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. FAUSKE KOMMUNE - HOVEDPLAN FOR SKOGSVEIER 2012 - 2021

Vedlegg: L. Kopi av avisanonse i Avisa Nordland og i Saltenposten 13.05.2008.
2. Fauske kommune - Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021. Skogbrussjefens forslag

datert 01.10.201 L.

Saksopplysninger:
I St.meld nr. 17 (1998-99) Verdiskaping og miljø - muligheter i skogsektoren fremgâr det at
Landbuks- og matdepartementet vil sette krav om at det innen 2001 skal forelig ge
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 Fylkesmanen i Nordland,
Landbrusavdelingen ble denne veiplanen regnet som muligens å være tilstrekkelig i forhold
til deparementets 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 befarng i marken av planlagte veier og
uten nyte/kostnads- og miljøvuderinger av planlagte veier. Fokuset var dessuten også mest
på bygging av trakorveier og mindre på bilveier. Av foranevnte gruer og det faktum at
Tiltaksplanenfor skogbruk (1988 - 1998) nå er foreldet, har det vært naturlig å ta initiativ for
å få utarbeidet en ny og noe grudigere hovedplan for skogsveier i kommunen.

I Fauske kommunes Strategiske landbruks plan for perioden 2008 - 2009 og 2010 - 2011 har
Hovedplan for skogsveier ligget inne som et av tiltakene i planen. Skogbrussjefen har vært
ført som prosjektansvarlig.

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

Skogbrussjefen har arbeidet med planen helt siden âr 2008, men på grunn av mye anet
arbeid har det særlig vært i 2010 og 2011 han har hatt tistrekkelig tid til å arbeide med planen
slik at han 01.10.2011 kune fremlegge et planorslag. 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
skogbrussjefen.

Planforslaget har blitt vurdert i forhold til kommuneplanens arealdel og eksisterende
reguleringsplaner i kommunen for å unngå konfiktfylt overlapping.

Planen omfatter 14 skogsbilveier som er planlagt med en samlet lengde på 21,5 km. Det
sanlede nyteområdet 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 sanlet 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 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 fremgâr
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 'same vis som de planlagte veier som er tatt med i hovedplanen bL.a. med
hensyn til hvor god helhetsløsning man fâr for større områder og i forhold til nyte/kostnads-
og miljøvuderinger. Både slike veianegg 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 høere 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 samfuet 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 itilknytng til kommunens
forvaltning av tilskuddsordninger, lover og forskrifter i landbruet. Planen skal dessuten gi
omverden en oversikt over hvor det i fremtiden kan pâregnes 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 klar 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
terengtransport enn med tømmerbiL.

Saksbehandlers vurdering:

Forslaget til Hovedplan for skogsveier 20 L 2 - 2021, datert O 1.1 O .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

Innstilingen 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.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Saken har vært lagt ut til offentlig høring og det har i den samenheng 30. november 2011
vært anonsert i Avisa Nordland og i Saltenposten at Hovedplanen for skogsveier 2012 -

2021 var lagt uttil høring i ekspedisjonen (Servicetorget) på Administrasjonsbygget, på
biblioteket på Straumsnes, på biblìoteket i Sulitjelma og på Fauske kommune sin hjemmeside
på internett under Kungjøringer og høringer. Det har i tilegg blitt sendt høringsskriv til 6
forskJellge offentlige instanser med orientering om høringen. Frist for innsending av
uttalelser og merknader var satt til 1. februar 2012.

Det har i alt kommet 6 uttalelser til planforslaget. Disse blir nærmere behandlet i det
påfølgende.

Ut.talelse fra Statens vegvesen
Statens vegvesen har ingen innvendinger til hovedplanen for skogsveier men peker på
viktigheten av å søke om avkjørselstilatelse for skogsveiene nâr dette er nødvendig ved
tilknytning til fylkes- og riksveier og at avkjørslene utformes i henhold til vegnormalen 017
Veg- og gateutforming.

Vurdering/anbefaling:
Søknadsplikten i tilknyting til avkjørsler er allerede påpekt i Hovedplanen for skogsveier.
Det er imidlertid ikke henvist til at avkjørsler skal utformes i henhold til vegnormal 017 Veg-
og gateutforming. Denne henvisningen foreslås medtatt i Hovedplanen for skogsveier under
Lover/forskrifter - krav til skogsveibygging - rammebetingelser.
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Uttalelse fra Jo Vidar Nordhaug:
Jo Vidar Nordhaug mener at skogsbilvei nr. 31 P vil påføre hans lile skogteig for mye skade
ved å legge beslag på skogareaL. Han peker samtidig på at han, slik han ser det, ikke har behov
for en slik skogsbilvei. Han ber derfor om at det, hvis veien skal bygges, blir tatt hensyn til
dette slik at man søker å ungå eller å begrense inngrepet og skadevirknngen på hans
eiendom.

Vurdering/anbefaling:
Om denne Hovedplanen for skogsveier blir vedtatt, kan likevel Jo Vider Nordhaug nekte de
andre skogeierne å bygge vei nr. 31 P over hans eiendom. De andre skogeierne kan da for
eksempel rekvirere jordskiftesak for å få tilatelse til å bygge veien som planlagt samt for å få
Jo Vidar Nordhaug med som andelshaver i veiprosjektet. I dette tilfellet kan det imidlertid
vise seg at det ikke blir akuelt å bygge veien idet vei nr. 32 P vil gjøre en stor del av same
nyten hvis den blir bygd.

I forbindelse med flere veier som omfattes av hovedplanen vil det kue være uenighet
mellom skogeiere om veier skal bygges, eller hvor de skal bygges. Det vil i praksis være
vanskelig å trekke inn slike problem nâr en slik oversiktsplan som Hovedplanen for
skogsveier skal behandles av kommunen. Det vil uansett være opp til skogeierne selv i stor
grad om veiene i planen skal bygges eller ei.

Uttalelse fra Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland:
Nordland fylkeskommune, Kulturinner i Nordland uttaler at de ikke~har godt nok
datagruag til å kunne uttale seg til arealbruen som bygging av de 44 planlagte
. skogsvegene vil innebære for kulturinner. De peker på at Nordland fylkeskommune som før
måfå tilsendt de ulike søknader om bygging av skogsveier ti uttalelse. Fylkeskommunen vil
da ta stiling til om det er behov for befaring på stedet før kulturinnefaglig uttalelse kan gis.

Vurdering/anbefaling:
Søknader om byggetilatelse for den enkelte skogsvei skal alltid sendes til Nordland
fylkeskommune, Kulturinner i Nordland.

Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Nordland:
Reindriftsforvaltningen Nordland viser til at de ulike planlagte veier ikke er vudert i forhold
til reindrìftens bruk av områdene og forutsetter derfor at hver enkelt veisøknad i fremtiden må
avklares i forhold til reindriftens bru av berørte områder. I uttalelsen fremgâr det at det i
Fauske kommune drives en aktiv reindrift i to ulike reinbeitedistrikt som i store deler av âret
har rein på Fauske kOmmune sine areaL. Det pekes på at etablering av nye veier inn i
beiteområder i enkelte tilfeller kan medføre store ulemper for reindrften, men at skogsveier
også i noen tilfeller kan være ti nyte for reindriften hvis reineiere Îar bruke veiene i perioder
de har rein i området.

V nrdering/anbefaling:

Søknader om byggetilatelse for den enkelte skogsvei skal alltid sendes
Reindriftsforvaltningen Nordland og heretter også det berørte reinbeitedistrikt.

Uttalelse fra Solvik Utinarkslag:



I uttlelsen fra Solvik Utmarkslag foretar utmarkslaget en vudering av de 5 planlagte
skogsveiene som Hovedplanen for skogsveier omfatter på gården Solvik sine utmarksareaL.
Utmarkslaget har ingen innvendinger mot at 4 av disse planlagte veiene fortsatt tas med i
planen. Den femte av disse veien, 14 P, mener utIIarkslaget derimot ikke hører hjemme i
planen idet de mener dette er en kommunal vei som kommunen har vedlikeholdsansvar for.

Vurdering/anbefaling:
Det planagte veiprosjekt 14 P består i å ruste opp en tyngre traktorvei (opprinnelig en
gamel skogsbilvei). Denne veien er en del av veien som gâr fra Solvik til Gryikmoen ved
E6 og som ble bygd i tiden 1961 - 1975 og som da kostet kr 376.014,- å bygge. Av dette ble
kr. 177.600,- dekket med statstilskudd fra skogbrukshold og resten, kr 198.414,- synes å ha
blitt bekostet av Fauske kommune som også stilte med kommuneingeniøren som veiforman.
Kommunen skulle i følge søknaden om statstilskudd fra skogbruet ta på seg
vedlikeholdsansvaret for veien. På veimappa for denne veien er det ingen dokumenter som
viser at veien skulle være en kommunal vei eller at det for eksempel har blitt avstått veigr
til kommunen. Det fremgår derimot i skriv fra kommuneingeniøren i Fauske koniune til
Statens vegvesen (i tilknytning til avkjørselen mot E6) at det veien skulle bruessomi var
skogsvei og at veien i lang tid vile komme til å ha svært lien trafikk. At kommunen har
påtatt seg vedlikeholdsansvaret er nok ikke så merkelig siden dette var den første bilveien
som ble bygd til bosettingen ved Solvik. I dag synes det naturlig nok ikke like
maktpåliggende for Fauske kommune å vedlikeholde denne veien siden den har liten eller
ingen adkomstmessig betydnig for bosettingen ved Solvik.

Uansett hvem som skal regnes som eier av veien som gâr fra Solvik til Grytvikmoen, så vil
det være økonomisk fornuftig for skogeierne i området å få gjennomført prosjekt 14 P. Dette
prosj ektet må fakisk regnes som et av de mest økonomisk lønnsomme veiprosj ektene i
Hovedplanen for skogsveier og bør ikke tas ut av planen. Det vil likevel ikke være noen som
tvinger skogeierne til å realisere prosjekt 14 P. Det er noe de bestemmer selv.

Uttalelse fra NVE:
NVE viser i sin uttalelse til at det i Hovedplanen for skogsveier ikke beskrives i så stor grad
hvordan de ulike planlagte skogsveianlegg vil forholde seg i tilknytning til de vassdrag de
kommer i berøring med og at vanessursloven med sine bestemmelser vil regulere slike
forhold uavhengig av tiltakets behandling etter anet lovverk. Vanessursloven § 8 slâr for
eksempel fast at ingen kan iverksette tiltak som kan være til nevneverdig skade eller ulempe
for noen allmenne interesser i vassdraget uten at det skjer i medhold aven konsesjon etter
vanessursloven. NVE peker for øvrig på at ganske små vanvassdrag vil være å regne som
vassdrag etter vanessursloven. NVE mener at tiltakets/veiprosjektets virkning for vassdrag
og hvilke løsninger som velges må vuderes nâr de enkelte veianlegg behandles.

NVE er i sin uttalelse også opptatt av at det ved bygging/opprusting av skogveianlegg må
foretas vurdering av skredfare i tilknytning til skogsveiplaner, noe de viser til at det ikke er
gjort i forbindelse med Hovedplanen for skogsveier. NVE mener derfor at Hovedplanen for
skogsveier bør slå fast at skredfare må vurderes nâr de enkelte veianlegg behandles.

Vurdering/anbefaling:
Skogbrussjefen har foretatt en vudering av trasévalg for alle de planlagte veier i forslag til
hovedplan for skogsveier og da har både vassdragssituasjonen og åpenbar skredfare bli tatt
hensyn tiL. Dette har nok likevel ikke i særlig grad blitt tatt med i detalj i selve hovedplanen



som tross alt skal være en oversiktsplan. I tilknytning til den enkelte vei søknad i fremtiden vil
slike forhold bli tatt mer med i detalj.

Det foreslås at det tas hin i Hovedplan for skogsveier under Lover/forskrifter - krav til
skogsveibygging - ramebetingelser at det i tilknytning til de enkelte vei søknader må foretas
en vudering av veianeggets virkning for berørte vassdrag sett i forhold til alternative
løsninger. På same sted i Hovedplanen for skogsveier bør det også tas inn at det i forhold til
veier det søkes byggetilatelse for, må foretas en vurdering av skredfaren.

NY INNSTILLING:

Forslag til Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021, datert 01.10.2011 godkjennes med
de tilegg som er foreslått i saksutredningen (understreket).

Fauske, 01.03.2012

Even Ediassen
rådman

Utskrift sendes:
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Behandlende enhet:

Region nord

Saksbeha nd ler/innvalgsnr:

Jan Krstian Tangstad. 75552781
vår referanse:
2011119944-002

Deres referanse:

1111326
Vår dato:

13.01.2012

Uttalelse til hovedplan for skogsveier 2012 . 2021. Fauske kommune

Det vises til oversendelse fra Fauske kommune datert,25. november 2011 med utsendelse av
ovennevnte plan til hØring. Planen omfatter 14 skogsbilveier og 30 traktorveier, samt en
oversikt over samtlge eksisterende skogsbilveier og traktorveier i kommunen.

Hovedplan for skogsveier er ikke ment å være en rettslig bindende plan, men er utarbeidet
primært som et veiledende hjelpemiddel for den kommunale skogforvaltningen. Gjennom
hovedplanen'ønsker kommunen å skaffe seg en samlet oversikt over hvor det kan være aktuelt
å bygge eller ruste opp skogsveier, og for å avklare hvilke skogsveier som bør prioriteres.

Der skogsbilveier og traktorveier kobles på riks- eller fylkesvegnettet er det viktig at
påkoblingspunktet/avkjørselen utformes og dimensjoneres i henhold til vegnormalen 017
Veg- og gateutforming. Ved etablering av nye avkjørsler og ved endret bruk av avkjørsler fra
riks- og fylkesveger må det søkes Statens vegvesen om avkjørselstilatelse dersom området
ikke er regulert etter plan- og bygningsloven. Vi setter da krav til plassering og utformng av
avkjørselen som sikrer at atkomsten blir trafikksikker. Det er positivt at denne søknadsplikten
er omtalt i hovedplanen for skogsveier.

Med hilsen
Plan og veg - Salten

J~lÁy;T~
Jan Kristian Tangstad
Overingeniør

Postadresse
Statens vegvesen

Region nord
Postboks 1403
8002 Bodø

Telefon: 06640
Telefaks: 75 55 29 51
firma post -nord(gvegvesen. no

Kontoradresse
Dreyfushammarn 31/33
8002 BODØ

Fakturaadresse
Statens vegvésen

Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

Org.nr: 971032081



Jo Vidar Nordhaug
Klungset
8214 Fauske 30.01.2012

Fauske kommune
Plan og utvikling
Postb.93
8201 Fauske ¿
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OFFENTLIG HØRIG - HOVEDPLAN FOR SKOGSVEIER 2012 - 2021

Viser ti planorslag vedr. Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 som er ute på

offentlig hørig.

Jeg registrerer at planen legger opp til bygging aven betydelig mengde skogsveier,
nesten 70 km totat i kommunen. Videre legges det gjennomgående opp til høere
stadad på skogsveiene enn det som har vært vanig tidligere. Dett inebærer at det
landskapsmessige ingrepet blir langt mer omfattende. En enkel trakorvei kan i stor
grad tilpasses terrenget og gli inn i landskapet, og dersom den blir liggende ubru
etter at-sknguttet er gjort vil den etter noen âr være lite synig.
En skogsbilvei vil deriot kreve en helt anen opparbeidig av terrenget med
skjæriger, fyllng, sprengng og støre bredde. En slik vei vil stykke opp landskapet

og gi store, varge sâr. Jeg merker meg forøvg at de fleste planagte veianeggene er
foreslått av skogbrusJef og ikke av skogeierne selv.

Selv om den enkelte skogsvei før evt. bygging må gjennom individuell behadling vil
jeg allerede nå, ved hørig av hovedplan tilkennegi mitt syn nârdet gjelder vei som
berører meg.

Jeg er eier av gr (gn.117/bnr.6) som vil bli kraftig berørt aven evt. skogsbilvei i
tråd med planens prosjekt. 31PlKungsetveien. Jeg har en liten teig og ta ut skog
med lett redskap, noe som fugerer godt og gi lite skader iterrenget. Det er derfor lite
akelt for meg å benyte noen lastebiltranport, ogjeg ønsker definitivt ingen bilvei
som skjærer tvers gjennom teigen. Dette er ved flere anednger kommunsert til
skogsbrussjef.

Jeg har forståelse for at andre skogeiere kan ha større behov for skogsvei, og at dette
kan være nødvendig for at de ska ha en reell mulighet for å fà ut tømmer. Selv om det
skule være lovhjemmel for å tvinge gjennom tilta som er uønsket av enkelte parer
bør det tilstrebes å fie løsniger som ike skaper konfiker, og som er akseptable
for de som blir mye berør. Spesielt gjelder dette nâr det som her er snak om

permente ingrep av begrenset samsmessig betydng. Det er også ønskelig at
evt. planegging involverer greierne og ta hensyn til vâre synspuner i større
grad.
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Dersom det fremstâ helt nødvendig å gå videre med prosjekt. 31PI Klungsetveien
bør det ses på muligheten for tilpasniger som gjør at en kan ungå eller begrense
ingrepet og skadevikngen på mi eiendom.
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Postboks 93

8201 FAUSKE

Uttalelse om kulturminner til hovedplan for skogsveger 2012 - 2021

Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta kulturminner i arealplanleggingen, i henhold til
Lov om kutuinner av 1978 og Plan- og bygningsloven av 2008.

Planen gir en svært god oversikt over planlagte og eksisterende skogsveger i Fauske
kommune. Dessverre har Nordland fylkeskommune ikke godt nok datagrunnlag til å kune
uttale seg til arealbruen som byggingen av de 44 planagte skogsvegene vil innebære for
kultuinner. Skogsveger bygges normalt i områder hvor det ikke tidligere er gjennomført

kultuinneregistreringer.

Nordland fylkeskommune må som før få tilsendt søknader om bygging av nye skogsveger til
uttalelse. Vi vil da ta stiling til om det er behov for befaring på stedet før kultunnefaglig
uttalelse kan gis.

Denne uttalelsen gjelder ikke samiske kultuinner; det vises til egen vurdering fra
Sametinget.

/Wc6t'~'~~
Marinus Hauglid

arkeolog

Kopi ti:

Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KASJOK

Adresse Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø

Besøksadresse Prinsens gt. 100

Dir.: 75 65 05 26
Tlf.: 75650520
Faks:

Saksbehandler:
Enhet:
E-post:

Martinus Hauglld

Kulturminner L NOrdland

postC9nfk.no
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Offentlg høring - hovedplan for skogsveier 2012 - 2021, Fauske kommune.

Reindriftsforvaltningen viser til brev av 25.11.2011 og vedlagt hovedplan for
skogsveier 2012-2021.

Planen omfatter 14 skogsbilveier meô en samlet veilengde på 21,5 km. I tillegg
omfatter planen 30 traktorveier som er planlagt med en samlet veilengde på ca.
48 km.

Reindriftsforvaltningen registrerer at en del av de planlagte veistrekningene er
opprustning av eksisterende veier fra traktorvei til bil vei. En stor del av
planen omfatter også planlegging av nye veistrekninger. Totalt sett
representerer planen etablering av nesten 7 mil med traktor og skogsbil veger.

I Fauske konuune drives en aktiv reindrift i to ulike reinbeitedistrikter.
Balvatn og Duokta reinbeitedistrikter har totalt 5 siidaandeler som store deler
av året har rein også innenfor Fauske konuune.

Etablering av nye veier inn i beiteområder kan i enkelte tilfeller få stor
betydning for reindriften. Dette kan skyldes ulike faktorer.

-Mer ferdsel og forstyrrelser inn i områdene kan medføre at rein vil unnvike et
område, og dermed indirekte redusere beiteområdene.
-Det direkte arealbeslaget en vei representerer vil medføre en viss reduksjon av
tilgjengelig be~te.
-Veien kan gripe inn i viktige flyttleier for rein, og hindre fremkonueligheten
som følge av skjæringer, grøfter etc.
-Rein kan følge veien, og letter havne i bebygde områder med innmark og
veg/jernbane.
-Nyetablering av granplantefelt kan medføre stengte flytt og trekkleier, og tap
av beiteland.
-Områder blir lettere tilgjengelig for andre typer arealinngrep i etterkant av
skogsbilvegbygging.
-I enkelte tilfeller kan også skogsbilveiene være til nytte for reindriften.
Dette forutsetter at reindriften får tilgang til bruk av veiene i perioder de
har rein i områdene.

Ádreassa - Adresse

Sjøgt. 78
8200 Fauske

Telefovdna - Telefon

75600260
www.reindrift.no

Telefáksa - Telefaks

75600261
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De enkel te vegstrekningene er i planen ikke vurdert i forhold til reinctri:fEens
bruk av områdene. Reindriftsforvaltningen forutsetter derfor at hver enkelt
veisøknad må avklares også i forhold til reindriftens bruk av områdene.

Enkeltsøknader om bygging av skogsbi'i veger skal sendes 
fra kommunen ut til

berørte reinbeitedistrikt, samt til Reindriftsforvaltningen for uttalelse.

Med hfilsen

Ing- Lill Pavall
Reindriftsagronom ~v.~umG~t::~

Rådgiver/nestleder

Kopi: Ealvatn reinbeitedistrikt v/Per Olof Blind
Duokta reinbeitedistrikt v/Annfinn PavaLl
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Hovedplan for skogsveier 2012-2021, høringsutkast med uttalelsesfrist innen 01.02.2012.

Vi ser på Fauske Kommunes internettsider at skogbrukssjefen har lagt ut et planforslag for nyetablering og
opprusting av skogsveier i kommunen, og synes at dette er et godt tiltak. Nå kunne kanskje samarbeidet med
skogeierne ha vært bedre på enkelte områder under planprosessen, og vi ser oss derfor nødt for å komme med
noen kommentarer. Hovedplanen ble behandlet i et nesten fulltallg medlemsmøte i Solvik Utmarkslag den
23. januar. Vi vil nedenfor ta for oss de skogsveiene som er foreslått i området til grnneierne i Solvik.

1. Vei nr 13PlTverrliveien, klasse -17, tyngre traktorvei.
. Veien er foreslått som en forlengelse aven eksisterende vei. Denne veien holder ike kravene

til tyngre traktorvei på deler av strekningen, og må derfor også opprustes der det er
nødvendig. Videre er den tenk lagt ovenfor 4 hyter ved Svartatnet, og passerer mindre enn
100 meter fra nærmeste hyte. Det er her ønskelig at den flytes noe lenger opp i lia slik at
avstanden til hytene blir større. Veien bør også forlenges noe, slik at den etableres nesten
frem mot grensen mot Saltdal Kommune.

2. Vei nr 14P/Solviknarkveien, klasse 7/4, sommerskogsbilvei.

. Denne veien ble bygd på slutten av 1960-tallet mellom Solvik og Gryikmoen, av Fauske
Kommune. På den tiden var det J.unjernba.neforbindelse fra Solvik til Finneid og Sulitjelma.
Hensikten var derfor å skaffe Solvik veiløsning. Veien ble også brøyet vinterstid, og ble
brukt i forbindelse med omleggingen fra jernbane til vei for Sulitjelmada.len i 1971. Veien var
et samarbeidsprosjekt mellom Fauske og Saltdal Kommuner. For å få Saltdal Kommune med
på prosjektet, påtok Fauske Kommune seg vedlikeholdsansvaret for hele veistrekningen. Men
Fauske Kommune har, så vidt vi kjenner til, ikke brukt mye penger på å vedlikeholde denne
veien. Slik Solvik Utmarkslag ser det, erSolvikmarkveien (som i Solvik blles
Gryikmoveien) en kommunal vei med et kommunalt vedlikeholdsansvar. Veien brukes i
da.g av hyteeiere i området, og den brukes også av enkelte som velger en kortere
kjørestrekning når de kommer sørfra langs E6 og skal oppover i Sulitjelmadalen. Men veien
er på enkelte partier svært slitt, og lar seg vanskelig passere med en vanlig biL. En utbedring
av enkelte grøfter, øke bredden på enkelte steder, og oppgtsing er det som skal til for å sette
veien i stand. Skogbrukssjefen har beregiet dette til 750.060,- kr.

Skogbrukssjefen foreslår nå å gjøre denne veien om til en skogsbilvei som skogeierne selv
skal bygge med egne midler og med støtte fra stat og kommune. Dette innebærer at veien blir
privat, og vi etterlyser her et vedtak i kommunen som gir han fullmakt til å foreslå dette.
Dersom skogeierne skal bygge denne veien, vil den bli stengt med bom for å forhindre sliasje
fra almen bruk. Disse bommene vil i så fall bli satt opp i grensen mot Sa.ltda1, og i Agnøva ved
veiens begynnelse i Solvik. Dette vil stenge for almenhetens lette tilgang til friluftsområdene
langs veien. Her kan vi nevne Storhellarhola og fiskevatnet Svaratnet. Adkomsten til
hytene som også ligger langs veien blir også vanskeligere. Videre vil heller ikke veien like
lett kunne brukes som omkjøringsvei i forbindelse med stenging av E6 mellom Grikmoen
og Finneid. Det samme gjelder ved stengning av Sulitjelmaveien mellom Solvik og Finneid,
hvor veien kan benytes som omkjøringsvei for veifarende fra Sulitjelma som skal til Fauske
eller i retning mot Saltdal, og vice versa.

Skogeierne som grenser til denne veien, ser ike at den innsatsen som kreves i form av kapita.l
og dugnadstimer for å få bygd denne veien og fremtidig vedlikehold, står i forhold ti den

- 4'"
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beregnede økning i skogsverdi som skogbrukssjefen skisserer. higen har på det nåværende
tidspunkt planer om noen større skogsdrift i området.
Solvik Utmarkslag ønsker at denne veien tas ut av Hovedplanen for skogsveier, og tas inn og
prioriteres i Fauske Kommunes vedlikeholdsplaner for kommunale veier. Utmarkslaget kan
eventuelt bidra med traktorer og dugnadstimer slik at Kommunen kan få lavere kostnader hvis
det settes i gang et utbedringsarbeide.

3. Vei nr 15P/Osenganveien,klasse -/7, tyngre traktorvei.
. Denne veien har pr. tiden ingen større interesse hos skogeierne i Solvik, men kan likevel stå i

planen
4. Vei nr 16P/Tverrlihainranveien, klasse -/7, tyngre traktorvei.

. Denne veien har interesse hos en av skogeierne, og kan stå i planen. Her er nyteverdien ut fra

beregningene lavere enn økningen i skogverdi.
5. Vei nr 17PlMortenliveien, klasse -/7, tyngre traktorvei.

. Skogen langs denne veitraseen er for en stor del tatt ut i 2011, og veien har derfor lav prioritet
hos skogeierne i Solvik, men kan ha interesse for skogeierne på Leivset.

Som nevnt i innledningen, er vi positive til utabeidelsen av denne Hovedplanen for skogsveier. Men når det
gjelder planforslaget for vei nr 14P/Solvikmarkveien, synes vi at denne veien ikke skal inngå i denne planen.
Vi synes heller at Fauske Kommune skal være sitt ansvar bevisst, og sørge for å tilrettelegge bedre for de som
ønsker å benyte marka i området ved Solvik. Det kan kommunen gjøre ved å sette denne veien i en slik stand
at den er godt kjørbar med vanlige biler. Skogeierne vil kunne få ut sitt virke ved å benyte traktorer som ikke

laster mer enn det veien tåler.

Vi regner med at våre inspil blir tatt med i den videre behandlingen av Hovedplanen, og imøeser et godt
samarbeid med Fauske kommune i vår del av kommunen.

Med vennlig hilsen
Solvik Utmarkslag(lwtJ4

OlavVedal
(leder)

'- J. ~
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NVE

Vår dato: - l FEB. 2812

Vår ref.: NVE 201 106900~2 rnsbk
Arkiv: 323
Deres dato:

Deres ref.: L 1111 326/WMO

Saksbehandler:
Stian Bue Kanstad
22 95 96 19 , sbkênve.no

NVEs uttalelse til hovedplan for skogsveier - 2012-2021 - Fauske
kooiblune
Vi viser til deres brev datert 25. L 1.20 L l.

NVE registrer at pla.nen ikke er bindende og at den enkelte del blir behandlet separat. Det opplyses også
at det kan tilkomme nye veiprosjekter.

Veier vil krsse vassdrag uten at det synes å fremgå hvordan det skal foretas. NVE antar at kjøring i
vassdrag, legging av rør i vassdrag eller bygging av bru over vassdrag er aktuelle løsninger. Når det ikke
er redegjort for hvilke konsekvenser veibyggingen medfører for vassdrag er det vanskelig for NVE å gi
konket tilbakemelding til de enkelte deler av planen.

NVE forvalter vannressursloven som er den generelle loven for vassdrag. Bygge- og aneggstiltak som
berører vassdrag vurderes uavhengig av behandling av tiltaket etter annet lovverk. Vanessursloven slår
fast at som vassdrag regnes alt stilestående eller rennende overflatevan med årssikker vannføring, med
tilhørende bunn og bredder inntil høyeste vanlige flomvannstand. Som vassdrag regnes også vannløp
uten årssikker vannføring dersom det atskiler seg tydelig fra omgivelsene. Også kunstige vannøp, som

grøfter ijordbruket, er omfattet. I forbindelse med bygging avskogbilvei vil elver, vatn og det aller
meste av bekker være oppfattet som vassdrag etter vanressurslovens definisjon. Vannessursloven § 8
slår fast at ingen kan iverksette tiltak som kan være til nevneverdig skade eller ulempe for noen
allmel1e interesser i vassdraget uten at det skjer i medhold aven konsesjon etter vannressursloven.
Vannessursloven § L L gir kantsonen/det naturlige vegetasjonsbeltet la.ngs vassdrag særskilt beskyelse
da det slås fast at langs vassdrag skal det opprettholdes et natulig vegetasjonsbelte som motvirker
avrenning og gir levested for planter og dyr. Fylkesmannen er vassdragsmyndighet for denne
bestemmelsen. Dersom det planlegges skogbilveler som ikke er i berøring med vassdrag eller kantsonen
langs vassdrag, så kan byggingen skje uten at det foretas særskil vurdering av tiltaet etter

vannressursloven. Tiltak utenfor vassdraget og som kan ha påtakelig virknng i vassdraget vil uansett
utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Dette er et strengere kriterium.

NVE kan ikke se at skredfare inkludert grnnforhold er vurdert som en del av planen. Vi viser i den
sammenheng til aktsomhetskartene ww.skrednett.no og løsmassekartene på WW.ngu.no samt til

Hovedkontor

Middelthunsgate 29

Postboks 5091, Majorstuen

0301 OSLO

Region Midt.Norge

Vestre Rosten 81

E-posl: nve(¡nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: ww.nve.no

Org.nr.: NO 970205039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

1 Region Nord 1 Region SørKongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7
¡ 8514 NARVIK i Postboks 2124

I 13103 TØNSBERG

I Region Vest. Naustdalsvn. 1 B

¡ Postboks 53

16801 FØRDE

Region øst
Vangsveien 73

Postboks 4223

2307 HAMAR

7075 TILLER
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veilederen Skogsveger og skredfare fra 2011. Vi viser også til retningslinjer Flaum- og skredfare i
arealplaner. NVE kan ikke anbefale at det fremlegges en,plan hvor det legges til rette for bygging i
eventuelle skredutsatte områder uten at slik naturfare er vurdert. Man kan ikke utelukke at nye
skogbilveier bidrar til økt ferdsel av allmennheten. Selve skogbilvegen kan utløse jordskred dersom den
bygges i bratt terreng og uten at ulike sider ved veien er vurdert. Det kan være uheldig plasserte rør og
veier med mangelfull grøfting og som avskjærer større sider osv.

NVE mener at planen bør slå fast a.t skredfare osv. må være vurdert ved behandling av det enkelte

veiprosjekt. Tiltakets virkning for vassdrag og hvilke løsninger som velges må også være vurdert.

Med hilsen

io~'-~~, Aase sen .
, regionsJef

"7 ~J~r4f
Stian Bue Kanstad
senioringeniør
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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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fSt.ffeldnr.17 (1998..99) Verdiskaping og miljø- muligheter i skogseklorenfrtngârdet at

,Landbtus!'ojmatdeparementet vìl' setektv om at det inieii2001' skal torè1l¡se
komtUrevlsohovedl'hmertorutbYigÍligavsko,svel,nottet. ' ,

I FauskekomnUtebledeti tilknytningtU'l#taksplan for sløgbruk (1988-1998) også
utabeidet ert sandet skogsveiplAA for Fauske komniune.Av ,Fylk.snianerti Nordland~
,Landbrusavdelinien. blederie vèiplanenreJnetfoi':å v~reti1strekkeUg i forhold til
deparenientøtsklav om hovedplan forskogsveiét. Det nìå likøvelunder$trekesat veiplanen,

som var endel aV,Tiltasplanen,fòrskogsblU, ,vårlaiske enkel ogptejetavå væte en '
øankeirovoversiktsplii ofteut~n forut¡ående beßiqlmarkenav l'lanlap veier oguten
nyte.lkostnåds"oj' miljøvrderinger av pla.l"e veier. Fok!iset var dessuten 0lsåinest på
bYlliillav traktorveier. Av foranevnte,~,roidetfaktiiat Til4isplanenfor skogbruk

nåolsê; er~otøld\ltJhardet vært llaturlig å ta initiativ for å fl utab~ideten ny Qgves~ntlig
,ru4t,ørehøv~plar forskogsveiør ,iko1'tieii.
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Valgt plaDstatus

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 skogsvei anlegg 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
nyte/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 tàr byggetilatelse.

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

Skoglovens forskrif 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 tilatelse 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 forskrif 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.

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 rettgheter 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
byggetilatelse 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.
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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. 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 milion 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 15
% av skogfondmidlene som brukes
blir skattlagt. En skogeier som er
næringsdrivende vil i tilegg også
kunne skattemessig
engangsavskrive veien de ârene
den bygges og tàr således nesten
en dobbel skattegevinst.

Næringsdrivende skogeiere med høy marginalskatt tàr 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, 14 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 konflikt med. En av de viktigste er inngreps frie områder som ligger mer enn 5 km
fra eksisterende tyngre inngrep (bL.a. bil-/traktorveier, kraftlinjer 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 gjeme være imot at
veianlegget bygges 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 fàr 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 konkrete 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.



Fauske kommune - Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 Side 6

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 tr 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, 61 E. Det er
kun brukt stedegne jordmasser. Etter fã 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 veitabeIler og oversiktskart samt diverse data og detalj kart på de følgende sider

I

Ved å bygge ut et tilstrekkelig stort veinett med skogsveier, vii vi kunne redusere omfanget
av slike terrengskader i skogsmarka når det brukes store og tunge skogsmaskiner.
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Gårdsnavn/Gnr. Langvatnet statsalmenning / Gnr.
119

Pros.i ektnr .IProsj ektnavn 1 P / Furuhaugveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

Omby~~in~ = O Nyanlel!l! = N O/N
Gjeldende veiklasse/planlal!t veiklasse Enkel traktorvei 17 (tvnl!re traktorvei)
Omtale av veiprosjekt Den planlagte tyngre traktorveien vil på

den første delen av strekningen medføre
at en eksisterende enkel traktorvei ti

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.
Planla~t veilengde, m 2390m
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.
Granfelteneligger len~st 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
ti når traktorveien bygges. Hele veiens

nytteområde er vernskog etter
skogloven.

Anslått byggekostnad, kr. 230.000,-
Anslått økning i skogverdi 230.000,-
Forventet off. tiskudd i % 60-70 %
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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GArdsnavn/Gnr.
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Gårdsnavn/Gnr. Langvatnet statsalmenning / Gnr.
119

Prosj ektnr .IP ro sj ektnavn 5 P / Hellarmoveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

Ombygging = O Nyanlegg = N N
Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse - /7 (tvne:re 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

Hellarmovatnet (tidligere
jernbanetrasè). Det må regnes som greit

terrene: å bve:e:e vei i.
Planlagt veilengde, 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
innblandine: av e:ranplantine:er

Kultur- og miljøverdier, andre næringer Alle tre inngreps frie arealtyper (1-3 km,
3-5 km og :;5 km) vii 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 vernskoe: etter skoe:loven.

Anslått byggekostnad, kr. 58.000,-
Anslått økning i skogverdi 69.000,-
Forventet off. tiskudd i % 60 % (kun kommunalt)
Prioriterine:, A = Høv, B = Middels, C = Lav C

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----~
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Gårdsnavn/Gnr. Siønstådal / Gnr. 90
Prosjektnr.lProsj ektnavn 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

bv!!!!e veianle!!!!et.
Planlagt veilengde, m 950m
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 2ran.

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

vernsko!! etter sko!!loven.
Anslått byggekostnad, kr. 83.000,-
Anslått økning i sko2Verdi 122.000,-
Forventet off. tiskudd i % 60 % (kun kommunalt)
Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav C

Veitrascen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----7
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Veltraséén f-ordette veiprosjektet ertegnetinnpå kartkopien på neste side. Vend-....+
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Gårdsnavn/Gnr. Tveråmo / Gnr. 91
Prosj ektnr .IProsj ektnavn 9 P / Bærsholaveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei

- -
1841-037

Omby~~in~ = O Nyanle~~ = N N
Gjeldende veiklasse/planla~t 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 bere~net

Planlagt veilengde, m 1150m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 530 dekar
Terreng/skogtistand 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
furusko~ o~ litt ~ran.

Kultur- og miljøverdier, andre næringer Ingen inngrepsfrie arealkategorier får
redusert sitt areal som følge av denne

veibyggingen. Veianleggets avkjørsel vii
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

skoidoven.
Anslått by~~ekostnad, kr. 370.000,-
Anslått øknin~ i sko2Verdi 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----7
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Gårdsnavn/Gnr. Stormo / Gnr. 89
Pros.i ektnr .IPros.i ektnavn 10 P / Stormoveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -- -

OmbY22in2 = O Nyanle22 = N N

Gieldende veiklasse/planla2t veiklasse - /7 (tyn2re 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

veibY22in2en.
Planla2t veilen2de, m 1015 m

Anslått nytteområde (prod.skog), da 300 dekar

Terreng/skogtilstand En stor del av veiens nytteområde består
av flate skogmoer, men med forskjellge

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 lauvskoe:.
Kultur- og miljøverdier, andre næringer Vilmarks pregede 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
skoe:loven.

Anslått bY22ekostnad, kr. 76.000,-
Anslått øknin2 i sko2Verdi 71.000,-
Forventet off. tiskudd i % 70 -80 %
Prioriterin2, A = Høy, B = Middels, C = Lav B

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



Fauske kommune - Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 Side 33

..
No
N

~-----"---, =::----~
-J I

i

~'j



Fauske kommune - Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 Side 34

Gårdsnavn/Gnr. Tveråmo / Gnr. 91

Pros,i ektnr .IProsj ektnavn 11 p I Tveråmoveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

Ombyl!l!inl! = O Nyanlegg = N N

Gieldende veiklasse/planlagt veiklasse - /7 (tvnl!re 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 til lauvskogområder
som er vanskelige å drive i dag pga

terrengvanskeligheter .
Planlagt veilenl!de, 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 lauvskol!.
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 vii bli berørt. All
skog i veiens nytteområde er vernskog

etter skol!loven
Anslått byl!l!ekostnad, kr. 170.000,-
Anslått øknine; i skogverdi 180.000,-
Forventet off. tilskudd i % 70-80 %
Prioriterinl!, 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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( .

Gårdsnavn/Gnr. Storvik / Gnr. 87
Prosjektnr.lProsj ektnavn 12 P I 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 1890m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 600 dekar
Terreng/skogtistand 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 Vilmarks pregede areal synes ikke å få
redusert areal ved en slik veibygging.

Inngrepsfrie areal av kategoriene 1-5 km
og 3-5 km vii få noe redusert areal hvis
veianlegget bygges. For øvrig synes det

ikke som om kjente særskilte miljø- og
kulturminneverdier vii bli berørt. All
skog i veiens nytteområde er vernskog

etter skogloven.
Anslått byggekostnad, kr. 160.000,-
Anslått økning i skogverdi 210.000,-
Forventet off. tiskudd i % 70-80 %
Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A

l,

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----7
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N
../7 liret..akt()f:"l'

Denne veien er planli.gi som tyngre
traktorvei opp gjennom en stor skogli.
Veien er planlagt som en typisk basvei
som i stor grad skalgåi sammebøyde
langsetter llsiden. Skogsmaskineneskal
med Qtgangspunktidennevelen kililne

kjøre rett opp og. rettnedskog1iene.
Noen steder er detfotboldsvisgrunlendt
på berg. Det inå derfor påregnes endel

s .. nu),,) sl..beld.
l71(fni,.

73Ö(le~r..
Tetrel1gête..fØriiøldJ~vîifbtått, ni..f ikke

brattereennattyngreskøgsml\skbier
k.-n tasegfrein~ Areideter i stor grid

bevokst med eldre lauvskog, men . delvis
ogsåined.inye gransoin ble.plailtetpå

midteilav 1960..tltllet.l de senere år har. - - ".' ,'c-' - 0-, - _ _ '-, - .

deHkkevi:rtskogsdrittTveiens
. nttêomrA4e~"......' .'

J)et,planlagtevelptõsjekfvlllkke.
me4fØre..t inngrepsf..le .a..e".lavnoen 3V .

detre' kItegorlene......fA..r.du:sert...re..l.
DetsyneshellerlkkesoDl()lJ.ndre

kjênte s.rskillemtljø.. og.

kulturminneverdier vtl bllberørt.All.
skog i veiensnytteoinrAde.ervernskog

. eltel'$kø L ven" y.,
. '. Ì6Ö.QÖ,Q ;d

i.88,OÔÖ'~
10...$Ô%

A

Kultur.. og mlløverdier,andre næringer

Veitraséen for dett veiprosjektet er tegnet inn påkartkòpien på neste side. Vend........,.
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13 P Tve"'iveie" J
Solvik, gnr. 86
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Veltras.on for dette veiprosjektet ertegnotJnn pA kartkopien pi neste side. Vend........"
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Veitraseen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kirtltopien på neste side. Vend..-..
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(/ Veitreslenfòr dette veiprosjektet er tegnet inn 'på kartkopien på neste side. Vend-....-+
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Leivsef Øvre ogSolvik I Gnr. 84 og
,nr. 86 

17 PI Mortenliveien

N
../7 n retraktorvei

Dette veiprosjektet er planlagt soni
tyniretraktorvelinnletoniråde hvor

terrenget over korte avstander kan være
litt brftltoggrunnlendt på fjell slik at

det vil kunne kreves noe
sprengningsarbeid. Det vil i fremtiden

kunnevtere aktueltà videreføre
veibyggingensanit ruste deler av veieii
opp til skogsbUvei.U nderveibyggingen

børnianb.ad~ttefor øyet og ikke la
veienbli,brattc'u'eennniaks.18 % i

t9m" ,.!iQ sretnin.,.
J4j¡tm

ilÖÔdeklr'.._.0..._'_-._.___-. °'0 ._ . _.

Dette vøIlinleggetharetforhC)Ìd.sVtsstort
iiytteonitàdenied storeareplmed
lauvskog soinîstøreoniråder har

forholdsvis lettedrlftsforbold,ntenmed
vanskeligere, terrengstrektinger noen

Sfe.derSonimA.Ø$Setés..
Med' hensyn tiisåkáltelnn.grepslí-1eareal
synesdetkunåY~rek.tegorient;i3,km
sObJvUkllnnefånoe reduk$joÌl i arealet.

To ste4er lnytteomrâd..t er det
registrertplantersorn regnes somsAkalt

nier truet. Det erVanligbakkesøte og
Nebbstarr. Detinå unngås å skade disse'

lokaUtètenéntedveibyggingog
skogsdrift. L nytteoinrådel i vestinotE6

berøresniuligens' også i inindre grad
lokaltviktig onirAde med "

kalkbJørkøskog.Herliulskogsdriften
tilpasses dette. Forøvrig synes ikke

kjentesl8rskiltøniUjø.. og
kulturm.innevordier å,bli bèrørt~ All

skog inytteønirâdet er vern skog ,etter
skl) .IQYen,

19$~ÖÔQ...

400~,O()O...' ,

10%.
A

Veitraséenfor dette veiprosJektet er tegnet inD på kartkopien på neste side. Vend.,.....+
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Gårdsnavn/Gnr. Moen / Gnr. 85
Prosj ektnr ./Pros.i ektnavn 18 P / Kikvikaveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

OmbV22in2 = O Nvanle22 = N N

G¡eldende veiklasse/planla2t veiklasse - / 7 (tvn2re 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 spren2nim!sarbeid.

Planla2t veilen2de, 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

h02stklasse 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 til i tiknytning ti 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
vii bli berørt av dette veianlegget. All

skogen i nytteområdet er vernskog etter
Sk0210ven.

Anslått bV22ekostnad, kr. , 86.000,-
Anslått øknin2 i sko~erdi 50.000,-
Forventet off. tiskudd i % 75 - 80 %

Prioriterin2, A = Høv, B = Middels, C = Lav C

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----~
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Moen ¡Giir,. .85
19 P I KvanUIUQVeien

K.ultur;' ognti1jøverdier, al1drenæringer

Q/N ,
Eiikelve07 nretrJlld9rvei

Velener pbinlagi bygd som tyngre
traktorvei. De tørste 500..600 ID vildet

være snakk mn opprusting av
eksisterende enkehråktorvei.Restenav
strekningen vil.detvære' nyanlegg av ,vei.
Terrenget er forholdsvis grunnlendtog
det vilderfor' bli aktueUå foreta 'en' god

dels reunin'Sllrbeiel. "
i63Qm

1000 de,kar

Store d~ìerâv skôgensilr l mer eller'
inindrebrlltte lier. OmrådlJtn,A sa.mlet

settanslJS som noe krevende i drive
skogbruk t. Einer seg ,best tor.brvkav

tyngreskogsmåskhier.Nytteomrpdel erl

allbQYedsakhevokltUledhl):SkQ.
AvinJÌgtepsltiê .0nIlldeterdetkun

kategorien i.3kisoin synesåviUefå
noe redusert .real. SvarthAmmerholas

hovedAptdtigUgger ,ca600'in'fra
n$rmeste eler av denplanlllgte Veien
(luftlnje).'SprengnlnøsnrlJeidene.bør

sUksetttoretas' ined,forsiktigheltorikke
, ' å påføre grottJtskader.Forøvrigserclet

ikke ut tirøJkjentes~r.§1dltepiiljø-,elle..
kulturminneverdier vUbU berettav

veiJtöieggethviscletbygges. All skog l
veiens nytteomràdeervernskog.etter

sk(llQY~n~,
33IKQQO-

390,00Q..
10%

A

Veltraséen for dette v~iprosjektet ertegnetin.npi luu1kopien pànesteside. Vencl........-+
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Gårdsnavn/Gnr. H,ieme:am / Gnr. 97

Prosj ektnr .IP ro s.i ektnavn 20 P / Lusbakkveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

OmbY22in2 = O Nyanle22 = N N
G.ieldende veiklasse/planla2t veiklasse - / 7 (tn2re 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
påree:nes litt noe sprene:nine:sarbeid.

Planla2t veilene:de, 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

e:ranplantine:er.
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 vii bli berørt hvis
veianlegget bygges. All skog i veiens

nytteområde er vernskog etter
skoe:loven.

Anslått bn~2ekostnad, kr. 85~000,-
Anslått Øknin2 i skowerdi 178.000,-
Forventet off. tilskudd i % 75-80 %
Prioriterin2, 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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Veitra$éen fot' dette veipro$jekteter teget iun pA kartkoplenpa neste side. 'Vend....-+
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Gårdsnavn/Gnr. Hjemgam, Os og Mosti / Gnr. 97,
2nr 98 o~ ~nr 99

Prosj ektnr .IPros.i ektnavn 22 p / Rein2ardveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

OmbY22in2 = O Nyanle22 = N O/N
G.ieldende veiklasse/planla!!t veiklasse Enkel traktorvei 17 (tyn2re 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 bV2d en enkel traktorvei.

Planla2t veilen2de, 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 lauvsk02.

Kultur- og miljøverdier, andre næringer Av inngrepsfrie areal er det kun
kategoriene 1-3 km og 3-5 km som vii få

noe arealreduksjon. Såkalte
vilmarkspregede områder vii 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 bY22ekostnad, kr. 161.000,-

Anslått øknin2 i sko!!erdi 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----~
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nytteömrldeerføthØlcl$visgreitAha
. skoøiddttJ hvis det. beDyttes.tyøgte'

skogsmaskll)~t.Enk~ltenii..4te..realer
fotbøldsvisl)ratte øg vaDskeUgeA ba
drifti.Me$tepartenllv'skogenl veiens

nytteomtAclê etlauvskøg,Jìêll det er
ogiA en 4elqmtàderniedlltiUltbl.ø.en
god' clel.thogstkllsseIllogIV..ED(Jelav

dell nærmest UlgelldeJøUyskoøenerllthlldic .
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regiiitl'ttetiui(øinlitisk freøetknlturntlnne

(ltlvst'dJtorm ave,.llpl, i IaIldeU), For øvrig
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miljøverdlèléllerklJlturmlnØev,rdlet sómbUr'
bêrørtav v~lpl.nen. All skQglvelells

nLm d.l,er.~erg ~k!)ettl.r,.kQIQYM.
t~4m¡ÔQjf..
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V.itrasÓQnford.tte .veiprosJektet er teanet inn .pl' kartk()ph~Q. påntlsleside... Vend-..+
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Gårdsnavn/Gnr. Mosti og Vatnan / Gnr. 99 og gnr.
100

Prosj ektnr .IProsj ektnavn 24 P / Melkerdalveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

Omby~~in~ = O Nyanle~~ = N O/N
G.ieldende veiklasse/planla~t veiklasse Enkel traktorvei / 7 (tyn~re 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 ti verdifullt
~rottesystem i området (Okshola).

Planla~t veilen~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
yn~re o~ 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 bY22ekostnad, kr. 236.000,-
Anslått økning i sko~erdi 490.000,-
Forventet off. tilskudd i % 70-75 %
Prioriterin~, A = Høy, B = Middels, C = Lav A

Veitrasé en for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----~
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24 P Melkerdalveien

Mosti og Vatnan, gnr. 99 og gnr. 100
Fauske kommune
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skogsmaskhierstortsettvUkunnedrive
ut skogen i hele veiensnytleoinrAde.))et
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granskoghìytteoniiidet. Granskogen er
ho '$tm.odeltQlQfAJ11-,,
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veiens nytteoinråde erdetJAskeladdeli
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, ikke sOlnonisærskilte registrerte'
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Veitraséenfor dette veiprosjektet er tegnet inn påkartkopieøpå øesteside, Vend........+
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LeiYsetØvre tGnr,.84

26P tTuvavelen
1841..00

Q/N
'817 .... ......( k'l" i'.. .. ll reflJlrYe

VelptosjektetbestArfArusteopp og

forlenge en kl..sse 8 vel (lett triiktórvei)
tittyngre traktorvei. L deler av området .

er det ikke så myeløsDlllsser. Det må
. dermed p4regtesnoe

s ren. nbi.irb.eld,

3'oif....... ............1U.

840delar
Ênstort1elavterreiiget be$tir- av

forholdsvis br.lttelier ogmådetfor
regnes som forholdsvis krevende å . drive

skolsdrtfti~Enstor dei.vii.realet er .
bevokst medl....vskog, mendeter også

planteten,gocl del gran i nytteomri\det til
veien. Myeiiv denne gr.... er kommet i

...QuhJsm;q.d,l!ltØ:ld ,rL
. '1"e~fîi.iisyntUsAkRitel....grepsètle

are.l, er det ku.nkategorienl..l km som
blir berørt og vilfånoeilreillreduk$jon
hvis vei..nleggetbygges.Fot øvrig. synes
det ikkesoan oins.,rSkilteregistrerte

ndlJøVerdler.ogkulwrmlnüeverdlervil
bli berørt. AU skog i veiens iiytteomrlde. . .

erYerli, ,.Qefter,~kglqy~ø!"
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. Veitriiséenfor'detteveipròsjektetertegnet inn pa\kartkopiênpånesteslde.Vend........+
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Velttâséen ,for ,clette,veiprosJek.tet ertegnet,lnnpâkirtkopien påineste side. Vend..---+
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27 P Korsågaveien I
Grønås og Medås, gnr. 108 og gnr. 112 I
Fauske kommune
28.03.2011
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Gårdsnavn/Gnr. Grønås / Gnr. 108
Prosj ektnr .IProsj ektnavn 28 P / Grønås-Stemmarkveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

OmbY2i!Ín2 = O Nyanle22 = N O/N
G.ieldende veiklasse/planla2t veiklasse Enkel traktorvei / 4 (sommersk02sbilvei)
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
spren2nin2sarbeid.

Planla2t veilen2de, m 1800m
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 tiplantet med gran.
En god del av denne er moden for

tynnin2.
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
vernsko2 etter Sk0210ven.

Anslått bY22ekostnad, kr. 1.060.000,-
Anslått øknin!! i sko!!erdi 1.068.000,-
Forventet off. tiskudd i % 80%
Prioriterin2, 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. Kvitblik og Tverå / Gnr. 110 og
2nr.115

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

OmbV22in2 = O Nyanle~~ = N N
G.ieldende 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.
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 lauvsko~.

Kultur- og miljøverdier, andre næringer Av såkalte inngrepsfrie areal synes det
kun å være kategorien 1-3 km som vii bli
noe redusert hvis veien bygges. En stor
del av nytteområde er omfattet aven
nasjonalt/regionalt viktig naturtype, 

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 bV22ekostnad, kr. 300.000,-
Anslått øknin2 i sko2Verdi 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----7
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Gårdsnavn/Gnr. Klungset Indre og Klungset Ytre /
Gnr. 117 og gnr. 118

Pros.i ektnr .lPros.i ektnavn 31 p I 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 vii 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 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 vii 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

skof!loven.

Anslått bVf!gekostnad, kr. 1.450.000,-

Anslått økning i skof!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----~
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GårdsnavnlGnr. Klungset Ytre / Gnr. 118
Prosj ektnr./Prosj ektnavn 32 P N erliaveien
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

vii arbeidet bestå i å ruste opp en
eksisterende enkel traktorvei ti bilvei.

Denne traktorveien fikk statstiskudd på
1960-tallet. Stigningen i området regnes
ikke å være større enn at det forventes å
være mulig å bygge veien. Det vii 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/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 vii 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. 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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Veittaséenfot dette veiprosJektet ertegtieUnnpå kfrtkopieii pà neste side. Vend........+
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Gårdsnavn/Gnr. Røvik og Holstad / Gnr. 44 og
e:nr.45

Prosj ektnr ./Prosj ektnavn 34 P / Sommarsetliveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei 1841-033
Omby~~in~ = O Nyanle~g = N O
Gjeldende veiklasse/planlae:t veiklasse 7/4 (sommerskoe:sbilvei)

Omtale av veiprosjekt Veianlegget er planlagt som en
opprusting av eksisterende tyngre

traktorvei ti sommerskogsbilvei for
tømmerbil med henger. Første del av
den eksisterende veien er i nyere tid

forsterket med steinfyllng. Eksisterende
vei ble bygd med offentlg tilskudd.

Veibyggingen ble den gang godkjent av
kommunen. Veiarbeidet vil medføre noe

sprene:nine:sarbeid.
Planlagt veilengde, m 1400 m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 700 dekar

Terreng/skogtistand 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 ti all granskogen som vokser i
veiens nytteområde. En større del av
arealet er oe:så bevokst med lauvskoe:.

Kultur- og miljøverdier, andre næringer Ingen kategorier av inngrepsfrie areal
vii 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 skoe:loven.

Anslått bye:e:ekostnad, kr. 820.000,-
Anslått øknine: i sko2Verdi 965.000,-
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----~



Fauske kommune - Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 Side 81

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

,~J___ _~_~_~_~___ __~~____~__________.____

, .... .P~~~I:_tr~_~~~~eiu-l .~~

i Plan!. bilvei i 100 400 m il__ ____~__~---____..=__=_=_.==__==~==-_'_=...._=.._"_.!...=,.~=...=,..="__===o_~==~-~~~=-= .-~"",-_=="",,,",,,=,,~J1

I

'--------1:
,i

Il
"

il



Vanske kommune - Hovedplan for skogsveier2012-2021 Side 82

Kultur.. oglJlijliverdiör, atldrenæling(;r
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. Veien er planlagt soinnyanIegg av belårs
skogsbilveifortøDunerbil med benger.
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Engöd 'delllvtírrengetergrlitÂdrive .
skogbruk ¡,mel) det er også endel mer

pröblematiskonuiderpå grunii' av
bekked.ler, iiyrogbrl\tt terreng.

Mesteparten av'Vetens nytteoiirådeer.
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granplantefelt . nere steder,hogstklasse

. .1I"y... .
Av.inngtepSfríiiirèâIördetkun'

kategorien 1- JklllSOll,rårllrealet litt
reduset1.'Avstlrbllreâ..teri veiens
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(ntertruet)letmyroniråde'ved

nordvestreside av planlllgtvei( ca 200
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Veitraséen ror dette veiprosJektet' er tegnet innpå kartkopien pA neste side. Vend..........
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Veitras6eii for dette veiprosjektet er tegnet ino p'kartkopienp' nesteside.Vend........+
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Veblnlegget, erplanlagtsotQ
sommerskogsbilveifor tømmerbil med
benger.Veiener planlagUet område
som, erforboldsvis greit ã bygge vei t

Det må imldlertid påregnes noe
sprengningsarbeid. Foratveiens

nytteområde skalvlEre så stort som
regnet med, forutsetlesdet, at traktorvei
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:En stor def avveleiisnytteoinl"Rde er

gllnskegreitå drtve1med
skogsmaSklnlr.' Noe areal er

vanskeligere'.p.g"a.bratteUe:r.
Hoveddelen "V ar.,leter bevokst med

lauvskog. Hen.ìlñôt en tredjedel av
aß'llelertUInntetmed ..iø.

Det,syn.øsikkel'"ièreiij..grepsfriea.real
av noen kltegorisoinfårredusertareal

hvisvei~lìdegget bYíges.Ellers synes det
,ikke.åværeregist..ertes~rslQltè

öiiljøverdiereller'lcultvrmin"êverdier
sonivU bJib~..ørt.AU skogt veiens

nytteomrldeervernskogetter
s.kQ "løYen,o,

'í!I;,QnQ..
l.()5Ø~liõö: '

, 'iQ-7sò6 ,
A

Véitriisõenfor dete veiprosjékteter tegnet inn på kartkopien på ..este side. Vend........?
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KÛltur.. og IiUJøverdier, andre n~rlnger

OIN
Enk~ltrllkt\u.y~ll'1 pr' tr3ktQrvel

Vei.nl_gIØt erpl...ilitØtsoiniýngre

traktorvei. p, ca 300 meter av trllséen
vil bygglnceøbestâl å ruste opp en enkel
traktorvei.. Det kan v~regrunniebdtpå.
berg flere steder i dette området. Det må
derfor piregnøs. noesprengningsarbeid.
Siden det ogsa\er flere bekker i omrAdet

Som må passeres, mà det ogs4 legges
.l1eteJlttatø.rrce$tikktnOer"..

~, (f............rt,.JU .
.. 19Öidèk~r.. '. . . .' ... .,. ..... .'

Enstørrødêrav atêaiêfet grêitA.drlvê
skogsdrtttl'.ined.tyncreskøgsìQftsklner.

N oeiivarellet et. derbñ()tnoe
vanskeligere A drive lp4grunii av brlÎtte

lier. MestepArten.v skogarOlteter
bevokst inedlauvskog. Ca 40°Atav
veiensnytteomrAdeer bevokst med

rIUlMko...
Av' inngrepslti~...e.lvilllnlegg llV

plø.nlagt vei medføreeo del 'reehikSJoiil
kategorih3km. J~orøvrigsynes det ikke

somoniveiaølegget vil forârsakenoen
konflikt n1edregistr.ertes...skUte

miljøverdier.eUer.kiilturminneverdier.
All skog i veiensnytteomr4deer

vør.sko ..etilrSkQ". loy.en
i1s¡ijijn~

.39Ö.nnn"
1Ö:"8öö4

A

V eltraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien 
på nesteslde. Vend........-+
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38 P Grønlinakkanveien
Helskog og Djupos, gnr. 59 og gn. 60
Fauske kommune
09.05.2011

7'ïo

74500-

Plan!. bilvei
.

100 400 m
!
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Veittaséen fot dette veiprosjektet ertegnetinnpa kartkopien på neste side. Veiid..-..-l
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39 P Strupenveien
Nystad, gnr. 61
Fauske kommune
11.05.2011
Hovedplan skogsveier 2012.2021

~:;

~

*Plan!. bilvei o

i

100 400 m
!
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(-)

o
'Enke. tri lllrvetI1 irreJrAkløfVel

Det er berplliJtlagtâbyjgeom. cJélerav

enebkel traktørveltllen tyngre

traktørvel. £n lengre del av
veiestrektnllen,går'over'iiyrområder.

Det vII dernied bli eødel)(ostnnder med
legglbJav dukog p4k.ørlngav

velmasser (morenemasser som bentes fra
frømre dêl.v veltraséeri), Det ersøktom
byggetillitelseogoDloffentllgtUskudd

før v:elBUt, '-etiinu,

íl'jfi'
9Ø3dèkar"

Škôgen,inytteomridéferstõrt settgrei'.ä
drlye nt med' tyngresko.~maskiJler.Det

vll kUQnev~renoepr()blemplgr"nnav
sperrendemyrerol noênbratteskøglier.
Skogen i området beslår bovedsakellgav

lauvskog,nien detflnnes ogslUtt
J1lul l.rdlner. ,

, fngeJilnlIgr~pstrléftrèåtbìlr..ecJ..šért
hvis veianleggetreidiseres.lleller ikke
andre,registrertesærskiltemllJøverdier
eller ,kultnrttdnneverdlerbUr berørt. All

_skog i onirAdet etvernskogetter
sko loYell.

-, &'i--"OO'd~P,1.S",."..,'

$~$.iQÖ~~
7()~$oo4

A

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn. plklrtkopienp. nestêside. Vend..........
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Gårdsnavn/Gnr. Kosmo / Gnr. 62
Prosjektnr.lProsj ektnavn 41 P / Tokdalveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei 1841-017
Ombyggin2 = O Nvanle22 = N O
Gjeldende veiklasse/planla2t veiklasse 7 /4 (sommersko!!sbilvei)

Omtale av veiprosjekt Veien er planlagt som
sommerskogsbilvei for tømmerbil med
henger. Arbeidet vii 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
sprengningsarbeider av betvdnin!!.

Planlagt veilen2de, m 1400m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 1400 dekar

Terreng/skogtistand 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 vii 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
ti hovedvassdraget. Veianlegget vii 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
sko!!loven.

Anslått byggekostnad, kr. 945.000,-
Anslått øknin2 i sko2Verdi 1.150.000,-
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----~
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Veitraséenfor dette veiprosjektet er teget inn på kartkopien på neste side. Vèiid........+
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Gårdsnavn/Gnr. Kosmo / Gnr. 62
Pros.iektnr.lPros.i ektnavn 43 P / Reinliveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

OmbV22in2 = O Nvanle22 = N N

G¡eldende veiklasse/planla2t veiklasse - / 7 (tvn2re 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 offentlg tilskudd ti

veianle22et i 2011.
Planla2t veilen2de, 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

h02stklasse 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 (lO - 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
Sko210ven.

Anslått bV22ekostnad, kr. 73.500,-
Anslått øknin2 i sko2Verdi 104.200,-
Forventet off. tiskudd i % 70-80 %
Prioriterin2, A = Høv, B = Middels, C = Lav A

Veitrasé en for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----7
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N
. .1 1tit~ t...kl9t'l'l

. Veten er píanlågfsoØJ.tynl..eiraktorvel l
elområde hvor- detikkebør v~realtfor

kostbart åbyiiesltkvei. netsynes ikke
å bU.såniyespreugnbigsarbeldogstore
deleravvcdenvUgå L forholdsvis flatt

leiule. .
167Ö'"

" . '. .4fŠa.kìlt

"VeÎeiiš lltteÖllt4de;bê'stlr L storgrad."

skoglier'hvor det vil være Jnu,ligå foreta'

dtlftmedtyngre skogsin.skln~.."Noen .

øvskogUeneeriQìidlertidsåvtdtbr.tte .
ntskogsdrlftmecniaskbter. kønbli
vnnkeUg,s....lill.ôv..edel.avliene..

MCltep.o1enllVskQgenJnytteømrådet. er
1nu'vSkog,. inendeterogsiPlllntet litt

b"~t .... 'id t. .. ..' ..ftOn.Q ..OBU:. "l.~ .'

Ilvis.pia.id.åtevøt¡J1ieig..byggeli~Vndet
mecfø..eendel.reduk$jollatv

inngrepsfrteiireal i kafegorienel..:4ki,
3..SklogllSkl(vUlniark$preget

onirAde)" Veiell vtl i sørogšA berøre et
onirå.desomJNaturJi.senetreglstret:

soliu3sjoneltellei"l'egion.ltviktig
naturtpemed.bJørkeskøgog .

høgstauder.I detteoniråd.et er' detbl.n.
registrert ynglebdebageslnger,.m.yske
ogrognelundlav (slstnøvnte.nfirtl1et).

V eiws.nytteQniràdctgr~nse..opp' til
Sjunkhattep.IlJtsjoD3lpørk pAeD
strekningllvJ~OO~ 1400 meter.

Forøvrig synes . detikkøå.v.rereglstrert .
s..nldlte. mUjøverdler eller

kulturminöeverdl...somlJUr berørt.'All
. 

skog i veie.nsnytteonirldeer vers.kog
etter ,sko IQ"eQ,

i70~öøO'~
iî3",QQO."

)Ö';40°lÓ
C

Veitraséenfor dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien pA neste side. Ve.nd..-+
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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.
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Eksisterende traktorveier' høsten 2011
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Eksllterendetraktorveler bøstenioii (fol'satt)
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Fauske kommune Ð~ --01.07.2011 0);
Hovedplan skogsveier 2012 -2021 ~/ '- ----------
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Traktorvei ved nordvestsiden av Valnesfjordvatnet,
61 E

X 7473750
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