Terrenget nærmest Stengvatn er lett 

skogsterreng, men ellers er det en god del 

til dels bratte skoglier som gjør skogsdrift 

noe mer krevende. Mesteparten av skogen 

består av lauvskog. I tillegg er det noen 

granplantefelt i hogstklasse 2, 3 og 4. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Såkalte inngrepsfrie områder synes ikke å 

få redusert areal hvis veiprosjektet 

realiseres. I Naturbasen er nordre del av 

veiens nytteområde registrert som 

friluftsområde. For øvrig synes ikke kjente 

særskilte miljøverdier og 

kulturminneverdier å bli berørt. All skog i 

veiens nytteområde er vernskog etter 

skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 390.000,- 

Anslått økning i skogverdi  404.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 80 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Hjemgam, Os og Mosti / Gnr. 97, 

gnr 98 og gnr 99 
Prosjektnr./Prosjektnavn 22 P / Reingardveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N O / N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse Enkel traktorvei / 7 (tyngre traktorvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veianlegget er planlagt som tyngre 

traktorvei i et område hvor det må påregnes 

en del sprengningsarbeid. På den fremre 

del av veitraseen er det fra før bygd en 

enkel traktorvei. 

Planlagt veilengde, m 1160 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 700 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

En del av skogsterrenget i veiens 

nytteområde er vanskelig og krevende på 

grunn av bratte skoglier. En del av arealet 

er forholdsvis greit og ikke så bratt.  Det er 

noen granplantefelt i nytteområdet, men 

størstedelen av arealet er bevokst med 

lauvskog. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Av inngrepsfrie areal er det kun 

kategoriene 1-3 km og 3-5 km som vil få 

noe arealreduksjon. Såkalte 

villmarkspregede områder vil ikke få 

redusert arealet. I Naturbasen er nordre del 

av veiens nytteområde registrert som 

friluftsområde. For øvrig synes ikke kjente 

særskilte miljøverdier og 

kulturminneverdier å ble berørt. All skog i 

veiens nytteområde er vernskog etter 

skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 161.000,- 

Anslått økning i skogverdi  233.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 70 – 80 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Os, Mosti og Vatnan / Gnr. 98. gnr. 

99 og gnr. 100 
Prosjektnr./Prosjektnavn 23 P / Mostiliveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei 1841-031 

Ombygging = O Nyanlegg = N O/N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse 7 / 4 (sommerskogsbilvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veien er planlagt som en 

sommerskogsbilvei inn i et stort 

skogområde som har vært vanskelig å drive 

på grunn av lang terrengkjøring. Mer enn 

halvparten av veilengden vil bestå i å ruste 

opp en eksisterende traktorvei til bilvei. For 

øvrig er det snakk om nyanlegg av bilvei. 

Det vil være nødvendig med en del 

sprengningsarbeid på veianlegget, særlig på 

den delen av veien som ligger nærmest 

Stengvatnet. 

Planlagt veilengde, m 2290 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 2200 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

Store deler av terrenget i veiens 

nytteområde er forholdsvis greit å ha 

skogsdrift i hvis det benyttes tyngre 

skogsmaskiner. Enkelte mindre areal er 

forholdsvis bratte og vanskelige å ha drift i. 

Mesteparten av skogen i veiens 

nytteområde er lauvskog, men det er også 

en del områder med gran, bl.a. en god del i 

hogstklasse III og IV. En del av den 

nærmest liggende lauvskogen er uthogd. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Ingen såkalte inngrepsfrie areal synes å ville få 

redusert areal hvis veien bygges. I nordre del av 

veiens nytteområde er det i Naturbasen registrert et 

ikke verdisatt friluftsområde. Grotten Okshola 

ligger nær veitraséens vestende og må tas hensyn til 

ved sprengningsarbeider. Ca. 350 vest for planlagt 

vei er det i Askeladden registrert et  automatisk 

fredet kulturminne (gravsted i form av en hule i 

kalkfjell). For øvrig synes det ikke å være særskilte 

registrerte miljøverdier eller kulturminneverdier 

som blir berørt av veiplanen. All skog i veiens 

nytteområde er vernskog etter skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 1.620.000,- 

Anslått økning i skogverdi  1.820.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 70 – 75 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  



Fauske kommune – Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 

 

61 

 

 
 

 



Fauske kommune – Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 

 

62 

 

 

 

Gårdsnavn/Gnr. Mosti og Vatnan / Gnr. 99 og gnr. 

100 
Prosjektnr./Prosjektnavn 24 P / Melkerdalveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N O / N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse Enkel traktorvei / 7 (tyngre traktorvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

En stor del av veiplanen består i å ruste opp 

en enkel traktorvei til en tyngre traktorvei. 

En mindre del av planen er nyanlegg av 

slik vei. Det må påregnes noe 

sprengingsarbeid. Slikt arbeid bør utføres 

på en forsiktig måte med minst mulig 

ladninger av hensyn til verdifullt 

grottesystem i området (Okshola). 

Planlagt veilengde, m 2480 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 1520 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

En god del av den produktive skogen står i 

lier som ikke er så bratte at det bør medføre 

noe problem for skogsdrift. Enkelte 

områder har imidlertid noe brattere og 

vanskeligere terreng. Størstedelen av 

skogen er lauvskog, men det er også en del 

granplantefelt , både yngre og eldre, i 

veiens nytteområde. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Med hensyn til såkalte inngrepsfrie områder er det 

kun kategoriene 1-3 km og 3- 5 km som synes å 

kunne få noe redusert areal. I nordre del av veiens 

nytteområde er det i Naturbasen  registret et ikke 

verdsatt friluftsområde.  Grotten Okshola ligger nær 

veitraséen og må tas hensyn til ved 

sprengningsarbeider. Ved den søndre ende av 

planlagt traktorvei er det i Askeladden registrert et 

automatisk fredet kulturminne (gravsted i form av 

en hule i kalkfjell). Veien bør ikke bygges nærmere 

dette kulturminne en 10 – 20 meter. Ellers synes det 

ikke å være særskilte registrerte miljøverdier og 

kulturminneverdier som blir berørt av veiplanen. All 

skog i veiens nytteområde er vernskog etter 

skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 236.000,- 

Anslått økning i skogverdi  490.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 70 – 75 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Leivset Nedre / Gnr. 83 
Prosjektnr./Prosjektnavn 25 P / Sjyselvikveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse - / 7 (tyngre traktorvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veien er planlagt bygd som et forholdsvis 

lite veianlegg i klasse 7 (tyngre traktorvei). 

Det er ikke etablert noen form for skogsvei 

her tidligere. Det synes ikke å bli 

nødvendig å foreta noe sprengningsarbeid i 

forbindelse med veibyggingen. Området 

synes å ha bra med løsmasser. Det synes å 

være mye  blåleir, men faregradskart som 

er utarbeidet for Fauske området av NVE 

viser ikke at det er spesielt rasfarlig leir 

her. 

Planlagt veilengde, m 830 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 147 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

Terrenget er bakkete med små raviner og til 

dels forholdsvis bratt. Det er likevel ikke 

brattere enn at tyngre skogsmaskiner stort 

sett vil kunne drive ut skogen i hele veiens 

nytteområde. Det er noe lauvskog og 

ganske mye eldre granskog i nytteområdet. 

Granskogen er hogstmoden om få år. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Bygging av planlagte vei vil ikke medføre 

redusert areal for noen kategorier av 

inngrepsfrie områder. Ca 60 meter nordøst 

for veistart utenfor veiens nytteområde er 

det i Askeladden registrert et kulturminne i 

form av uavklart gravrøys. For øvrig synes 

det ikke som om særskilte registrerte 

miljøverdier eller kulturminneverdier vil 

bli berørt av veiplanen. All skog i veiens 

nytteområde er vernskog etter skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 62.000,- 

Anslått økning i skogverdi  53.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 70 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav C 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Leivset Øvre / Gnr. 84 
Prosjektnr./Prosjektnavn 26 P / Tuvaveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei 1841-011 

Ombygging = O Nyanlegg = N O / N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse 8 / 7 (tyngre traktorvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veiprosjektet består i å ruste opp og 

forlenge en klasse 8 vei (lett traktorvei) til 

tyngre traktorvei. I deler av området er det 

ikke så mye løsmasser. Det må dermed 

påregnes noe sprengningsarbeid. 

Planlagt veilengde, m 3700 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 840 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

En stor del av terrenget består av 

forholdsvis bratte lier og må derfor regnes 

som forholdsvis krevende å drive 

skogsdrift i. En stor del av arealet er 

bevokst med lauvskog, men det er også 

plantet en god del gran i nytteområdet til 

veien. Mye av denne grana er kommet i 

tynningsmoden alder. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Med hensyn til såkalte inngrepsfrie areal, 

er det kun kategorien 1-3 km som blir 

berørt og vil få noe arealreduksjon hvis 

veianlegget bygges. For øvrig synes det 

ikke som om særskilte registrerte 

miljøverdier og kulturminneverdier vil bli 

berørt. All skog i veiens nytteområde er 

vernskog etter skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 265.000,- 

Anslått økning i skogverdi  310.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 70 – 75 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Grønås og Medås / Gnr. 108 og gnr. 

112 
Prosjektnr./Prosjektnavn 27 P / Korsågaveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N O / N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse Enkel traktorvei / 7 (tyngre traktorvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veien skal bygges som en tyngre 

traktorvei. Langs noe mer enn 500 meter av 

veitraséen går det i dag en gammel vei som 

kommunen bygde til et lite vannverk. 

Denne veien må opprustes i tillegg til at det 

må nyanlegges ca 1600 meter med vei. Det 

er flere steder forholdsvis grunnlendt på 

berg. Det må derfor påregnes en del 

sprengningsarbeid. 

Planlagt veilengde, m 2100 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 376 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

Terrenget er dels noe bratt og krevende, 

dels noe lettere. Det er omtrent like mye 

granplantinger som lauvskog i veiens 

nytteområde. En stor del av granskogen bør 

tynnes. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Av inngrepsfrie areal vil veianlegget 

medføre arealreduksjon for kategoriene 1- 

3 km og 3-5 km. Villmarkspregede areal 

vil ikke bli redusert. Ellers synes ikke det  

planlagte veianlegget å ville berøre 

særskilte registrerte miljøverdier og 

kulturminneverdier. All skog i veiens 

nytteområde er vernskog etter skogloven.  

Anslått byggekostnad, kr. 199.000,- 

Anslått økning i skogverdi  302.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 80 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  

 

 

 

 

 

 

 

 



Fauske kommune – Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 

 

69 

 

 
 



Fauske kommune – Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 

 

70 

 

 

 

Gårdsnavn/Gnr. Grønås / Gnr. 108 
Prosjektnr./Prosjektnavn 28 P / Grønås-Stemmarkveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N O / N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse Enkel traktorvei / 4 (sommerskogsbilvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veien er planlagt som en 

sommerskogsbilvei for tømmerbil med 

henger. Deler av veien eksisterer som enkel 

og noe smal traktorvei i dag. Stort sett greit 

land å bygge vei i uten mye bratte lier. Må 

påregnes noe sprengningsarbeid.  

Planlagt veilengde, m 1800 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 770 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

Terrenget i veiens nytteområde synes å 

være greit å ha skogsdrift i med tyngre 

maskiner. Noen få steder kan det være litt 

bratt og vanskelig. Mesteparten av arealet 

er bevokst med lauvskog, men ganske mye 

areal er tilplantet med gran. En god del av 

denne er moden for tynning. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Såkalte inngrepsfrie områder vil ikke få 

redusert areal som følge av at planlagte vei 

bygges. Det synes heller ikke som om 

andre særskilte registrerte miljøverdier 

eller kulturminneverdier vil bli berørt. All 

skog i veiens nytteområde er vernskog etter 

skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 1.060.000,- 

Anslått økning i skogverdi  1.068.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 80 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fauske kommune – Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 

 

71 

 

 
 

 



Fauske kommune – Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 

 

72 

 

 

 

Gårdsnavn/Gnr. Kvitblik / Gnr.  110 
Prosjektnr./Prosjektnavn 29 P / Blomholaveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse - / 7 (tyngre traktorvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veien er planlagt som tyngre traktorvei i et 

forholdsvis brattlendt område hvor det må 

påregnes en del sprengningsarbeid. 

Planlagt veilengde, m 1690 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 530 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

Deler av nytteområde for veien er svært 

bratt, men størstedelen av arealet har mer 

moderat stigning og bør være greit å drive 

med tyngre skogsmaskiner. Nesten all 

skogen i nytteområdet er eldre lauvskog 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Veien vil ikke medføre noen reduksjon i 

arealet med villmarkspregede områder. 

Inngrepsfrie areal i kategoriene 1-3 km og 

3-5 km vil derimot bli noe redusert. I den 

sørvestre delen av nytteområde ca 250 

meter fra planlagt vei er det registrert 

Hvitkurle som regnes som nær truet. For 

øvrig synes det ikke som om registrerte 

særskilte miljøverdier eller 

kulturminneverdier vil bli berørt. All skog i 

veiens nytteområde er vernskog etter 

skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 260.000,- 

Anslått økning i skogverdi  168.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 70 – 75 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav C 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Kvitblik og Tverå / Gnr. 110 og gnr. 

115 
Prosjektnr./Prosjektnavn 30 P / Kvithammarveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse - / 7 (tyngre traktorvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veien er planlagt bygd som tyngre 

traktorvei i et område grunnlendt på 

kalkholdig fjell. Det må påregnes en del 

sprengningsarbeid. 

Planlagt veilengde, m 2220 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 500 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

En forholdsvis stor del av nytteområde har 

forholdsvis bratt og noe vanskelig terreng. 

Mesteparten av skogen består av eldre 

lauvskog. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Av såkalte inngrepsfrie areal synes det kun 

å være kategorien 1-3 km som vil bli noe 

redusert hvis veien bygges. En stor del av 

nytteområde er omfattet av en 

nasjonalt/regionalt viktig naturtype, 

kalkbjørkeskog. I dette området er det 

anbefalt kun plukkhogst og at treslagsskifte 

forbys. Viktige arter som er registrert er 

marisko, vinterkarse (høy risiko) og 

håndmarinøkkel (nær truet). Utover dette 

synes det ikke å være registrert særskilte 

miljøverdier eller kulturminneverdier. All 

skog i veiens nytteområde er vernskog etter 

skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 300.000,- 

Anslått økning i skogverdi  180.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 70 – 75 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav C 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fauske kommune – Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 

 

75 

 

 
 

 



Fauske kommune – Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 

 

76 

 

 

 

Gårdsnavn/Gnr. Klungset Indre og Klungset Ytre / 

Gnr. 117 og gnr. 118 
Prosjektnr./Prosjektnavn 31 P / Klungsetveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei 1841-007 

Ombygging = O Nyanlegg = N O / N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse 8 / 3 (helårs skogsbilvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veien er planlagt som helårs skogsbilvei 

for å åpne Klungsetmarka for kommersiell 

skogsdrift. I dag stenger jernbanen for slik 

skogsdrift i store deler av dette 

skogområdet. Første del av veien vil bestå i 

å ruste opp traktorvei til bilvei. Ellers blir 

det nyanlegg av bilvei. Det synes å være et 

greit terreng å bygge vei i med kun 

begrenset med sprengningsarbeid. 

Planlagt veilengde, m 2020 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 2300 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

Terrenget er stort sett greit å drive 

skogsdrift i. Noe problem med myrer som 

kan stenge for terrengtransport og noen 

ganske bratte skoglier. Det er omtrent halvt 

om halvt med lauvskogareal og 

barskogareal (hovedsakelig gran). 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Ingen såkalte inngrepsfrie areal vil bli 

redusert. Klungsetmarka er et svært viktig 

område for friluftsliv noe som også 

kommer til uttrykk gjennom den 

eksisterende reguleringsplan for 

Klungsetmarka Fritidspark. 

Reguleringsplanen åpner for bygging av 

skogsveier. Ellers synes det ikke som om 

registrerte særskilte miljøverdier eller 

kulturminneverdier blir berørt. Et stykke 

nord for veien er det et  stort nedslagsfelt 

for drikkevann. All skogen i veiens 

nytteområde er vernskog etter skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 1.450.000,- 

Anslått økning i skogverdi  4.500.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 70 – 80 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Klungset Ytre / Gnr. 118 
Prosjektnr./Prosjektnavn 32 P Nerliaveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei 1841-005 

Ombygging = O Nyanlegg = N O 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse 8 / 4 (sommerskogsbilvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veien er planlagt bygd som en 

sommerskogsbilvei for tømmerbil med 

henger. Mesteparten av veistrekningen vil 

arbeidet bestå i å ruste opp en eksisterende 

enkel traktorvei til bilvei. Denne 

traktorveien fikk statstilskudd på 1960-

tallet. Stigningen i området regnes ikke å 

være større enn at det forventes å være 

mulig å bygge veien. Det vil bli noe 

sprengningsarbeider. En viktig forutsetning 

for veianlegget er at jernbaneundergangen 

utbedres tilstrekkelig. Jernbaneverket 

holder på med slike planer. 

Planlagt veilengde, m 1400 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 1700 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

I veiens nytteområde er det en del bratte og 

noe vanskeligere lier, men en stor del av 

arealet synes å være forholdsvis greit for 

skogsdrift. Store deler av veiens 

nytteområde er bevokst med gran særlig i 

hogstklasse III – V. En god del av arealet 

har også lauvskog. En ganske betydelig del 

av granskogen har behov for 1.-gangs 

tynning. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Ingen såkalte inngrepsfrie areal vil bli 

redusert. De nordlige delene av veiens 

nytteområde er viktig område for 

friluftsliv. Ellers synes det ikke som om 

registrerte særskilte miljøverdier eller 

kulturminneverdier blir berørt. Norde del 

av nytteområdet er nedslagsfelt for 

drikkevann. All skog i veiens nytteområde 

er vernskog etter skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 1.010.000,- 

Anslått økning i skogverdi  3.000.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 70 – 80 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Klungset Ytre / Gnr. 118 
Prosjektnr./Prosjektnavn 33 P Tørresvikveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N O 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse Enkel traktorvei / 7 (tyngre traktorvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veien er planlagt som tyngre traktorvei og 

vil bestå i å ruste opp en eksisterende enkel 

traktorvei. Veien vil i fremtiden muligens 

også bli brukt som anleggsvei hvis planer 

om mikrokraftverk i Tørresvikelva 

realiseres. Det er allerede for en tid siden 

søkt kommunen om byggetillatelse for 

veianlegget, noe det har fått. 

Planlagt veilengde, m 800 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 105 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

Deler av terrenget er bratt og noe 

vanskelig. Større deler av veiens 

nytteområde er noe lettere å drive 

skogsdrift i. Skogen består mest av 

lauvskog, men arealet er også i en viss grad 

bevokst med granskog. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Ingen såkalte inngrepsfrie areal blir 

redusert. Ytre Klungset naturreservat ligger 

tett opp til veiens nytteområde. For øvrig 

synes det ikke å være registrert særskilte 

miljøverdier eller kulturminneverdier i det 

berørte området. All skog i veiens 

nytteområde er vernskog etter skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 65.000,- 

Anslått økning i skogverdi  8900,- 

Forventet off. tilskudd i % 10 - 20 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav C 

Merknader Lite sannsynlig at det gis tilskudd her 

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Røvik og Holstad / Gnr. 44 og  

gnr. 45 
Prosjektnr./Prosjektnavn 34 P / Sommarsetliveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei 1841-033 

Ombygging = O Nyanlegg = N O 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse 7 / 4 (sommerskogsbilvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veianlegget er planlagt som en opprusting 

av eksisterende tyngre traktorvei til 

sommerskogsbilvei for tømmerbil med 

henger. Første del av den eksisterende 

veien er i nyere tid forsterket med 

steinfylling. Eksisterende vei ble bygd med 

offentlig tilskudd. Veibyggingen ble den 

gang godkjent av kommunen. Veiarbeidet 

vil medføre noe sprengningsarbeid. 

Planlagt veilengde, m 1400 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 700 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

En stor del av terrenget er forholdsvis greit 

å drive skogsdrift i. Noen steder er det 

imidlertid mer problem på grunn av svært 

bratt terreng eller myrlendt mark. Største 

delen av kubikkmassen er knyttet til all 

granskogen som vokser i veiens 

nytteområde. En større del av arealet er 

også bevokst med lauvskog. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Ingen kategorier av inngrepsfrie areal vil 

bli redusert hvis veianlegget bygges. Heller 

ikke andre registrerte særskilte miljøverdier 

eller kulturminneverdier synes å bli berørt 

av veianlegget. All skog i veiens 

nytteområde er vernskog etter skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 820.000,- 

Anslått økning i skogverdi  965.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 70 – 80 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Hestekker, Vollan, Stemland, 

Stokland og Haukland / Gnr. 48, gnr. 

49, gnr. 52, gnr. 53 og gnr. 55 
Prosjektnr./Prosjektnavn 35 P / Gongskarveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse - / 3 (helårs skogsbilvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veien er planlagt som nyanlegg av helårs 

skogsbilvei for tømmerbil med henger. 

Berørte skogsområde er vanskelig å nå 

p.g.a. bløte myrområder som strekker seg 

inn mot lifoten. Veianlegget vil være til 

nytte for ganske mange skogeiere på i alt 5 

gårder. 

Planlagt veilengde, m 1810 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 800 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

En god del av terrenget er greit å drive 

skogbruk i, men det er også en del mer 

problematisk områder på grunn av 

bekkedaler, myr og bratt terreng. 

Mesteparten av veiens nytteområde er 

bevokst med lauvskog, men med en del 

granplantefelt flere steder, hogstklasse  

II - V.  

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Av inngrepsfrie areal er det kun kategorien 

1 – 3 km som får arealet litt redusert. Av 

sårbare arter i veiens nytteområde er det 

registrert Nebbstarr (nær truet) i et 

myrområde ved nordvestre side av planlagt 

vei (ca 200 meter fra veitraséen). Førøvrig 

synes det ikke som om registrerte særskilte 

miljøverdier eller kulturminneverdier blir 

berørt. All skog i veiens nytteområde er 

vernskog etter skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 1.500.000,- 

Anslått økning i skogverdi  2.800.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 70 -75 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Haug, Haukland, Løkås og 

Straumsnes / Gnr. 54, gnr. 55,  

gnr. 56 og gnr. 57 
Prosjektnr./Prosjektnavn 36 P / Langliveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N O / N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse 7 / 3 (helårs skogsbilvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veien er planlagt bygd som helårs 

skogsbilvei for tømmerbil med henger. Ca 

1400 meter av eksisterende vei er bygget så 

bra at den nesten kan kjøres med 

tømmerbil. Deponimasser fra veitunnel like 

ved vil kunne brukes til veibygging.  Det 

synes ikke å bli sprengningsarbeider av 

betydning. 

Planlagt veilengde, m 2850 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 1600 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

Selv om planlagt vei går i forholdsvis flatt 

og greit terreng, ligger mye av veiens 

nytteområde i noe brattere og vanskeligere 

terreng. En del av skogen står imidlertid i 

noe lettere terreng. Mesteparten av skogen 

er lauvskog med litt granplanting noen 

steder. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

Av 

 Av såkalte inngrepsfrie areal blir det 

muligens litt reduksjon av arealet for 

kategorien 1-3 km. Ellers synes ikke 

registrerte særskilte miljøverdier og 

kulturminneverdier å bli berørt. 

All skog i veiens nytteområde er vernskog 

etter skogloven.  

Anslått byggekostnad, kr. 1.350.000,- 

Anslått økning i skogverdi  1.800.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 70 – 75 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Helskog og Djupos / Gnr. 59 og gnr. 

60 
Prosjektnr./Prosjektnavn 37 P / Nerbygdveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse - / 4 (sommerskogsbilvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veien er planlagt som sommerskogsbilvei 

for tømmerbil med henger. Veien er 

planlagt i et område som er forholdsvis lett 

å bygge vei i. Det må imidlertid påregnes 

noe sprengningsarbeid. For at veiens 

nytteområde skal være så stort som regnet 

med, forutsettes det at traktorvei 38 P 

bygges. 

Planlagt veilengde, m 770 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 1490 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

En stor del av veiens nytteområde er 

ganske greit å drive i med tyngre 

skogsmaskiner. Noe areal er vanskeligere 

p.g.a. bratte lier. Hoveddelen av arealet er 

bevokst med lauvskog. Henimot en 

tredjedel av arealet er tilplantet med gran. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Det synes ikke å være inngrepsfrie areal av 

noen kategori som får redusert areal hvis 

veianlegget bygges. Ellers synes det ikke å 

være registrert særskilte miljøverdier eller 

kulturminneverider som vil bli berørt. All 

skog i veiens nytteområde er vernskog etter 

skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 550.000,- 

Anslått økning i skogverdi  1.050.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 70 – 75 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Helskog og Djupos / Gnr. 59 og gnr. 

60 
Prosjektnr./Prosjektnavn 38 P / Grønlinakkanveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N O / N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse Enkel traktorvei / 7 (tyngre traktorvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veianlegget er planlagt som tyngre 

traktorvei. På ca 300 meter av traséen vil 

byggingen bestå i å ruste opp en enkel 

traktorvei. Det kan være grunnlendt på berg 

flere steder i dette området. Det må derfor 

påregnes noe sprengningsarbeid. Siden det 

også er flere bekker i området som må 

passeres, må det også legges flere litt større 

stikkrenner. 

Planlagt veilengde, m 2650 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 790 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

En større del av arealet er greit å drive 

skogsdrift i med tyngre skogsmaskiner. 

Noe av arealet er derimot noe vanskeligere 

å drive i på grunn av bratte lier. 

Mesteparten av skogarealet er bevokst med 

lauvskog. Ca 40 % av veiens nytteområde 

er bevokst med granskog.  

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Av inngrepsfrie areal vil anlegg av planlagt 

vei medføre en del reduksjon i kategori 1-3 

km. For øvrig synes det ikke som om 

veianlegget vil forårsake noen konflikt med 

registrerte særskilte miljøverdier eller 

kulturminneverdier. All skog i veiens 

nytteområde er vernskog etter skogloven 

Anslått byggekostnad, kr. 275.000,- 

Anslått økning i skogverdi  390.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 70 – 80 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Nystad / Gnr. 61 
Prosjektnr./Prosjektnavn 39 P / Strupenveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei 1841-032 

Ombygging = O Nyanlegg = N O 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse 7 / 4 (sommerskogsbilvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veien er planlagt som en 

sommerskogsbilvei for tømmerbil med 

henger. Prosjektet vil bestå i å bygge om en 

tyngre traktorvei til bilvei. Ganske greit 

terreng å bygge bilvei i. Det vil bli 

minimalt med sprengningsarbeid. 

Traktorveien går vesentlig lenger enn 

bilveien er planlagt. 

Planlagt veilengde, m 800 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 920 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

Mesteparten av skogarealet i veiens 

nytteområde egner seg godt for skogsdrift 

med tyngre skogsmaskiner. Noe areal er 

vanskeligere på grunn av bratte lier. 

Mesteparten av skogarealet i veiens 

nytteområde er bevokst med granskog, men 

det er også noe areal med lauvskog. En del 

av granskogarealene er hogd ut og 

tilplantet. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Ingen inngrepsfrie areal vil få arealet 

redusert hvis veien bygges. Ingen andre 

registrerte særskilte miljøverdier eller 

kulturminneverdier vil bli berørt. All skog i 

veiens nytteområde er vernskog etter 

skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 550.000,- 

Anslått økning i skogverdi  850.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 65 – 75 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fauske kommune – Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 

 

93 

 

 
 



Fauske kommune – Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 

 

94 

 

 

 

Gårdsnavn/Gnr. Nystad / Gnr. 61 
Prosjektnr./Prosjektnavn      40 P / Høgknubbveien Del 2  

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N O 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse Enkel traktorvei / 7 (tyngre traktorvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Det er her planlagt å bygge om deler av en 

enkel traktorvei til en tyngre traktorvei. En 

lengre del av veiestrekningen går over 

myrområder. Det vil dermed bli en del 

kostnader med legging av duk og påkjøring 

av veimasser (morenemasser som hentes 

fra fremre del av veitraséen). Det er søkt 

om byggetillatelse og om offentlig tilskudd 

for veianlegget i 2011. 

Planlagt veilengde, m 2130 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 953 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

Skogen i nytteområdet er stort sett grei å 

drive ut med tyngre skogsmaskiner. Det vil 

kunne være noe problem på grunn av 

sperrende myrer og noen bratte skoglier. 

Skogen i området består hovedsakelig av 

lauvskog, men det finnes også litt 

granplantinger. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Ingen inngrepsfrie areal blir redusert hvis 

veianlegget realiseres. Heller ikke andre 

registrerte særskilte miljøverdier eller 

kulturminneverdier blir berørt. All skog i 

området er vernskog etter skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 353.500,- 

Anslått økning i skogverdi  365.300,- 

Forventet off. tilskudd i % 70 – 80 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Kosmo / Gnr. 62 
Prosjektnr./Prosjektnavn 41 P / Tokdalveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei 1841-017 

Ombygging = O Nyanlegg = N O 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse 7 / 4 (sommerskogsbilvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veien er planlagt som sommerskogsbilvei 

for tømmerbil med henger. Arbeidet vil 

bestå i å bygge om en fremre del av en 

tyngre traktorvei innover Tokdalen. Den 

eksisterende traktorveien er ganske lang og 

har behov for å bli kortet ned ved at det 

bygges en bilvei. Det synes ikke å bli 

sprengningsarbeider av betydning. 

Planlagt veilengde, m 1400 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 1400 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

Veiens nytteområde strekker seg innover 

Tokdalen langs nordsiden av dalen. Skogen 

står her i lier som ikke er brattere enn at 

tyngre skogsmaskiner når det meste. 

Skogen består hovedsakelig av lauvskog. 

Det er en del granfelt innblandet i 

lauvskogen. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Ingen såkalte inngrepsfrie områder vil få 

redusert areal. Det planlagte veianlegget 

ligger i verna vassdrag og ligger over en 

kort strekning litt mindre enn 100 meter fra 

Tokdalåga som er en mindre sideelv til 

hovedvassdraget. Veianlegget vil også 

krysse et par mindre bekker. Det er en del 

lokalt friluftsliv i veiens nytteområde. 

Forøvrig synes det ikke som om registrerte 

særskilte miljøverdier eller 

kulturminneverdier blir berørt. All skog i 

veiens nytteområde er vernskog etter 

skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 945.000,- 

Anslått økning i skogverdi  1.150.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 70 – 80 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Kosmo / Gnr. 62 
Prosjektnr./Prosjektnavn 42 P / Preikstolveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei 1841-026 

Ombygging = O Nyanlegg = N O 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse 7 / 4 (sommerskogsbilvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veien er planlagt som sommerskogsbilvei 

for tømmerbil med henger. Arbeidet vil 

bestå i å bygge om en fremre del av en 

tyngre traktorvei.  Det kan bli noe 

sprengningsarbeider på deler av 

veianlegget. 

Planlagt veilengde, m 1050 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 770 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

Veiens nytteområde ligger øst og nordøst 

for Medli.  Skogen står her i lier som ikke 

er brattere enn at tyngre skogsmaskiner når 

det meste. Skogen består mest av granskog 

og noe lauvskog. Det er en del granfelt 

innblandet i lauvskogen. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Ingen såkalte inngrepsfrie områder vil få 

redusert areal. Det planlagte veianlegget 

ligger i verna vassdrag og vil  krysse et par 

mindre bekker. Det er  noe lokalt friluftsliv 

i veiens nytteområde. Forøvrig synes det 

ikke som om registrerte særskilte 

miljøverdier eller kulturminneverdier blir 

berørt. All skog i veiens nytteområde er 

vernskog etter skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 725.000,- 

Anslått økning i skogverdi  600.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 70 – 80 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav B 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr. Kosmo / Gnr. 62 
Prosjektnr./Prosjektnavn 43 P / Reinliveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse - / 7 (tyngre traktorvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Det er her planlagt en tyngre traktorvei. 

Det er ikke regnet med sprengningsarbeider 

på veien, men noe legging av duk med 

påkjøring av god mineraljjord. Det er søkt 

om byggetillatelse og offentlig tilskudd til 

veianlegget i 2011. 

Planlagt veilengde, m 740 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 211 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

Mesteparten av veiens nytteområde vil 

være forholdsvis greit å gjennomføre 

skogsdrift i med tyngre skogsmaskiner. Litt 

mindre areal kan være noe i bratteste laget. 

Omtrent all skogen i veiens nytteområde er 

granskog i hogstklasse III og muligens litt i 

hogstklasse IV og V. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Ingen inngrepsfrie areal blir berørt, men 

veianlegget kan sies å berøre vernet 

vassdrag siden veien er planlagt forholdsvis 

nært (10 - 20 meter på det nærmeste) en 

noe større bekk (Bjørnbakkelva) i vernet 

vassdrag. Det må her tas hensyn slik at det 

settes igjen et urørt belte med skog langs 

bekken. Ellers synes det ikke som om 

registrerte særskilte miljøverdier eller 

kulturminneverdier vil bli berørt. All skog i 

området er vernskog etter skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 73.500,- 

Anslått økning i skogverdi  104.200,- 

Forventet off. tilskudd i % 70 – 80 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Gårdsnavn/Gnr.  Vestvattenli / Gnr. 70 
Prosjektnr./Prosjektnavn 44 P / Jordbrulianveien 

Tilskuddsnr. eksisterende vei - 

Ombygging = O Nyanlegg = N N 

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse - / 7 (tyngre traktorvei) 

Omtale av veiprosjekt 

 

 

 

Veien er planlagt som tyngre traktorvei i et 

område hvor det ikke bør være altfor 

kostbart å bygge slik vei. Det synes ikke å 

bli så mye sprengningsarbeid og store deler 

av veien vil gå i forholdsvis flatt lende. 

Planlagt veilengde, m 1670 m 

Anslått nytteområde (prod.skog), da 415 dekar 

Terreng/skogtilstand 

 

 

 

Veiens nytteområde består i stor grad av 

skoglier hvor det vil være mulig å foreta 

drift med tyngre skogsmaskiner. Noen av 

skogliene er imidlertid så vidt bratte at 

skogsdrift med maskiner kan bli vankelig, 

særlig i øvre del av liene. Mesteparten av 

skogen i nytteområdet er lauvskog, men det 

er også plantet litt barskog i området. 

Kultur- og miljøverdier, andre næringer 

 

 

 

Hvis planlagte veianlegg bygges, vil det 

medføre en del reduksjon av inngrepsfrie 

areal i kategoriene 1-3 km, 3-5 km og 

>5km (villmarkspreget område). Veien vil i 

sør også berøre et område som i 

Naturbasen er registrert som nasjonalt eller 

regionalt viktig naturtype med bjørkeskog 

og høgstauder. I dette området er det bl.a. 

registrert ynglende hagesanger, myske og 

rognelundlav (sistnevnte nær truet). Veiens 

nytteområde grenser opp til Sjunkhatten 

nasjonalpark på en strekning av 1300 – 

1400 meter. Forøvrig synes det ikke å være 

registrert særskilte miljøverdier eller 

kulturminneverdier som blir berørt. All 

skog i veiens nytteområde er vernskog etter 

skogloven. 

Anslått byggekostnad, kr. 170.000,- 

Anslått økning i skogverdi  113.000,- 

Forventet off. tilskudd i % 30 – 40 % 

Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav C 

  

 

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side.  Vend  
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Eksisterende skogsveier 

Det er registrert 10 eksisterende skogsbilveier med en samlet veilengde 12,6 km. 

 

I tillegg er det registrert 70 eksisterende traktorveier med en samlet veilengde på 159,7 km. 

 

Se veitabeller og oversiktskart på de følgende sider.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Lassbærende skogsmaskin. Slike skogsmaskiner er ganske store, noe som krever 

traktorveier  med brukbar bæreevne og veibredde på minst 4 meter. 
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Eksisterende skogsbilveier høsten 2011

Veinr Gårdsnavn Gnr Veilengde, m Beskrivelse Merknad

1 E Langvatn statsalmenning 119 4540 Bilvei kl. 5

3 E Langvatn statsalmenning 119 1560 Bilvei kl. 5

9 E Langvatn statsalmenning 119 960 Bilvei kl. 4

17 E Tveråmo 91 640 Bilvei kl. 3

29 E Os og Mosti 98/99 550 Bilvei kl. 4/5

47 E Erikstad og Lund 104/105 1050 Bilvei kl. 3, Vei skianlegg

48 E Klungset Østre 117 970 Bilvei kl. 5

53 E Ness 50 710 Bilvei kl. 3, Mangler snuplass

75 E Bringslimark og Bringsli 72/73 220 Bilvei kl. 3, Gårdsvei

77 E Næverhaug og Jordbru 69/71 1445 Bilvei kl. 3

Summer --> 12645
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Eksisterende traktorveier høsten 2011

Veinr Gårdsnavn Gnr Veilengde, m Beskrivelse Merknad

2 E Langvatn statsalmenning 119 3110 Tyngre vei

4 E Langvatn statsalmenning 119 660 Tyngre/lett vei Usikker bro??

5 E Langvatn statsalmenning 119 210 Enkel vei

6 E Langvatn statsalmenning 119 4010 Tyngre vei Kulturminne

7 E Langvatn statsalmenning 119 4340 Lett vei, noe smal Kulturminne

8 E Langvatn statsalmenning 119 340 Lett vei

10 E Langvatn statsalmenning 119 7290 Tyngre vei, kjøres med p.bil

11 E Langvatn statsalmenning 119 850 Enkel vei

12 E Langvatn statsalmenning 119 600 Tyngre vei, kjøres med p.bil

13 E Langvatn statsalmenning 119 250 Tyngre vei Kulturminne

14 E Sjønstådal,Tveråmo, Langvatn statsalm. 90/91/119 6950 Lett vei/kjerrevei, noe stabbestein Kulturminne

15 E Sjønstådal 90 780 Lett vei, kjøres med p.bil

16 E Stormo og Tveråmo 89/91 1110 Tyngre vei, kjøres med p.bil Elven begrenser

18 E Sjønstå 88 330 Enkel vei

19 E Sjønstå 88 3160 Tyngre/lett vei

20 E Laksåmark 95 425 Tyngre vei

21 E Lakså Sør og Lakså Nord 93/94 11230 Tyngre vei, gammel anleggsvei

22 E Lakså Nord 94 1180 Lett vei

23 E Lakså Nord 94 680 Lett vei

24 E Solvik 86 4820 Tyngre vei, kjøres dels med p.bil

25 E Solvik 86 1530 Lett vei

26 E Solvik 86 2590 Tyngre vei, kjøres med p.bil Bør opprustes

27 E Moen 85 2220 Tyngre/lett vei

28 E Hjemgam 97 1420 Tyngre/lett vei

30 E Os og Mosti 98/99 2180 Tyngre/lett vei

31 E Os 98 970 Lett vei

32 E Vatnan 100 2990 Enkel vei v/Okshola

33 E Leivset Øvre og Moen 84/85 2370 Tyngre/lett vei

34 E Leivset Øvre 84 1670 Lett vei Behov repr.

35 E Leivset Øvre 84 3190 Lett vei

36 E Lund 105 500 Lett vei

37 E Øynes 43 1170 Tyngre/lett vei

38 E Medås 112 550 Tyngre/lett vei

39 E Grønås 108 1230 Lett vei

40 E Rødås 107 980 Lett vei

41 E Rødås 107 1810 Tyngre/lett vei

42 E Rødås 107 1370 Lett vei

43 E Tverå 115 4430 Lett vei

44 E Tortenli 116 3880 Tyngre/lett vei

45 E Klungset østre og Erikstad 117/104 4110 Lett vei

46 E Erikstad 104 1570 Lett vei, mangler stikkrenner

49 E Klungset vestre 118 6770 Lett vei

50 E Røvik 44 3860 Tyngre/lett vei

51 E Røvik 44 2420 Tyngre/lett vei

52 E Holstad 45 740 Lett vei

54 E Ness 50 1280 Enkel vei

55 E Ness og Alvenes 50/51 2190 Tyngre vei

56 E Stemland 52 775 Tyngre/lett vei

57 E Stemland og Stokland 52/53 863 Tyngre/lett vei

58 E Løkås og Straumsnes 56/57 3550 Tyngre/lett vei

59 E Furnes og Nordvik 76/77 2530 Lett vei

60 E Kistrand 78 660 Lett vei

61 E Furnes 76 3235 Tyngre/lett vei

62 E Hagenes 58 1945 Enkel vei

63 E Helskog 59 1130 Tyngre/lett vei

64 E Djupos 60 660 Enkel vei

65 E Djupos 60 1065 Tyngre/lett vei
66 E Djupos 60 1250 Enkel vei

Delsum --> 129978
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Eksisterende traktorveier høsten 2011 (fortsatt)

Veinr på kartGårdsnavn Gnr Veilengde, m Beskrivelse Merknad

67 E Nystad 61 2560 Tyngre/lett vei

68 E Nystad 61 3375 Lett vei Dårlig bæreevne

69 E Kosmo 62 5920 Tyngre/lett vei

70 E Kosmo 62 4495 Tyngre/lett vei

71 E Kosmo 62 1565 Lett vei

72 E Fridal 67 1355 Lett vei, kjøres med p. bil

73 E Bringsli og Bringslimo 73/74 1300 Tyngre/lett vei

74 E Bringsli og Bringslimo 4 2400 Tyngre/lett vei

76 E Bringslimark 72 1380 Tyngre/lett vei

78 E Vestvattenli 70 2190 Lett traktorvei

79 E Langvatn statsalmenning 119 1670 Tyngre vei

80 E Omndalen 42 1530 Lett vei

Delsum --> 29740

Totalsum traktorveier ---> 159718
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FAUSKE KOMMUNE - HOVEDPLAN FOR SKOGSVEIER 2012 - 2021 

   

 
Vedlegg: 1. Kopi av avisannonse i Avisa Nordland og i Saltenposten 13.05.2008.  

2. Fauske kommune – Hovedplan for skogsveier 2012 – 2021. Skogbrukssjefens forslag 

datert 01.10.2011. 

 

Saksopplysninger: 

I St.meld nr. 17 (1998-99) Verdiskaping og miljø – muligheter i skogsektoren fremgår det at 

Landbuks- og matdepartementet vil sette krav om at det innen 2001 skal foreligge kommunevise 

hovedplaner for utbygging av skogsveinettet. 

 

I Fauske kommune ble det i tilknytning til Tiltaksplan for skogbruk (1988 – 1998) også 

utarbeidet en samlet skogsveiplan for kommunen. Av Fylkesmannen i Nordland, 

Landbruksavdelingen ble denne veiplanen regnet som muligens å være tilstrekkelig i forhold til 

departementets krav om hovedplan for skogsveier. Det må likevel understrekes at veiplanen som 

var en del av Tiltaksplanen for skogbruk, var ganske enkel og preget av å være en ganske grov 

oversiktsplan ofte uten forutgående befaring i marken av planlagte veier og uten nytte/kostnads- 

og miljøvurderinger av planlagte veier. Fokuset var dessuten også mest på bygging av 

traktorveier og mindre på bilveier. Av forannevnte grunner og det faktum at Tiltaksplanen for 

skogbruk (1988 – 1998) nå er foreldet, har det vært naturlig å ta initiativ for å få utarbeidet en ny 

og noe grundigere hovedplan for skogsveier i kommunen.   

 

I Fauske kommunes Strategiske landbruksplan for perioden 2008 - 2009 og 2010 – 2011 har 

Hovedplan for skogsveier ligget inne som et av tiltakene i planen. Skogbrukssjefen har vært ført 

som prosjektansvarlig. 

 

I mai 2008 ble det i annonse i Avisa Nordland og Saltenposten varslet om oppstart med arbeidet 

med Hovedplanen for skogsveier og med forespørsel om innspill til planen fra 

skogeiere/grunneiere og andre interesserte. I annonsen ble det bl.a. bedt om forslag til ulike typer 

skogveier. 

 

Skogbrukssjefen har arbeidet med planen helt siden år 2008, men på grunn av mye annet arbeid 

har det særlig vært i 2010 og 2011 han har hatt tilstrekkelig tid til å arbeide med planen slik at 

han 01.10.2011 kunne fremlegge et planforslag. Alle ulike innspill om skogsveiplaner fra 

skogeiere er tatt med i veiplanen. Det er imidlertid bare ganske få av de foreslåtte veianlegg som 

er innspill fra skogeiere. De fleste planlagte veianlegg i planen er foreslått av skogbrukssjefen. 

 

Planforslaget har blitt vurdert i forhold til kommuneplanens arealdel og eksisterende 

reguleringsplaner i kommunen for å unngå konfliktfylt overlapping. 
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Planen omfatter 14 skogsbilveier som er planlagt med en samlet lengde på 21,5 km. Det samlede 

nytteområdet for disse veiene er ca 20,7 km2. Den samlede byggekostnaden for veiene er 

kalkulert til ca kr 12.809.000.  

 

I tillegg omfatter planen 30 traktorveier som er planlagt med en samlet veilengde på ca 48 km 

og med et samlet nytteområde på 17,1 km2. Kalkulert kostnad for de planlagte traktorveiene er 

på ca kr 5.064.000. 

 

De planlagte veiene er satt opp i tabellform og lagt inn digitalt på oversiktskart samt på detaljkart 

i tillegg til at det er laget en mer detaljert vurdering av hvert veianlegg. 

 

For de eksisterende skogsveiene i kommunen er det laget tabell- og kartoversikt. Her fremgår det 

at det er registrert 10 eksisterende skogsbilveier med en samlet lengde på 12,6 km samt 70 

eksisterende traktorveier med en samlet veilengde på 159,7 km. 

 

Valgt planstatus. Hovedplanen for skogsveier er ikke ment å være en rettslig bindende plan. 

Planen er utarbeidet primært som et veiledende hjelpemiddel for den kommunale 

skogforvaltningen. Det vil m.a.o. kunne gis tillatelse til å bygge andre skogsveianlegg enn de 

som omfattes av hovedplanen. Slike veiprosjekt vil imidlertid måtte regne med å bli vurdert og 

prioritert på samme vis som de planlagte veier som er tatt med i hovedplanen bl.a. med hensyn til 

hvor god helhetsløsning man får for større områder og i forhold til nytte/kostnads- og 

miljøvurderinger. Både slike veianlegg samt de veiplaner som er omfattet av hovedplan for 

skogsveier, må uansett før de bygges, sendes til uttalelse til offentlige høringsinstanser og evt. 

andre før de behandles og evt. godkjennes av kommunen.  

 

Målsetting. Formålet med denne hovedplanen for skogsveier er å få en samlet oversikt over hvor 

i kommunens skogområder det kan være aktuelt å bygge nye skogsveier eller å ruste opp 

eksisterende skogsveier til en høyere veiklasse. Det er også viktig å få frem hvilken prioritering 

de ulike veiprosjekt bør ha. Dermed blir det lettere å se hvor tilgjengelige investeringsmidler bør 

brukes for å gavne skogeierne og samfunnet på en best mulig måte. 

 

Prioriteringen av planlagte veier er gjort i forhold til økonomisk lønnsomhet ved å bygge det 

enkelte veianlegg, ulike miljøverdier og evt. andre næringsverdier samt begrensende lover og 

forskrifter. 

 

Hovedplanen for skogsveier vil i praksis være et arbeidsredskap for kommunen i dens 

veilednings- og motiveringsarbeid overfor skogeiere og i tilknytning til kommunens forvaltning 

av tilskuddsordninger, lover og forskrifter i landbruket. Planen skal dessuten gi omverden en 

oversikt over hvor det i fremtiden kan påregnes bygging av skogsveier med ulike veiklasser. 

 

En målsetting med planen er også å medvirke til at det blir bygd mer skogsbilveier enn det som 

har vært tilfelle til nå. Hvis bare skogressursene er store nok, vil det på sikt være mer lønnsomt å 

bygge bilvei enn traktorvei. Skogsbilveibygging vil medføre klart mindre transportkostnader og 

energibruk for samfunnet. Terrengtransport koster 50 ganger mer enn transport med tømmerbil. 

Det kreves dessuten normalt 50 – 60 ganger mer energi pr. fm3 ved terrengtransport enn med 

tømmerbil. 
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Saksbehandlers vurdering: 

Forslaget til Hovedplan for skogsveier 2012 – 2021, datert 01.10.2011 kan legges frem for Plan- 

og utviklingsutvalget til godkjenning for offentlig høring. 

 

INNSTILLING : 
 

Plan- og utviklingsutvalget viser til det fremlagte forslaget til Hovedplan for skogsveier 

2012 – 2021, datert 01.10.2011, og godkjenner planforslaget lagt ut til offentlig høring. 

 

 

PLUT-004/12 VEDTAK-  25.10.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Plan- og utviklingsutvalget viser til det fremlagte forslaget til Hovedplan for skogsveier 

2012 – 2021, datert 01.10.2011, og godkjenner planforslaget lagt ut til offentlig høring. 
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Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 

 
 
Utskrift sendes:     

Berørte parter    

Diverse høringsinstanser    

 


