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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 Tiltaksplanfor 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 nyte/kostnads-
og miljøvurderinger av planlagte veier. Fokuset var dessuten også mest på bygging av
traktorveier og mindre på bilveier. Av foranevnte grer 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 landbruks plan for perioden 2008 - 2009 og 2010 - 2011 har
Hovedplanfor skogsveier ligget inne som et av tiltakene i planen. Skogbrussjefen har vært ført
som prosjektansvarlig.

I mai 2008 ble det i anonse i Avisa Nordland og Saltenposten varslet om oppstart med arbeidet
med Hovedplanen for skogsveier og med forespørsel om innspil til planen fra
skogeiere/grunneiere og andre interesserte. I anonsen ble det bL.a. bedt om forslag til ulike typer
skogveier.

Skogbrussjefen 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 innspil om skogsveiplaner fra
skogeiere er tatt med i veiplanen. Det er imidlertid bare ganske få av de foreslåtte veianlegg som
er innspil fra skogeiere. De fleste planlagte veianlegg i planen er foreslått av skogbrukssjefen.



Planforslaget har blitt vurdert i forhold til koinmuneplanens arealdel og eksisterende
reguleringsplaner i kommunen for å ungå konflktfylt overlapping.

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 tilegg omfatter planen 30 traktorveier som er planlagt med en samlet veilengde på ca 48 km
og med et samlet nyteområde på 17,1 km2. Kalkulert kostnad for de planlagte traktorveiene er
på ca kr 5.064.000.

De planlagte veiene er satt opp j tabellform og lagt inn digitalt på oversiktskar samt på detalj kart
i tilegg 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. kune gis tilatelse 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 inan får for større oinråder og i forhold til nyte/kostnads- og
miljøvurderinger. Både slike veianlegg samt de veìplaner soin 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 investeringsinidler bør
brues for å gavne skogeierne og sainfuet på en best mulig måte.

Prioriteringen av planlagte veier er gjort i forhold til økonomisk lønnsomhet ved å bygge det
enkelte yeianlegg, 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 motiverings arbeid overfor skogeiere og i tilknytning til kominunens forvaltning
av tilskuddsordninger, lover og forskrifter i landbruket. Planen skal dessuten gi oinverden 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 iner lønnsomt å
bygge bilvei enn traktorvei. Skogsbilvelbygging vil medføre klart mindre transportkostnader og
energibruk for samfunnet. Terrengtransport koster 50 ganger iner enn transport med tømmerbiL.
Det kreves dessuten normalt 50 - 60 ganger mer energi pr..fm3 ved terrengtransport enn med
tømmerbiL.



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.

Fauske, 11.10.2011

Per Gunar Pedersen
rådmann
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Sommerjobb for skoleungdom
i Fauske 2008.
Fauske kommune tilbyr også i år somrnerjobber for
skoleungdom bosatt i Fauske. Jobbene tibys ungdom i
alderen 16- 19 år. Arbeidsområdene vil være komrnunens
grøntanlegg og diverse vedlikehold.

Somrnerjobbene fordeles ved loddtrekning.

Det er salt av 2 plasser til ungdm med nedsatt funksjonsevne.
Søkiiad$$kjemEl fås ved:

Fauske: Servicetorget, Administrasjonsbygget
Sulitjelma: Suliljelma oppvekstsenter

. Valnesfjord: Biblioteket

Søknadsskjem. finnes også på Fauske kómmunes
hjemmeside: WW.fíluske.kommune.no.

Søknad sende.s Fauske kornmune, Plan/næring, Pb. 93,
8201 Fauske, innen den 20. mai 2008.
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Innspil tll.l1ovedølan for

skogsVeier. i FaUSke
Det skal i løpet av år 2008 og dels 2009 utarbeides
hovedpian forskogsveieri Fauske kommune.

Formålet med planen er å lage en samlet oversikt over
eksisterende skogSVeier og over nye skogsveier Som del kan
være aktueil/nødvendig. å bygge tor â kunne utnytte skog-
reSsursene. Det vil bliforetall en grov kostnads- og nylte-
vurdering av nye veianleg samt en vurdering av konflktnivået i
forhld til ulike nilljoverdier (frluftsliV, biOloisk rnangfold. uberoit-
het, kulturminner m.m.) sartt en prioritering av slike anlegg.

Det bes ornat enkellskogeiere, grUPPer av skogeiere,

grunneierlag og eVl angre interesserte kommer med innspil
til planiirbeidel. Slike innspill kan bl.a. bestå i at lrasèer for
ønskede veier og nYteornrådet for veiene tegnes inn på kar
so sendes kornrnimen.' tilegg bor det fremgå c: det er leite
eUertunge trktorveier eller sk~birveier man ønsker á bygge.
Skogbrukssjefen (tlf. 756 00787) kan hjelpe til rned á skaffe
nØdndige kart samt orientere om ulike sider ved planarbeidet.
Innspill tit planarbeidet sendes 

Iil FaUSke kommune
v/skogbrUkssjefen, Postboks 93, 8201 Fauske
senest 15.."g"st 20.
........................"'...._-.............._...._-....................................................._-...-......_..

Treningstirner sesongen
2008/2009
IdrEillslag/foreninger/mosjonsgrupper, elc som ônsker limer i
kornmunaleidrettsaníegg i FaUSke sentrum (ogsä
TeraPilviirmebasser'get i Fauskebadei) for skolearet 08/09
kah søke innen 30 mai.

Ta konlakt eller se kornmunens hjemmeside lor soknads.
skjema. For leie av gymsalene i Sulitjelma (7560 20 30).
Valnesfjord (75 60 29 21) og Finneîd (75 64 84 071 skal

skolene kontaktes direkte.

Søknad sendes: ParklidreIl. Pb 93.8201 Fauske.,
Faks;75 60 07 02.

E-poi: poslmoltakfffaiiske. kommune. no

2sp.x 218 rnm modnr 32 - 6 mod
FalJskeFeflesK1305

Avisa Nordland
Salteiiposten

13.05.08.
13.05.08.

Besi: Berit Veslvann Johnsen
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Tyngre traktorvei, 24 E, ved Solvik. Veien er noe oppgrset så den kan kjøres med personbiler.

Forslag til hovedplan for skogsveier 2011 - 2021
Datert: 01.10.2011
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Ho\'edplan for skogsveier

P:B'~!1'7 (1998-99) Verdls!øping og miljø- muligheter Jskolsektoren~tigåtdetat
Landbrus!'oimatdepatem.entet vil sett krav omatdet innetl iOOl skal fò~H.,e..
kotmtmeVIsehovedpllUer .fotutby¡iingav sko.svelnettt.

I Fauskekommunebledeil tilknytnin~ttnTLlrakspl(ln for skogbruk (Ul88..1998) oøså
utabeideten samletskogsveiplan førFauskekoMuutl\i-Åv .Fylk~maenì Nordland,
.LandbrusavdeUnjen ble.denne .veìplanen.J!eønel fot-å væretilstteke1l¡ i forhold til
depateJ1elîtetsktv om hovedplar for. sko.sveier..Det niê.ltkevelundeitrekesat veipIR1en,
som var en del av' Tiltasplanenfot sko,sbru, var 

ianske 
enkel oil preget av å væte en

gankêJl'V oversiktsplM ofte uten. fOl't.àert~ betarrt linatken avplanlageveìer og uten.
nytelkøstnads-oginIljøvderinger av pitu~e veiet. Fokusetvardes$utenoJsj.illestpå
bylglii,avtrtitorveier.Av foranevnte,It\..of detfàtuat TU4lsplaneiífor skogbruk

nåoisl~rfø~ld't(hardet v~rtnaturUg å tatnitiativ for å fl utatbeideten ny og vesentlig
'rucl..etehøvêdplâr for skogsveier i kotnt\unøû;

l. tiltádehllui.Fauskekoinunessttat0Slskeltidbrtsl',1ø.nsom.bleVtrtattav
kOrrunestyretlS ~d.eiØn:ber2009 eretavtiltaenel'Hovedpla.nforskøgsvøierlkommurlen"
meâsl(;Qibmks$jefen..soniaisvarltgfortilt¡ei. .

. Vatiditlgoniigangsettìng avplanarbetdetogfotespørseloIl lMspUl (anonse)~

. Fit~Hlarbeid.ved .skoiibrtssjefeh medlnispill/velforslag.,Befatiñ$er. Konta med
sko.gelete,' InntejIüngpå .br,av..eksIsterel1de osforeslåtteskogsveìer.Nytelkostnads..
ojiitløviderlrigerogvurdenngêl'eVtandrenænnger. .Sktivingav.tekstdelogtabêller~ . .

.PlaniiWatgêtgodkJet)etat forslag tU Hoveqplan fot skogsveier le.ggesiit til offentlig ..
i hødn.g; ... . . .
'-_. .

. Offentlighøringavplaiforslag

. Merkner/innspil itilknYtningtilhøtingen viqeres 0itas evt. inntplanforslaget
sonideretter ta.ti behandling lplanutvalget OS koin\1eStyetfot endelig.
jodkjEfMlnl. ..

. Of'ñtUgiJønng av endeUijodkJentHoved.plan for skoisveler.
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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 tilatelse 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 byggetilatelse. Før evt. byggetilatelse 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 fàr byggetilatelse.

Side 2

Gammel skogsbilvei i Solvikmarka, 26 E. Veien har behov
for opprusting for å kunne kjøres med dageris tømmerbiler.

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 fà frem hvilken
prioritering de ulike veiprosjekt bør ha. Dermed blir det lettere å se hvor tilgjengelige
investeringsmidler skal brukes for å gavne 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
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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 ti skogsveibygging - rammebetingelser
I tilegg 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.

l.

Skoglovens forskrif om planlegging og godJqenning av veier for landbruksformål krever at
det lages planer for permanente skogsveier som skal bygges eller ombygges/opprustes og at
det må søkes om tilatelse hos kommunen. Kommunen må sende slike saker til høring hos off.
instanser og evt. andre før vedtak gjøres. Vei søknadene 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 forskrif om
bærekrafig 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.

Tyngre traktorvei, 20 E, under anlegg ved Skognes ved Lakså.
Mye sprengningsarbeid gjør veibyggingen svært kostbar.

Når skogsbilveier og traktorveier skal kobles på riks- og fylkesveinettet eller bruken av
eksisterende avkjørsler skal endres, må det søkes om tilatelse til dette hos Statens vegvesen.
Statens vegvesen vil sette krav om hvordan slike avkjørsler skal utformes og dimensjoneres.
Gjelder det avkjørsel til kommunal vei, må det sendes søknad til kommunen.

Reindrifens rettigheter som bruker av utmarkafremgår bL.a. av Lov om reindrif. 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.



Fauske kommune - Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 Side 4

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.

Det kan gis statstilskudd til skogsveibygging. Idag 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 millon 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 forskrif 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 "vilmarkspregede 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 J 5
% av skogfondmidlene som brukes
blir skattlagt. En skogeier som er
næringsdrivende vil i tilegg 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 tilegg kombineres med skogfondordningen,
blir det i enda større grad det offentlige som bekoster skogsveibyggingen.

En strekning med stabbesteinvei på den gamle veien, i 4 E, fra
Tverråmo til Bjømmyr. Det er viktig å unngå at skogsveibygging
og skogsdrifter ødelegger slike kulturminner.

Deler av vedlikeholdet på skogsbilveier kan også dekkes med skogfondmidler med
skattefordeL.
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Miløhensyn
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
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 konflkt med. En av de viktigste er inngreps frie områder som ligger mer enn 5 km
fra eksisterende tyngre inngrep (bL.a. bil-/traktorveier, kraftinjer over en viss størrelse m.m.).
Hvis bygging aven planlagt skogsvei vil medføre reduksjon av slike inngrepsfrie områder,
kan den ikke få statsbidrag. I tilegg vil miljøvernyndighetene gjerne være imot at
veianleggetbygges eller kanskje kreve at det kortes inn.

Miljøvernyndighetene 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 byggetilatelse. Selv om veianlegget får byggetilatelse, 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 konflkt 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 konkete tegn på hva
som har skjedd i fortiden i et område og
er en del aven 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

Viktige biotoper for rødlistearter må tas hensyn tiL. Her
har vi rødlistearten marisko, som det er forekomster av
også Fauske kommune.
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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.

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.

Bygging av traktorveier gjør at traktortransporten av skogsvirket
kan gjennomføres betydelig raskere og på det viset blir biligere
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.

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 stikkenner, stort
innjøp 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 stikkenner 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.
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terrenginngrep. Standarden må i stor grad tilpasses det formål og transportutstyr veien bygges
for.

Enkel vei
Enkel vei ~r 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,
A TVer 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 tilegg 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.

En nyanlagt tyngre traktorvei i Bringsliområdet, 6 I E. Det er

kun brukt stedegne jordmasser. Etter fà år vil gras og annen
bunnvegetasjon ha etablert seg. Dermed blir ikke veianlegget
liggende som et åpent sår i landskapet.
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Planlagte skogsveier
Planen omfatter 14 skogsbilveier som er planlagt med en samlet veilengde på ca 21,5 km. Det
samlede nyteområde for disse veiene er ca 20,7 km2. Den samlede byggekostnaden for
veiene er kalkulert til kr 12.809.000.

I tilegg omfatter planen 30 traktorveier som er planlagt med en samlet veilengde på ca 48 km
og et samlet nyteområde 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 detalj kart 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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Lanlfatnet statsalmenningI Gnt.

119
2P lGønliveien

~

(

o
Enkei irøkt9r:el/7 l)reJ..klørv~j

Dêt iAr êrø tør en ,aniinel enkel

tr.ktorvel opptskogU,rraGrønll fU
omr.der hvor det tldltgereh..r v.rten

god del. skog.ktlvltet..Dennevelen er noe
snialogtrenger breddeutvidelse,

etablering.v veigrøfter ogleg.iøi av
stikknn.rs_ml.Qes .. r,unt ..rbeld~c

..9IØm.
48Ödeklr

'terrebgetQrnÔe brftttl shu1en,nUtD.

sbiker...lettere4 drlveskoøsdrtft L

høYe:reopphvot skoglb.ni, bliriioe
$Iãketë. Hér:stlr det ganske mye eldre

hiuvskogog ogsA. Oere.tiê

granplanterêlt. Uet1este lvdisseeri

tynntngsalder. D.et synes ikke 4 hav_rt
noen .skogbruksaktivitet.av.betydning I

. .... ... depsenereJJdJAm~i _ d.c. .
Dèt.plaiilåglêvelånløgget'sYlll'sll(e...'

viUeniedføre nOe redusering av
inngrepsfrlel\real. Med grunnlag i
N atu.rbiisen, Artsd.t".b.ld~enog

Askeladden,kåndetheUer ikke søsat
Andres_t$kiltemilJø..og

kulturinlnneverd.ier blir: berørt.
llelevel~Q$n ..,eø.mr4deerverns,k .

9.1:oöö.'.~..'. ....'-,.0,,'..., .,_ .

. l$'~ÖOQ,~
..- lO~%'-'

A

(

Veltrøs4en fordettevelprosjéktet er tegnet inn på kartkopien p4 neste side. Vend......,,+
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Velttiiséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. VeiJd.....~+
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GArdsnavn/Gnr.

o
'/3 ellrssk,osl)Uvei

Vebotleggeter tenkf;bygdvØdat
ekslster.ildé tyngre traktorvei rustøs opp til
skogsbilvei ved at veien gjøres nQebredére

oggl'uses noe opp med bærel.gsørus og
toppdekkegrus. Ved innerendenavveien må

det belJ~lUlutl3l,fl) ..~ ,r.blk

~.(tm ..
í~()dêkå..

J)enlavatUgaendedefavveteös
nytt~niñlde.er.lkke såbrøtlQgførholdsvis
grelttnale..geUg~ .))enbøyestUiilêndeelel llv
nytteomíi(leler forbohlsvis bntttol mer
krevende' Jlernømføreskogselrlft k
Støl'tld.lenltV.$k()g.~.leterbeyøk$tmed
l..uvskôg,men.en.ganskestor.deler pl..tet

niedgrø..sonietter hVert har blittmo(len

((It.. Jltiltisbø øk
. tniijd~¡kånelnrig"epstrlêømrAd~rï't.

reel userisitt alrea.1 somJøllê3vpl...l..gt
veU)Yìgitig.lheiiböldtilN'..tu.rba.sen,

Artsdata~luiken og Askeladden synes heller
lkke.itndres.rskllte ..miljø~()g

kqltll..iiinnøverdleråbltberert. .1

ArtdAlAbaaken er det ca 30 nietèr eiitfor

plpnlagtveitraseregistrert.en.føre1wmstav
sibltynIntllésomJnl\lns beluiyntUved.
frémtl4Ig$kofJsdtift..DenekSlsterønde
bUvel~fìJU. S..UtJêlt.aer forskrllfredet

etter§ ii.(brè(de,åutóvérnog
. Uøjeføl"lng),.inenplalllagt.skogsvéisynes
ikke i vrere-lstridmed-en sUkveifredlng.

SkogsbUveiønerpl_nlagtbygdpå en vei som
kanregneJ som .tyggretf1ktorvel.1 (lng,men
som før bar v_rtebelel.av Jel'..bluietmsèen

til Hella..o.N)1teønir4det fo..ve"~b erlsin
.eLø..V$ko

øg..QQ.. .
flö,òönl~

80Ølb .
A..B

ì

Veitraséenfor dette veiprosjektet ertelneHnnpå iurtkôpienpå neste side. . Vend..........
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Gårdsnavn/Gnr. Langvatnet statsalmenning / Gnr.
119

Pros.i ektnr .IPros.i ektnavn 5 P / Hellarmoveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

OmbY2idn2 = O Nyanle22 = N N
G.ieldende veiklasse/planla2t veiklasse - / 7 (tn2re 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 turveilsti langs langs

Hellarmova tnet (tidligere
jernbanetrasè). Det må regnes som greit

terren2 å bY22e vei i.
Planla2t veilen2de, m 660m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 190 dekar

Terreng/skogtistand Den lavestlggende 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
innblandin2 av 2ranplantin2er

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
veis tart. Langsmed og ca 50 meter sør

for planlagt vei ligger den gamle
jernbanetrasèen som gikk ti 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 vernskol! etter skol!loven.
Anslått byggekostnad, kr. 58.000,-
Anslått øknin2 i sko2Verdi 69.000,-
Forventet off. tiskudd i % 60 % (kun kommunalt)
Prioriterin2, A = Høy, B = Middels, C = Lav C

Veitrasé en for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----7
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(~

OlN
. Enkeltr.ktl)rvelf' .-... .... r, J..a.ktQrvei
Dêtteveiiinlegget er pl.ûlagt bygd som

tyngre traktorvei de første 110 meter
ved å ruste opp enekslsterendeenkel

traktorvei, deretter som nyanlegg.. Det er
grunt p4fjeU noen steder sUlt at det inå

4reA~~ en(ll'lsr~npJp. sarJn~if;l
~,lØØm

550dêkttt
Terrenget er mlddelsdelsinlddels

vanskellgog dot.s forholdsVisva.n$keUg.

p.. grunn av skrånende sk-øgUer og

mindreujeviibeterl -terrenget dels med
grun.nlendte;..reakSkogeo..bestâr

hovedsakelig ..vbtUV$kogsoin flere
stedererJtQe . .R .rel :lAtt!:... .81\2..

ntt.synes..lkke.somøïnlnngrepsflle
a..e..l~S ki (vibnarkspregede ..real)vU
bli redusert. Inngrepsfrle-ateaI1..3 ki
og3..SkivU derimot få nOe reduksjon.

Deii planlllgtetrtktorvelenvil krysse

den.gamleferdselsveien..sQQigår fra

TVeriQloentUBjørnmyr.Jleo,neveien
må ans~for' v~reetattrllktlvt

kulturniinnefor frlluftsfolkogfolk som
bar tlIknytliin.g til området. Denneganile

veien har ogsAoppsatte

inforniasjonsposter.For øvrig synes det

ikke soni.oPi.særskllie kjeøiéjiiUjø..og
kulturmløneverdiervUbU berørt.

Nytteomràdetfòt veiêberl sin helbet
vernskQ . ~tterskQloyoø,. .

. î(i6.O(),lf~ ,.
il8,QQ()~~

60%
C

Veitraséen tordetteveiprosjektetertegnetinnpå kartkophm pånes'teside. Vend........,
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Gårdsnavn/Gnr. Siønstådal/ Gnr. 90

Pros.i ektnr .IP ro s.i ektnavn 7 P / T.iårrisveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

Omby~~in~ = O Nyanle2~ = N N
Gjeldende veiklasse/planla~t veiklasse - / f(iyn2re traktorvei)
Omtale av veiprosjekt Veien er planlagt bygd som tyngre

traktorvei med avkjørsel fra riksvei 830.
Veien må bygges i bakke ned ti

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

bvl!l!e veianlel!l!et.
Planlagt veilen~de, m 950m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 645 dekar

Terreng/skogtistand 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 l!ran.

Kultur- og miljøverdier, andre næringer Veianlegget vil medføre noe reduksjon i
inngrepsfrie areal. Dette gjelder både

areal ~5 km (vilmarkspregede 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

vernskol! etter skol!lòven.
Anslått by~~ekostnad, kr. 83.000,-
Anslått øknin~ i skol!erdi 122.000,-
Forventet off. tiskudd i % 60 % (kun kommunalt)
Prioriterin~, A = Høy, B = Middels, C = Lav C

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----7
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Veitr.séen f'Or dette veiprosjektet er tegnet innpå kartkopien pånesteside. VeQ.d..-..+
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Gårdsnavn/Gnr. Tveråmo / Gnr. 91
Pros.i ektnr .IP ro s.i ektnavn 9 P I Bærsholaveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei 1841-037
Ombve:e:ine: = O Nyanle22 = N N
Gieldende veiklasse/planla2t 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

Planlae:t veilene:de, m 1150m
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
furusk02 02 litt 2ran.

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 ti

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

sk02loven.
Anslått bve:e:ekostnad, kr. 370~000,-
Anslått øknin2 i skowerdi 180.000,-
Forventet off. tilskudd i % 70%
Prioriterine:, A = Høy, B = Middels, C = Lav C

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



Fauske kommune - Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 Side 33



Fauske kommune - Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 Side 34

Gårdsnavn/Gnr. Tveråmo / Gnr. 91
Pros.iektnr .IPros.i ektnavn 11 P I Tveråmoveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

OmbY22Jn2 = O Nyanle~~ = N N

Gjeldende veiklasse/planla~t veiklasse - I 7 (tyn2re 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 tigang tillauvskogområder
som er vanskelige å drive i dag pga

terren2Vanskeli2heter.
Planla2t veilen2de, m 1l00m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 440 dekar

Terreng/skogtistand Deler av nytteområdet for veien har
ganske bratte skoglier. Andre steder er

det ikke full 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 lauvsk02.
Kultur- og miljøverdier, andre næringer Såkalte vilmarkspregede 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 Sk02loven
Anslått bY22ekostnad, kr. 170.000,-
Anslått øknin2 i skogverdi 180.000,-
Forventet off. tiskudd i % 70-80 %
Prioriterin2, A = Høv, B = Middels, C = Lav A

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----7
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(

OlN.
11nk'. ....tWik' torvali' h.. .t"" ..kt. ..Jl...,P.,.ln. ..... ... ~,., .M l e.3.. ,J)n'el

. V èle.rer phuilágt bygdsonttyngre
traktorvei iet otnrAde hvor det synes å

være en delløsmasserå bygge med.
Lanis den fretnre del avveitrasèen vil
detbU.eti opPrusting av eksisterende

enkeitrllktorvel. Derfra bltr det
nYllíilelgavvei.Det synes ikke 'bU .

sprengningsarbeider l. størretnålestokk
men det blir noe k()iapllsørendeat veien

må krsseStorvlkelvaigll,lllersamt
ll9~Q..mi,lldrllld :.b~. ...tt, ,

.Js~øm,,'...
.. ..... . 6ö~'aèlif ...'... ... . .

Etideìjrnlidølt"tnli,nrli. l'~lt..som

forboldiivls lettterreDg,forskólsdrlft..
Dlllsidenèèrdertmotlllliske brtt,te og en

loddelàv.skogenJiiytteømrådetstir
her. Det har vært bogd litet skogen i de
senereAr.MC$tepartenavskogarealet er

bevokst med lllt.vskog.:Lttt
. . røn J!lììibrL . . .. . ... .

Vmüb,rkspregecl,...ålsYJièslkkøJfâ
rediisertarealvedensUk veiby.gghig.

Inngrepsfrieiirealav k.tegoriene, 1..5ki

ogJ~SktvU r4 noeredU$ertåreal hvis
veialílegget.bygges.Forøvrlgsynes .det
ikkesom omkJentc$ærskilte nlijø..og
kulturøilnneverdiervilbU.bøtørt..AU
skog i veiens nytt~mrideer vem.skog

ettet$k(f lói:en,
.61),(100; ..
iÎô,öñij..
7Ö~$Ô'%
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Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn pA klrtkopien pl neste side. Vend..........
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Gårdsnavn/Gnr. Solvik / Gnr. 86

Prosj ektnr./Prosjektnavn 13 p I Tverrliveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

Ombvl!l!ing = O Nyanlegg = N N

G¡eldende veiklasse/planlal!t veiklasse - / 7 (tvnl!re 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

sprenl!inl!sarbeid.
Planlal!t veilengde, m 1750m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 730 dekar

Terreng/skogtistand 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 økninl! i sko1!erdi 188.000,-

Forventet off. tiskudd i % 70-80 %
Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A

Veitrasé en for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----7
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Gårdsnavn/Gnr. Solvik / Gnr. 86
Pros.i ektnr .IP ro s.i ektnavn 14 P / Solvikmarkveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei 1841-004
Ombygging = O Nyanlegg = N O
G.ieldende 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 vei grøfter, 

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 2600m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 5100 dekar

Terreng/skogtistand 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
ti 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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Solvik og,Mostl ICnt.86oggnr.
99

lSPI USlQanveten

N
..l , 'u retrttktPJ"el

Veten erpbintagt. bygd som tyngre
traktorvetl etomrAdemed lokalt viktige
naturtper .(Rk vegetasJon,.MyronirAde.

Ref Naturbasen).Planlagtveitrasè er

lagt slikt at planlagt veii)ygging ikke
direkte skfl.b...øre dissenaturtpene.

Det synes ikke Abll iìødvendigmed
sr~ . stlrl:"~ldet"'.

Kultnr..ogiiiljøVerdier,. andre l1aJtitiger

4'. .d\itir

· Ênstôt. det â.~tet..jnø~tel't()rh()ldsvls

greltforskogsd..itt.Enkeltestederer elet
likevelnoe.llUiskeb..ttog vanskelil

terl'eøg. Oeterklai1mesllauvskogi
veiens ØylteOnlråde,1\1en def er

granplantiligel' dels med lauvskJeripå
c... en tredje4el av nytteomrAdet.Myeav

denOerllllkOeltlril!ostklassei3.
Ingrepst..løitrelll¡Š 'knf()g.~ŠluÏl sYl1es

ikke åfåredUSel'are.lhvis
veiJ)rosJektetrea)isere$.AreaiiutegOi1en
1..3ki . synes. deri..øtåflnoereduksjob

iarealet.lveiensangittøytleomrâde
ligger. delvis ter loklltviktlgø.naturtpør.

(RikvegetllsJøn()gMyrområde,ret.
Naturblsen)~))et Plåt.sb~Ðsyntndette

ved frelDtidilê skolsddfter. For øvrig

syneslkkekJente.s.,rskiltemiljø.... og
. k,.iturminnevèrdierå vile bli berørt. All

skog iveiebs nytteoiUri\de er vetnskog
ettet.kø IOYen,.

98." dQ'.O'D..~... ....,...., ..

. .,'....~ryTT..:O....OOQ.;o,.¡f""ò
,,,.fUt ~.

A

c_

Veitniséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kai1kopien på neste side. Vend..........
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Gårdsnavn/Gnr. Solvik / Gnr. 86
Prosj ektnr .IProsj ektnavn 16 P / Tverrlihamranveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -- - -

Omby~~in~ = O Nyanle~~ = N N
Gjeldende veiklasse/planla~t veiklasse - / 7 (tyn~re traktorvei)
Omtale av veiprosjekt Veien er planlagt bygd som tyngre

traktorvei i for å gjøre et noe vanskelig
men skogrikt område mer tigjengelig
for skogsdrift. Det må påregnes en del

sprene;nine;sarbeid.
Planlae;t veilene;de, m 480m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 205 dekar
Terreng/skogtistand Veiens nytteområde er både lettere og

vanskeligere å ha skogsdrift i. Hele
området er bevokst med lauvskog på

hovedsakelig middels og høy
skoe;bonitet.

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

skoe;loven.
Anslått bye;e;ekostnad, kr. 59.000,-
Anslått øknin~ i skoi?erdi 52.000,-
Forventet off. tiskudd i % 75-85 %
Prioriterin~, A = Høy, B = Middels, C = Lav B

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----~
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N
.. /7 n re tt:llktorYei

Dette veiprosjektet er planlagt soni
tyngre traktorvelinnl et område hvor

terrenget over korte avstander kan være
litt bratt og grunnlendt på fjell slik at

detvU kunne kreves noe
sprengningsarbeld..Detvil i fremtiden

kunne være nktueltå videreføre
veibyggingensanit rustedelerav veien

opp til skogsbilvei.. Under veibyggingen
bør man ba dette for øyetøgtkke.la
veie.nbU bra. '.ftereennnia. .IU. .18%. i. . . ... .

JQllQrbi"retnin
. Jllöm.,..

. .... 18Ö.pcteIar.. . .

íJêtte vèlAuÍeggefliåltlt forliôldsvisstort

nytteoniråde.nied store .".-lmed
lauvskog soniJstoreoniråder hll"

forholdsvis lettedriftsforhold,mennied
vanskeligereterrengstrekiiinger noen

ste4ersom må ..tt~se"es.
Med .liensyll dIsåkåltêlnngrepstHenrclil
synesdetku:nåvære .ka,tegorien t..3kin
sonivUku.nnefå noe reduksJon i llrealet.

TostedØrlnytteonirAdeterdet
registrertplantersoni regnes. sonis4kalt

nær truet. Det er Vanligbakkesöteog .
Nebbstarr. Det inåunngås å skade disse

lokaUteteneniedveibYlging,og..
skogsddft.. L nytteonirådet i veslniot E6

berøreS muligens . også. i ltindregrad
lokaltviktlg områdenied .

kalkbjørkeskog.lle.. nutskogsdriften
tilpasses dette. Forøvrig synes Ikke

. kjente særsldlteniUJø.. og

kulturniinneverdierå bU berørt. All
skog inytteområdet ervernskog. etter

skO 'loven.
19$.ÖOÔ,,,
4ÖÖ,oOO ..

'0%
A

Veitraséenfordetteveiprosjektetertegnetlnn på kartkopien på neste side. Vend........+
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Gårdsnavn/Gnr. Moen / Gnr. 85
Prosj ektnr .IProsj ektnavn 18 P / Kikvikaveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

Omby~~in~ = O Nvanlee:e: = N N

Gjeldende veiklasse/planlae:t veiklasse - / 7 (tyne:re 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
påre2nes noe spren~nin2sarbeid.

Planla~t veilen~de, m 950m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 240 dekar

Terreng/skogtistand 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

ho~stklasse 3.
Kultur- og miljøverdier, andre næringer A v 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 ti i tiknytning 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
Sk02loven.

Anslått by~~ekostnad, kr. 86.000,-
Anslått øknin~ i skoe:erdi 50.000,-
Forventet off. tilskudd i % 75-80 %
Prioriterin2, A = Høy, B = Middels, C = Lav C

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----~
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.. ..-.. .'., _.".-.:
. Kultur.. .ogniiljøverdier ,andre.næringer

O/N .
Enkelvel 17, .. reJtøJdQrvel

Veien er planlagt bygd som tyngre
traktorvei. De første 500..600 invildèt

være snakk om oppnistingav

eksisterende enkel traktorvei. Resten av
strekningen vUdetværenyanleggavvei.
Terrenget er forboldsvisgrunnlendt og
det vilderforbli àktuelta foreta en god

del sreQnill$flrbehl,.
i63()JJl,

1000 dekår
- -. _._, -,

Store deler av skogenstÂr ¡mer eller
mindrebràttelier. Området .A samlet
settansessoin noe krevende:å drive

skøgbrJtk i. Egner seg bestforbrUk aV
tyngreskogsllà$khier.Nytteoinrådet er i

ailh()yed.ak,llev()~tmedJllp.YSk,.
Av lnîÎgrepst'rê..oirr4deler(letkiúi

kategotien h3 lo ,s()ln synesåvUlefå
noe redusert areal. Svartlianiinerholas

bovedAptdngUggerça600. nifr..
nærmeste delav denplanla.gte veien
(luftli..Je)..'Sprengningsarbeidenebør

sUksettforetas medfor$iktigbet for ikke
å påføre grotla skader. Forøvrig Sêr det
ikke. ut dl lltkjentesærsktlteiniljø"eller

. kulturminneverdiervitbU berettav
veianleggetbvisdetbygges. All skog i
veiensnytteon:rådeervernsko(etter

skøloYen.,
3ìÖ~QÔØ~
390~OQO..

70O/¿
A

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn pA kartkopien på neste side. Vend;'-"+
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Gårdsnavn/Gnr. Hjemgam / Gnr. 97
Pros.i ektnr .IProsj ektnavn 20 P / Lusbakkveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

Ombyeeine = O Nyanleee = N N
G.ieldende veiklasse/planlaet veiklasse - / 7 (tynere 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 denor
påregnes litt noe spreneninesarbeid.

Planlagt veilengde, m 1040m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 800 dekar
Terreng/skogtistand 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

granplantineer.
Kultur- og miljøverdier, andre næringer Ingen såkalte inngrepsfrie områder

synes å vile 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
skoeloven.

Anslått byeeekostnad, kr. 85.000,-
Anslått økning i sko2Verdi 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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. .,' .
Ktlltur....ogintìjöve..c.tér, .an4te.nærbiger

e . dr. .' - - .., - : -,---. ,.~,-,.;-~:~ -;-.,:.. '., "

Térrenget.nøimest'.SttijVäí..."e..íeit
skogsterreng,. menellenerdetengod

del tn4elshr~\tteskøgitersomgjør
skogsdrift noe mer kreVende, ...

Mestepftrten..YskogeQ.bestlrav
latlvskog..l dUegger.d.etnoen

. r.n J.u.t.felilhøstldllltl,~Q4....
Såkilteliiíij"'P$fHé'QoirÄd¡".$ynes.'ikke

AfAredusertJ\rêllbvlsvelprosjektet
reaU$etes.lN"at..rbltsener ll()Î"d.re del av

veitmsnytteømrAderegisJrtrt.som
friluftsoniride..,Forøvrilsynes ikke

kjéntesærsklltemUjøverdierog .
kulturminneverdier A bli berørt.. All

skog i veiensnytteoinrideervernskog
eUer.kø 'oven....

..3gØ:ØQ(f..... ..
..4Õ4:QDØ....~ .

.8"O"~'......0
A

Veitraséen fordette veiprosJektet er teget inn pA kartkopleu pA neste side.. Vend..........
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( .

Gårdsnavn/Gnr. Hjemgam, Os og Mosti / Gnr. 97,
e:nr 98 02 2nr 99

Prosjektnr.lProsj ektnavn 22 p I Reingardveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

Ombygging = O Nyanlegg = N OIN
Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse Enkel traktorvei 17 (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 1160m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 700 dekar

Terreng/skogtistand 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
vilmarkspregede 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 = Høv, B = Middels, C = Lav A

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----7
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Veltras4.ø for dette veiprosjektet er t.et Innpå lUrtkopien pånesleside. Vend....... . . . .
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Gårdsnavn/Gnr. Mosti og Vatnan / Gnr. 99 og gnr.
100

Prosjektnr .IProsj ektnavn 24 P I Melkerdalveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

Ombye:e:ine: = O Nyanlee:e: = N O/N
G¡eldende veiklasse/planlae:t veiklasse Enkel traktorvei / 7 (tyngre traktorvei)
Omtale av veiprosjekt En stor del av veiplanen består i å ruste

opp en enkel traktorvei ti 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 ti verdifullt
grottesystem i området (Okshola).

Planlae:t veilene:de, m 2480m
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 ti 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 ti ved
sprengningsarbeider. Ved den søndre ende av

planlagt traktorvei er det i Askeladden registrert
et automatisk fredet kulturminne (gravsted i
form aven 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 bye:e:ekostnad, kr. 236.000,-
Anslått øknine: i skoe:erdi 490.000,-
Forventet off. tilskudd i % 70-75 %
Prioriterine:, A = Høy, B = Middels, C = Lav A

VeItraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----7
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24 P Melkerdalveien

Mosti og Vatnan, gnr. 99 og gnr. 100
Fauske kommune
21.03.2011
Hovedplan skogsveier 2012 - 2021
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N
../7 ,protr.ktøITfd

Velenerpbin.lagt bygdsotn et
forholdsvis Ute veb..iiegg i klasse 7

(tyngre traktorvei). Det er ikke etablert

noen fornifor skogsvei her tl411gere.Det

synes ikke å bU nødvendigâ fòreill noe
spreiigningsarbeid i forbindelse ined
velbygglngen~Området synesåbllbra

med løsni.sser. Det synesâ være mye
blålelr,menfaregradskart som ,er

utarbeldetlor Fauskeoinrâdet av NVE
viser ikke at det erspesieltn1sflltlig.leir

ber",
83ØòJ .

I47ìfl"';..'. .. ..,e~r . .. .
. Tê,røngef.w båkketelnldsrnArâvlner

og tildòlstorboldsvis bratt. Det er
likevellkkebrattereennattyQ.iire

skogsnia$ldner stort sett vil kunne drive
ut skogen. l beleveiebsnytteomrAde~J)et

er óoe llll1vskog og gan$ke mye eldre
granskoginytteomradet. Granskogen er

bO$t,.JI 'l)QmflÂtl
Bygglttgåv.plâíiîáglevêfvll 'Ikke
niedføreredusert areal for nOen.

kategorierav.i..ngrepsfrleoin...de..... Ca
60nieter. ......døst för.'Veistltrtutenfor

Veiens nytteoinråde.erdeti.Askeladden

registrert. et. kultutndnneJfori av
uavkbirtgr.vrøys~For øvrig synes det

ikke soniomsænkilte registrerte
miljøverdier eller kulturniinneverdiervll

bli berørt AV veiplAnen. All skog i veiens
nytteotnrådeer vernskog etter

$. løVen,

6#~ÓQÒ,.
53.0.00 ~ .
. .'(f%

C

-._'.'-, -, .' '.' .,. ',- --_.. '-'-,. .'. .' ,', ..,

Kultur.. ogniiljøvêrdiør,.iidrønætinger

Veitraséen for dette vetprosjektetertegnet inn på kartkopien pà neste side. Vend..........
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I.elvset. øyre tGnr.$4..- _. ....-.
26'1 Tuvl\velen

184i..nu
O/.N

817 ....... .,.t. ... i.. l.. ...... . ... Jl ..e.rl~~QrYe
VølptosjektefbestA..1A ruste opp og

forleng... e en klasse 8 vel (lett trllktorvei). .
tUtyngre traktorvei.l deler av området .

er det i1desåmyeløsnlllsser. Det må
dermed påreanesnoe
s rtniiig:Slrlu~ld.

~,7Ò.(rm
840'd,Iar

En stor del av terrenået bestiFìlv
fotboldsvisbrettteliet og må derfor.

regnes sØn1forbøldsviS krevéfide å ddve..
skogsdrifti.Jtnstor del lvareileter .

bevokst med lauyskog, meiideter også

plllnteteiigøddéigtllll i nytteøinrldet ti

veleø.Myeìlv denneg"ìl". er kommet i
.Dlihfsm;9.d,l!\llJJ1ei;.

'.Medlien$yiîttr$lk.ftel..nå~psfrlè.'
.. arélll, er cletktínkategotlenl..3knsøm

blir berørt og vilfånoeateìllreduk$joii
bvlsveianleggetbygges. Fot øvdgsynes

det ikkesomOlJs~"$kiJteregistre..te. - -. .
. miljøverdlerog.k1,lturmliioeverdiervil
bUberøtt.Allskøgi.veiensnytteomrld,

"...V...ØJL.flltt.l,t.lkQ.øyçn,,,.dìiS,ôtnr~ .

)lQ~ØÖQ~..
7P..;'7$ °lc

A

VeitraséenfordeUeveiprøsjektetertegnet inn pA kårtkopienpã nesteslde. .. Vend.......+
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26 P Tuvaveien
Leivset Øvre, gnr. 84
Fauske kommune
28.03.2011
Hovedplan skogsveier 2012 - 2021
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Veitraséen for d.ette velprosjek.tet er tegnet inn på kartkopien på nøste side. Vend....oo
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27 P Korsågaveien
Grønås og Medås. gnr. 108 og gnr. 112
Fauske kommune
28.03.2011

Plan!. bilvei *o ioae=- 400 m
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KIlItù.r~ ôgrnUjøverdler;åniJre lul'ti..ge..

(lIN. .
EoJ(eUrtktgrvelL4 $Qmmonkø$bUvel

Véien erpIanlagt sont en

soininerskogsbUvel.fortøinnterbilmed
henger.. DeleravveienekJister..rsom

eokel og noe snudtråktørvei i dåg. Stort
settgreitla..dAbyggevel luterimye

bratte lier.M' pAregnes noe

s .r~ . Dlll~.rbøld.
..'llDo-,m..

. . 77Õ.déiQ.... .

Térrenletlvét~n$îiytteøm..Äclé synes.à

v_re greità ha skogsdrift L med tyø.gre
iul\sldner.Noenf4stederka... det være
litt. br..tt ogv....skelig.l\e$teparte....v
arealet erbevok$tmedlåqVskog,inen

,ganske mye.arQller:tUpi.ø.tet med gran.
En god del a" 'denneermO(len for

.nrdu.,.... . ..... .

S¡iølteb.itgrepst¡~oQit.dêt "tÎlkket¡ .,
red.usert..realsoin følgeavat plønblgte

vei bygges. Det syneshellerjkkesom.om
andre,sftrskilteregistrerte miljøverdier
elletku.lturntinneverc;liervil bli berørt.

All.skogi.veiêôsôytteømrldeer
verllskø .êtt ;l~:,$ ffloveQ..

~ . .,.~,~. .,,-. ."'. , -

(

l '

Veitråséên. for dette veiprosjektet er tegnet innpå kartkopien pA neste side. Vend;.......~.
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Veltra$t\øii.for dette veiprosjekteter.tegnet.inn pi kartkopien på neste side. Vend........



Fauske kommune - Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 Side 71

-( ::
~ --L.~_, /' ì l~

g'/' / )~Î/J ,00
Q 0..._..\ i1

1°( (
l

X 7471500

Plan!. bilvei oL 100



Fauske kommune - Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 Side 72

Gårdsnavn/Gnr. Kvitblik og Tverå / Gnr. 110 og
gnr. 115 

Pros.iektnr.lPros.i ektnavn 30 P / Kvithammarveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

OmbY22in2 = O Nyanle22 = N N
G.ieldende veiklasse/planla2t veiklasse - / 7 (tyn2re traktorvei)
Omtale av veiprosjekt Veien er planlagt bygd som tyngre

traktorvei i et område grunnlendt på
kalkholdig fjell. Det må påregnes en del

spren2nin2sarbeid.
Planla2t veilen2de, m 2220m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 500 dekar
Terreng/skogtistand 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 A v 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 aven
nasjonalt/regionalt viktig naturtpe, 

kalkbjørkeskog. I dette området er det
anbefalt kun plukkogst 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 bY22ekostnad, kr. 300.000,-
Anslått øknin2 i skowerdi 180.000,-
Forventet off. tiskudd i % 70-75 %
Prioriterin2, 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. Klungset Indre og Klungset Ytre /
Gnr. 117 oe: e:nr. 118

Pros.i ektnr .lPros.i ektnavn 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
får 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 ti
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 2020m

Anslått nytteområde (prod.skog), da 2300 dekar

Terreng/skogtistand 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 ti 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 sko!!erdi 4.500.000,-

Forventet off. tiskudd i % 70-80 %
Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----7
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Gårdsnavn/Gnr. Klungset Ytre / Gnr. 118
Prosj ektn r .lProsj ektna vn 32 P N erliaveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei 1841-005
Ombyeeine = O Nyanleee = N O
Gjeldende veiklasse/planlaet veiklasse 8 / 4 (sommerskoesbilvei)
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 ti 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.

Planlaet veilenede, m 1400 m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 1700 dekar

Terreng/skogtistand 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 ILL - V. En god del av
arealet har også lauvskog. En ganske

betydelig del av granskogen har behov
for L-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

skoeloven.
Anslått byeeekostnad, kr. 1.010.000,-
Anslått øknine i sko~erdi 3.000.000,-
Forventet off. tiskudd i % 70-80 %
Prioriterine, A = Høy, B = Middels, C = Lav A

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----7
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Veitr#séen for dette veiprosjektet ertegoet ion pA kartkopielî pånesteside.Vend...;....+
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c'

Røvik og Holstad I Gnr~44og
nr~ 45

34 P L Sommarsetliveien
lS41..033

O
714 sommersk()lbUyel

Veianl~ggeterplanlagtsom ~n

opprusttng aveksisterende tyngre
traktorveltU.soinmel"skogsbilvei for

tømmerbil medbenger. Første del av
den eksisterende veienerlnyere tid

forstetket .medstehifyUhig. Eksisterende
vei ble bygdm.edoffeø:tigtiiSkudd.

Veibyggingen ble den gang-godkjentav
kommunen. Vetarbeideivilmedføre noe

s nmiiJn:siU:betd~..

llö(ffu.' .
. ..70qaekar.. .... . ....

En stor der.." tøtrenieierrot1ioldsvts
greltl ddveskogsdrifti~N()en$lèder er

det imldlerlidinerprobletnpã grunn av
sv~rt bratt.terl"éngellerinyrlendt.mark.

Største.delen avkiibtk.assener
knyttet ti all graiiskogensoni vokser i
veiens nytte()l1råde...En.størredel.av

areDletero -s3bet()kstm~M;llallVsk() .~
IngenkatQgol"ierav lnngrePsfrlêål"eal
vil bU teduserthvls .vehnileggetbyglil's.
Heller ikkeandre. reglstrerle,sltrsldlte .
miljøverd.iereUerkulturndnneverdier
synes åbUberørlavvøianlegget..AU

skog i veiensnytteoniråde ervernskog
eUeJ:sknlqy~nl

. 8iQ~gÖO:.
96S¡ØÖÖ~. .
107"fUfØf

A

Veitrasé en for dette veiprosJektet er tegnet inn på kartkopien på nesteside. Vend;'---~
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N
..13h~l.rs~kQ$bjlyei

Veien er planlagisoinnyimleiigavhelårs
skogsbilveifortønunerbUmed benger.
Berørteskogsoinrådeervanskelig ånå
p.g~a. . bløte inyroinrådersorn strekker

seg inn mot.lifoten. Veiaiileggetvil være
til nytte for ganske inll.ge skogeiere på . i

alt, ,.a.f. .
lÎ.lj),'iii ..

š.O.rdekir . . .. .
EniøddeI.vtørre¡Øøf~rfirllt4 4rive ..
skogbruk l,men deter ogsåe.. del mer

problematisk områ4erp6grlUlttav
bekkedaler,myrog brattterreng.

Mestepllrtenavveiens'nytteomrAdeer
bevok$t medJauvskog, nuut ined en del

granplllntefeltt1ete steder,. hogstldasse
.'. .. II..Y. ,... ...

Av:.inngrepjfrli;i:reåÌeraøfkuD
kategorielll..3ki somfãr are.let litt

redusert.Avsàrbat1Hlrter i veiens
nytteområde:er det.registrettN ebbstart
. (ill,rtrtet)letmyrområdeved
nordvei;tresidellv plálllllgtvei(e.a200 .

nieter'fra veitriiséeñ).Førøvrigsynes .det
ikke sont oniregistrertesærskUfe

mUjøverdier eller kulturminneverdier
blir berørt. All skoglveiens

nytteoinrideer vernskogetter
sk.loYen.. .
hsöo...ØOQ~.....

i,..'OQ;QQ.Ö~

7Ö~7ŠcVo,. 0-_-..- ._, .__._,.

. A

Veitraséen for dette veiprosJektet.ertegnet inn 1'6 kartkopien på neste side.. Vend..........
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KuìtlI....ogltllJgv~rdie..,.andre.ìl..inger

Vettrasjen for dette veiprosjektet er tegnet. inn ps\kartkøpienpâ neste slde.Vend....-+.
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K,dtül'..ogniiljeverdiet, anclrenætiìier

N
../4 SQlJt .efSkQ sbllvei

Veianlegget. er planlagt SÓI1
soninierskogsbllveifor tøninierbil med

henger. Veien er planblgU et område
som. er forholdsvis greit å bygge vei i.

Det må imldlertid påregnes noe
sprengningsarbeid. Foratveièns

nytteornråde splvwre så stort Som

regnet med, forutsettesd.et. at traktorvei
38 P,l) .. es.

'.,1ÖUi
, .. 1~9Ö4eklr , .. ..

En stor defåvveiêøsl1ytteøllrådeer
.gønsk.egreltå drivetnied

skógsmasldnør..Noeareal er
v.nsk.eligerep.g.a. . bratte lier.

Hoveddelen av are.leter bevokst med
lauvskóg.Henimot en tredjedel av

areøleterJUJftlttetme4 ran,. ... ..
Dei syrù~s ikkeAviereiniigrepslriêareål .

av nOèn k,tegorl sónit'åiredUsertilreal

hvisveianlegget byâges. Ellel'synesdet.

ikke å være reglsttel1esærs. kilte
niiljøverdie,reller.kulturminnevèrdier
SoOlVU blib~r.,rt.AU skógl veiens

nytteonitådeervernskogetter
skøIQyen.,
$IÖ;Qnl)~

1.oIQ.óoo:
70..15%

A

Veitrasoonfórdetteveiprosjektetertegnet inn på kartkopien på neste side. Vend......+
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gnr. 59 og gn. 60
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GArdsnavn/Gnr..

OIN
EJlk~llrJ,ktPryelI7 . nre traktorvei

"ehinìelaeterpllnIagi som tyngre .
traktorvei. Pl ca 300 meter av traséen

vil byggingen besttlå ruste opp en enkel
traktorvei. Det kan være grunnlendt på
berg flere steder i dette ollrådet.J)et må
derfor påregnes. noesprengnbigsarbeld.
Siden d.et ogsAer flere bekker i onirAdet

som må p.asserel, må det ogsi legges

.t'er,UtitftrreflikkølìAer,
í~Îlrm . .. ...

. .' . ...........19I(ae~,. . ... ........

.Ên.størrê.dêfåv...êø.têt.étgreii. ÂdrWê
skogsdrtfH m.~lYngre skogsmftsklnei\

No.eaVllrllllet erderlmØtnoe
vanskeU.gereådtive ¡på grunn av b..tte

lier.MestepJlrten avskogåreBleter
bevokst med lauvskog. Ca 40 

0A. av
veien.snytteonirådeer bevokst med

.rJU,l'ko .!. .
Av. inngrepsfriê.rê.r"il anleggllv

pianlagt vei medføre en del redukšjoni
kategori i..3. km,. ~Forøvrigsynes det ikke

som om veianlegget vil forårsakènoen
. konttlkt møtegistterte s.rskllte

miljøverdier. eller. kulturminneverdier.
AU skøgi vêielìsnytteomraideel"

vernskQ .. eUe.tsko. lovello ..
'..Í'7~dO'.'."'O"O ..
. .""...""..........,

. 39Ö.000-
10..80°4,

A

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet innpå kartkopieìlpå neste 
side. Vend....-+
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V øitrasé(:n for dette veiprosjektet er tegnet innpå kartkopien painesteside. Vend~......~
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39 P Strupenveien
Nystad, gnr. 61
Fauske kommune
11.05.2011
Hovedplan skogsveier 2012 - 2021
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Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn pålurtkopienpj peste side. Vend........-l
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Gårdsnavn/Gnr. Kosmo / Gnr. 62
Prosj ektnr.lProsj ektnavn 41 P / Tokdalveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei 1841-017
OmbY22in2 = O Nyanle22 = N O
G.ieldende veiklasse/planla2t veiklasse 7 / 4 (sommersk02sbilvei)
Omtale av veiprosjekt Veien er planlagt som

sommerskogsbilvei for tømmerbil med
henger. Arbeidet vil bestå i å bygge om
en fremre del aven 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
spren2nin2sarbeider av betvdnine:.

Planla2t veilen2de, m 1400m
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

2ranfelt innblandet i lauvsk02en.
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
skoe:loven.

Anslått by~~ekostnad, kr. 945.000,-
Anslått øknin~ i sko2Verdi 1.150.000,-
Forventet off. tiskudd i % 70-80 %
Prioriterin2, A = Høy, B = Middels, C = Lav A

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----~
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KosnlQ IGn.r.6i

41 P IPrelkstøl\'ei~n

184..026
O

7 I 4 sC)Punerskø$bUvei
Veien erplanlagtsom

somnierskogsbllvel for tømmerbil med
henger. Arbeidet vtlbestå lå bygge om

en fremre del av en tyngre. traktorvei.

Det kan bli noe sprengningsarbeider på
delerlyveiaDJe . et. 

iij$öØj
'11Ódekar

Veiens nytteonirlde ligger øst og nordøst
forMedll. Skogenstår ber i lier som

ikke er i)r3ttereen1l3t tyllgre
skogsmøskJner når detmeste. Skogen

bestårinest #vgrlnskøgogl)oe
laiivskòg. Deterendelgranfelt

Irtn~hUUletJJQuysko ell. ..
IngensåkâlteÎiIlÍgrepsfrleområder vil fi
redusert areal. Det planlagte veianlegget
ligger.iver.... vassdrag og vil. krsse et
par mindre bekker.Deternoelokait

friluftslivi veleiis nytteområde.Fotøvrig
synes det ikke som om registrerte

s~..skilte tulljøverdier eller
kUlturmlnneverdierbUrbèrørt.Allskog
i veiensnytteområdeer vernskogetter

skg..lovøn.
'1(i~QijO....... .

6ÒQ~QQQ~:..

'1Q;.~ÖÖ(a
B

Veitraséenfor dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend........O+
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Gårdsnavn/Gnr. Kosmo / Gnr. 62
Pros.iektnr.lProsj ektnavn 43 P / Reinliveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

Ombygging = O Nyanlegg = N N

G.ieldende 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
byggetilatelse og offentlig tiskudd ti

veianlegget i 2011.
Planlagt veilengde, m 740m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 211 dekar

Terreng/skogtistand 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 ILL og muligens litt i

hogstklasse iv 02: 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 øknin2: i skof!erdi 104.200,-
Forventet off. tiskudd 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.lProsjektnavn 44 P / Jordbrulianveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

Ombve:f!IDe: = O Nvanlee:e: = N N

Gieldende veiklasse/planlae:t veiklasse - /7 (tvne:re 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.
Planlae:t veilene:de, m 1670m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 415 dekar

Terreng/skogtistand 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

barskoe: 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 (vilmarkspreget

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 ti

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 skoe:loven.
Anslått bve:e:ekostnad, kr. 170.000,-
Anslått øknine: i skoe:erdi 113.000,-
Forventet off. tilskudd i % 30-40 %
Prioriterine:, A = Høv, B = Middels, C = Lav C

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. V end----~
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Eksisterende skogsveier

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

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

Se veita beiler 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.



Fauske kooiDlune- Hovec:planfor skogsveier 2012-2021 Sidii 103

Eksisterende skoisbilveierbøsten 2011
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Traktorvei ved nordvestsiden av Valnesfjordvatnet,
61 E

X 7473750
i

'"

~ ,.t" ~.\;

iJì
~~J

X 7466250
~ kl

~ ~ w

".;¡
,;;

t! aJ:' ~f, ~ Eksist. traktorvei
~
t!f '!~

~

Eksist. bilvei O.7S'-


