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

2. Fauske koimune - Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021. Skogbrukssjefens forslag
datert 01.0.201 L.

Saksopplysninger:
I Stmeld nr. 17 (1998-99) Verdiskaping og miljø ~ muligheter i skogsektoren fremgår det at

Landbuks- og matdepartementet vil. sette krav om at det innen 2001 skal forelig ge
kommunevise hovedplaner for utbygging av skogsveinettet.

I Fauske koinune ble det i tilknytning til Tiltaksplan for skogbruk (1988 - 1998) også
utarbeidet en sailet skogsveiplan for kommunen. Av Fylkesmanen i Nordland,
Landbruksavdelingen 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 Tiltaksplanenfor skogbruk, var ganske enkel og preget av å være
en ganske grov oversiktsplan ofte uten forutgående befaring i marken av planlagte veier og
uten nytelkostnads- og miljøvuderinger av planlagte veier. Fokuset var dessuten også mest
på bygging av traktorveier og mindre på bilveier. Av foranevnte gruer og det faktum at
Tiltaksplanen for skogbruk (1988 - 1998) nå er foreldet, har det vært naturlig å ta initiativ for
å få utarbeidet en ny og noe 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. Skogbrukssjefen 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 annonsen ble det bL.a. bedt om forslag til ulike
typer skogveier.

Skogbrussjefen har arbeidet med planen helt siden år 2008, men på gru av mye annet
arbeid har det.særlig vært i 2010 og 2011 han har hatt tilstrekkelig tid til å arbeide med planen
slik at han 01.10.2011 kune fremlegge et planforslag. Alle ulike innspil om skogsveiplaner
fra skogeiere er tatt med i veiplanen. Det er imidlertid bare ganske få av de foreslåtte



veianlegg som er innspil fra skogeiere. De fleste planlagte veianlegg i planen er foreslått av
skogbrussjefen.

Planforslaget har blitt vudert i forhold til kommuneplanens areiIldel og eksisterende
reguleringsplaner i kommunen for å ungå konflktfylt overlapping.

Planen omfatter 14 skogsbilveier som er planlagt med en samlet lengde på 21,5 km. Det
samlede nytteområdet for disse veiene er ca 20,7 km2. Den samlede byggekostnaden for
veiene er kalkulert til ca kr 12.809.000.

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

km og med et samlet nyteområde på 17,1 km2. Kalkulert kostnad for de planlagte
traktorveiene er på ca kr 5.064.000.

De planlagte veiene er satt opp i tabellform og lagt inn digitalt på oversiktskar samt på
detaljkar i tilegg til at det er laget en mer detaljert vurdering av hvert veianlegg.

For de eksisterende skogsveiene i kommunen er det laget tabell- og kartoversikt. Her fremgår
det at det er registrert 10 eksisterende skogsbilveier med en samlet lengde på 12,6 km samt
70 eksisterende traktorveier med en sailet 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 skogsveianegg enn de
som omfattes av hovedplanen. Slike veiprosjekt vil imidlertid måtte regne med å bli vurdert
og prioritert på samme vis som de planla.gte veier som er tatt med i hovedplanen bL.a. med
hensyn til hvor god helhetsløsning man får for større områder og i forhold til nytelkostnads-
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 fOlskogsveier er å få en samlet oversikt over
hvor i kommunens skogområder det kan være aktuelt å bygge nye skogsveier eller å ruste opp
eksisterende skogsveier til en høyere veiklasse. Det er også viktig å få frem hvilken .",..

prioritering de ulike veiprosjekt bør ha. Dermed blir det lettere å se hvor tilgjengelige
investeringsmidler bør brukes for å gavne skogeierne og 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 motiverings arbeid overfor skogeiere og i tilknytning til kommunens
forvaltning av tilskuddsordninger, lover og forskrifter i landbruet. Planen skal dessuten gi
omverden en oversikt over hvor det i fremtiden kan påregnes bygging av skogsveier med
ulike veiklasser.

En målsetting med planen er også å medvirke til at det blir bygd mer skogsbilveier enn det
som har vært tifelle ti nå. Hvis bare skogressursene er store nok, vil det på sikt være mer
lønnsomt å bygge bilvei enn traktorvei. Skogsbilveibygging vil medføre klart mindre



transportkostnader og energibruk for samfuet. TeITengtransport koster 50 ganger mer enn
transport med tømmerbiL. Det kreves dessuten normalt 50 - 60 ganger mer energi pr. fm3 ved
teITengtransport enn med tømmerbiL.

Saksbehandlers vurdering:

Forslaget til Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021, datert 01.10.2011 kan legges frem for
Plan- og utviklingsutvalget til godkjenning for offentlig høring.

INNSTILLING:

Plan- og utviklingsutvalget viser til det fremlagte forslaget til Hovedplan for
skogsveier 2012 - 2021, datert 01.10.2011, og godkjenner planforslagetlagt 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 ut til høring i ekspedisjonen (Servicetorget) på Administrasjonsbygget, på
biblioteket på Straumsnes, på biblioteket i Sulitjelma og på Fauske kommune sin hjemmeside
på internett under Kungjøringer og høringer. Det har i tilegg blitt sendt høringsskrv 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.

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

Vurdering/anbefaling:
Søknadsplikten i tilknytning 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. 31P 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 skadevirkningen 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 aktuelt 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 kunne være uenighet
mellom skogeiere om veier skal bygges, eller hvor de skal bygges. Det vil i praksis være
vanskelig å trekke inn slike problem når en slik oversiktsplan som Hovedplanen for
skogsveier skal behandles av kommunen. Det vil uasett være opp til skogeierne selv i stor
grad om veiene i planen skal bygges eller ei.

Uttalelse fraNordland fylkeskommune. Kulturminner i Nordland:
Nordland fylkeskommune, Kulturinner i Nordland uttaler at de ikke har godt nok
data.grunnlag til å kunne uttale seg til arealbruken som bygging av de 44 planlagte
skogsvegene vil innebære for kulturinner. De peker på at Nordland fylkeskommune som før
må få tilsendt de ulike søknader om byggíng av skogsveier til uttalelse. Fylkeskommunen vil
da ta stiling til om det er behov for befarng på stedet før kulturinnefaglig uttalelse kan gis.

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

Uttalelse fra Reinddftsforvaltningen Nordland:
ReindriftsforvaltnngenNordland. viser til at de ulike planlagte veier ikke er vudert i forhold
til reindriftens bru av områdene og forutsetter derfor at hver enkelt vei søknad i fremtiden må
avklares i forhold til reindriftens bru av berørte områder. I uttalelsen fremgår det at det i
Fauske kommune drives en aktiv reindrift i to ulike reinbeitedistrikt som i store deler av året
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 til nyte for reindriften hvis reineiere får brue veiene i perioder
de har rein i området.

Vurdering/anbefaling:
Søknader om byggetilatelse for den enkelte skogsvei skal allid sendes
Reindrftsforvaltningen Nordland og heretter også det berørte reinbeitedistrikt.

Uttalelse fra Solvik Utmarkslal!:
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I uttalelsen 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 utmarkslaget derimot ikkê hører hjemme i
planen idet de mener dette er en kommunal vei som kommunen har vedlikeholdsansvar for.

Vurdering/anbefaling:
Det planlagte veiprosjekt 14 P består i å ruste opp en tyngre traktorvei (opprinnelig en
gammel skogsbilvei). Denne veien er en del av veien som går 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 veiformann.
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 veigru
til kommunen. Det fremgår derimot i skriv fra kommuneingeniøren i Fauske kommune til
Statens vegvesen (i tilknytning til avkjørselen mot E6) at det veien skulle brues som, var
skogsvei og at veien i lang tid vile komme til å ha svært liten 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 betydning for bosettingen ved Solvik.

Uansett hvem som skal regnes som eier av veien som går fra Solvik til Gryvikmoen, så vil
det være økonomisk fornuftig for skogeierne i området å fà gjennomført prosjekt 14 P. Dette
prosjektet må faktisk regnes som et av de mest økonomisk lønnsomme veiprosjektene 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 slår 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 virknng for vassdrag
og hvilke løsninger som velges må vuderes når de enkelte veianlegg behandles.

NVE er i sin uttalelse også opptatt av at det ved bygging/opprusting av skogveianlegg må
foretas vudering 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 ~deres når 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 veisøknad i fremtiden vil
slike forhold bli tatt mer med i detalj.

Det foreslås at det tas inn i Hovedplan for skogsveier under Lover/forskrifter - krav til
skogsveibygging - ramebetingelser at det i tilknytning til de enkelte veisøknader må foretas
en vurdering av veianleggets 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).

PLUT-045/12 VEDTAK- 16.04.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Forslag til Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021, datert O 1.1 0.2011 godkj ennes med

de tilegg som er foreslått i saksutredningen (understreket).

Fauske, 01.03.2012

Even Ediassen
rådman

Utskrif sendes:
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Statens vegvesen
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Fauske kommune
Postboks 93
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Behandlende enhet:

Regíon nord

Saksbehand ler/innva Igsnr:

Jan Krstian Tangstad - 75552781

vår referanse:

2011/119944-002
Deres referanse:

1111326
Vår dato:

13.01.2012

uttalelse til hovedplan for skogsveier 2012 . 2021. Fau$ke kommune

Det vises til oversendelse fra Fauske kommune datert 25. november 2011 med utsendelse av
ovennevnte plan til hØring. 'Planen omfatter 14 skogsbìlveiet 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 diinensjoneres i henhold til vegnormalen 017
Veg- og gàteutforming. 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 utforming 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~~~T~
Jan Kristian Tangstad.

Overingeniør

Postadresse
Statens vegvesen

Region nord
Postboks 1403

8002 Bodø

Telefon: 06640
Telefaks: 75 55 29 51
fi rlìapost -nord(§vegvesen. no

Kontoradresse
Drèyfushammarn 31/33
8002 BODØ

Fakturaadresse
Statens vegvesen

Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ

Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

Org.nr: 971032081
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Jo Vida Nordhaug
Klungset
8214 Fauske 30.01.2012

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

Viser til 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 totalt i kommunen. Videre legges det gjennomgående opp til høere
stadad på skogsveiene enn det som har vært vanig tidlgere. Dett inebærer at det

landskapsmessige inepet blir langt mer omfattende. En enkel trakorvei kan i stor

grad tilpasses terrenget og gli in i landskapet, og dersom den blir liggende ubru
etter at-skoguttet er gjort vil den etter noen år være lite synig.
En skogsbilvei vil deriot kreve en helt anen opparbeidig av terrenget med
skjæriger, fylling, sprengng og større bredde. En slikvei vil stykke opp landskapet
og gi store, varge sår, Jeg merker meg forøvg at de fleste planàgte veianeggene er
foreslått av skogbrussJef og ike av skogeierne selv.

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

Jeg er eier av gr (gn.l 17/bnr.6) som vil bli krafig berørt aven evt. skogsbilvei i

tråd med planens prosjekt. 31PlKuigsetveien. Jeg har en liten teig og ta ut skog
med lett redskap, noe som fugerer godt.og gi lite skader i terrenget. 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 forstålse for at andre skogeiere kan ha større behov for skogsvei, og at dette
kan være nødvendig for at de skal ha en reell mulighet for åta 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 når det som her er snak om
permanente ingrep av begrenset samsmessig betydng. Det er også ønskelig at
evt. planegging involverer greierne og ta hensyn til våre synspunr i større

grad.



Dersom det fremstå helt nødvendig å gå videre med prosjektnr. 31P/ Klungsetveien
bør det ses på muligheten for tilpasniger som glør at en kan ungå eller begrense

inepet og skadevirkngen på mi eiendom.

M:V¡

JO~dMN~
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Fauske kommune

Uttalelse om kulturminner til hovedplan for skogsveger 2012 - 2021

Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta kulturminner i arealplanleggingen, i henhold til
Lov om kultuiner 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 tB arealbruen som byggingen av de 44 planagte skogsvegene vB innebære for
kulturminner. 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 uttlelsen gjelder ikke samiske kutuinner; det vises til egen vurdering fra
Sametinget.

k~~'~'~~
Marinus Hauglid

arkeolog

Kopi til:
Sametinget Á vjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK

Adresse Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø

Besøksadresse Prinsens gt. 100

Dir.: 75650526
Tlf.: 15650520
Faks:

Saksbehandler:
Enhet:
E-post:

Martinus Hauglid

Kulturminner I NOrdland

post(§nfk.no
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Offentlig 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 meèi 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 bilvei. 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 kommune 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 kommune.

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
tilgj engelig beite.
-Veien kan gripe inn i viktige flytt leier for rein, og hindre fremkommeligheten
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 enkelte vegstrekningene er i planen ikke vurdert i forhüidtil reInd:dftens
bruk av omràdene. Reindriftsforvaltningen forutsetter derfor at hver enkelt
veisøknad mà avklares ogsà i forhold til reindriftens bruk av omràdene.

Enkeltsøknader om bygging av skogsbilveger skal sendes fra kommunen ut til
berørte reinbeitedistrikt, samt til Reindriftsforvaltningen for uttalelse.

,

Med h!ilsen

Ing-Lill Pavall
Reindriftsagronom ti~w- G. Q-0J

Yngve Granum Stang :J
Rådgi ver/nestleder

Kopi: Balvatn reinbeitedistrikt v/Per Olof Blind
Duokta reinbeitedistrikt v/Annfinn Pavall
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Klassering 5 K. (; _~~
J,PJ s.¡~

~_~J Ô~1_.. ~.~.'d5e()~. Solvik 31.01.2

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 derfornødt for å komme med
noen kommentaer. 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 -/7, 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 enr
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 gtensen mot Saltdal Kommune.

2. Vei nr 14P/Solvikmarkveien, klasse 7/4, somnierskogsbilvei.
. Denne veien ble bygd på slutten av 1960-tallet mellom Solvik og Grikmoen, av Fauske

Koinune. På den tiden var det Kun jernbaneforbindelse 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 frajernbane til vei for Sulitjelmàdalen 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 ã. vedlikeholde denne
veien..Slîk Solvik Utmatkslagser det, er Solvikmarkveien (som i Solvik kalles
Gtyikmoveien) en kommunal vei med et kommunalt vedlikeholdsansvar. Veien brues i
dag av hyteeiere i området, og den brukes også av enkelte som velger en kortere
kjørestrekning når de komnier sørfra langs E6 og skal oppover i Sulitjelmadalen. Men veien
er på ènkelte partier svært slitt, og lar seg vanskelîg passere med en vanlig biL. En utbedring
av enkelte grøfter, øke bredden på enkelte steder, og oppgrsing er det som skal til for å sette
veien i stand. Skogbrukssjefen har beregnet dette til 750.000,- kr.

Skogbrukssjefen foreslår nå å gjøre denne veien om til en skogsbilvei som skogeierne selv
skal bygge med egne midler og med støte fra stat og kommune. Dette inebærer 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 slitasje
fra almen bruk. Disse bommene vil i så fall bli satt opp i grensen mot Saltdal, og i Ågnøva ved
veiens begynnelse i Solvik. Dette vil stenge for almenhetens lette tilgang til friluftsområdene
langs veien. Her kan vi nevne Storhellarhola og fiskevatnet Svartatnet. 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 Gtyikmoen
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 ikke at den innsatsen som kreves i form av kapital
og dugnadstimer for å få bygd denne veien og fremtidig vedlikehold, står i forhold til den

.. l ..
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Solvik Utmarkslag
Leder: Olav Vedal Solvik 821~ Fauske
Tlf. priv: 756 44976 Tir. arb.: 75549255
Mob.: 478 58639

beregnede økning i skogsverdi som skogbrukssjefen skisserer. Ingen har på det nåværende
tidspunk planer om noen større skogsdrift i området.
Solvik Utmarkslag ønsker at denne veien tas ut av Hovedplanen for skogsveier, ogtas inn og
prioriteres i Fauske Komnunes 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 16PlTverrlihainranveien, 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 tH utarbeidelsen av denne Hovedplanen for skogsveier. Men når det
gjelder planforslaget for vei nr 14P/Solvikmarkveien, synes vi at denne veien ikke skal ingå i denne planen.
Vi synes heller at FauskeKommune 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 bHer. 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 imøteser et 
godt

samarbeid med Fauske kommune i vår del av kommunen.

Med vennlig hilsen
Solvik Utmarkslag(/W1/4

OlavVedal
( leder)

'- J. ~
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Saksbehandler:
Stian Bue Kanstad
22 95 96 19 , sbk~nve.no

NVEs uttalelse til hovedplan for skogsveier - 2012-2021 - Fauske
kommune
Vi viser til deres brev datert 25.11.2011.

NVE registrer at planen ikke er bindende og at denenkeite 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 hvllke_konsekiænseDæib.yggingen.medfører for vassdrag er det vanskelig for NVE å g~
könket tilbakemelding til de enkelte deler av planen.

NVE forvalter vannressurslöven som er den generelle loven for vassdrag. Bygge- og arteggstiltak som
berører vassdrag vurderes uavhengig av behandling av tiltaket etter annet lovverk. Vaiiessursloven slår
fast at som vassdrag regnes alt stilestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring, med
tilhørende bunn og bredder inntil høyeste vartige 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 av skogbilvei vil elver, vatn og det aller
meste av bekker være oppfattet som vassdrag etter vannressurslovens definisjon. Vannressursloven § 8
slår 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 vannressursloven.
Vannessursloven § 11 gir kantsonen/det naturlige vegetasjonsbeltet langs vassdrag særskilt beskyelse
da det slås fast at langs vassdrag skal det opprettholdes et naturlig vegetasJonsbelte som motvirker
avrennng og gir levested for planter og dyr. Fylkesmanen er vassdragsmyndighet for denne
bestemmelsen. Der:soin det planlegges skogbilvi;ier som ikke er i berøring med vassdrag eller kantsonen
langs vassdrag, så kan byggingen skje uten at det foretas særskilt vurdering av tiltaket 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 grunnforhold 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
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veilederen Skogsveger og skredfare fra 2011. Vi viser også til retningslinjer Flaum- og skredfare i
arealplaner. NVEkan 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 at skredfare osv. må være vurdert ved behandling av det enkelte
veiprosjekt. Tiltaets virkning for vassdrag og hvilke løsninger som velges må også være vurdert.

Med hilsen

~~ ,-4-~.. . ~s.êsen ,
. regionsJef

'7 ..ûJ~rtt
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 ti hovedplan for skogsveier 2011 - 2021
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fi!~~~,,, (1998.99) Verdlskaplngog mlljø~ muligheter isløgsektorenfrerngårdet at

Landbrus!' 0lmatdepøremen.tet vilsettektv om at det innen 2001 skrl1 toreH,ie .
kOmb1!evisehovedl'lanerforutbYlIIrtg av skolsvetnettt.

_ (-.ì

I Fauske koinuneble 4.eti tilknytningtUTtltilksplan for skogbruk (1988-1998)0ISå
lJlnbeideten sanletskogsveipllU for Fauske kommune. A v Fylkesmanen i Nordland,
Landbruksavdeli"leii blederie .veiplanenl'ßsnetforå væretilstrekkeUi i f()l'holdtil
deparemêiitets.kiv om hovedplan for skolsveiet..Oetmå likevel.undertrekesat veiplanen,
som vatendelav Tiltasplanen for sko¡sbrtk,varlllskeenkelojpreletavå være en
Ialkesrov oversiktsplPf ofte utenforutJåendebeta.ng ¡marken avplan.i.veier oi uten
nytelkostnåds"OlniUjøvudenngerav plfUlllte veier. Fakiiset var dessuten 0lsA mest på .

by.sin~ av. traktorveier. Av foianevntearero,.detfaktuat Til4\splanen forskogbnik

nåoisåerforeldet,hardet værtnaturligà tahiitiativ for' fl utarbeidet en ny og vesentlig

gru4i.ørehovedplan for skogsveier 1 kQrtmtien. .

I. tiltádøl,ntiFauskekortuies.stratøslske ..landbnisplM sorrble vedtatt av
kol'unest¡yret 1$. d~se.¡ber200geretav tiltakeneIIHovedplanfors/cgswterlkommunen"
rned.skQ."tuks$jeten.sornanvarltg.for.tHtåìq~t;

PI_tls$li~I1.~

. Varsling ornigangsettìng av planarbeidetogfQì'éspørselom innspill (anonse)~

. Fitgltg arbeicivedskogbIíssjefenniedilÎsl'illlveifor$lag...BefatInger.Kontaktined

sko;ieiere.lnnte~ing pakar av eksisteren.deogforeslatteskogsveier.Nytelkostnads-
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Valgt planstatus

Hovedplan for skogsveier skal ikke
være en rettslig bindende plan. Planen
er utarbeidet primært som et
veiledende hjelpemiddel for den
kommunale skogforvaltningen. Det
vil m.a.o. kunne gis tilatelse til å
bygge andre skogsveianlegg enn de
som omfattes av hovedplanen.
Slike veier vil imidlertid måtte regne
med å bli vurdert på samme vis som
de planlagte veier som er tatt med i
hovedplanen bL.a. med hensyn til hvor
god helhetsløsning man får for større
områder og i forhold til
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 fàr 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 få 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
gj ennomføring av
skogbrukstiltak tar vare på
viktige livsmiljø og
nøkkelbiotoper i samsvar med
Levende skog standardene. I
disse standardene fremgår det
bL.a. at det skal unngås å bygge
skogsveier i biologisk viktige områder. Det bør dessuten bygges minst mulig skogsveier i
større sammenhengende skogområder med lite omfang av tekniske inngrep. Standarden
krever ellers en forsvarlig avfallshåndtering. Skogeier skal sørge for at minst mulig avfall og
utslipp oppstår, og at avfall, i den grad det oppstår, blir håndtert på en forsvarlig måte. Alt
søppel inkL. utrangerte hvilebrakker skal være fjernet når et arbeid er utført.

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

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

Reindrifens rettigheter som bruker av utmarkafremgår bL.a. av Lov om reindrif. Skogsveier
som medfører betydelig terrenginngrep eller ulemper for reindriften, kan få problem med å få
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 millon kroner, så må man kanskje
bruke alle veitilskuddsmidlene i kommunen over tre år. På kort sikt er dette ganske
begrensende for hvor mye skogsvei som bygges. Det fremgår av forskrif om tilskudd til
nærings- og miljøtiltak i skogbruket at det bare kan gis statstilskudd til skogsveier som er
godkjent etter den til enhver tid gjeldende forskrift om planlegging og godkjenning av veier til
landbruksformål, eller etter plan- og bygningslovens bestemmelser. For øvrig kan det ikke gis
statstilskudd til skogsveier som medfører reduksjon av "vilmarkspregede områder", dvs.
områder som ligger mer enn 5 km i horisontal avstand fra eksisterende tyngre tekniske
inngrep. Permanente skogsveier blir regnet som tyngre tekniske inngrep.

I skogbruket har vi den såkalte skogfondordningen som medfører at skogeier ved salgshogst
av skogsvirke er pliktig å sette av
en viss prosent av bruttoverdien
for virket på eiendommens
skogfond. Skogeier velger selv
hvor mye midler han skal sette av
på fondet, men avsettet må være
minst 4 % og maks. 40 % i hele
prosentenheter. Skogfondmidlene
skal beskattes først når skogeier
tar dem ut av fondet. Brukes de til
nyanlegg eller opprusting av
permanente skogsveier, får
skogeier skattefordel idet kun 15
% av skogfondmidlene som brukes
blir skattlagt. En skogeier som er
næringsdrivende vil i tilegg også
kunne skattemessig
engangsavskrive veien de årene
den bygges og får således nesten
en dobbel skattegevinst.

Næringsdrivende skogeiere med høy marginalskatt får slik sett den største skattemessige
fordelen av denne ordningen og vil ved veibygging ikke trenge å dekke mer enn ca. 16 % av
veikostnadene selv. Dette forutsetter imidlertid at skogeier har en aktiv drift av
skogressursene, slik at det kommer tilstrekkelig med midler inn på skogfondkontoen. Når det
gis betydelige off. tilskudd til veibygging som i tilegg kombineres med skogfondordningen,
blir det i enda større grad det offentlige som bekoster skogsveibyggingen.

En strekning med stabbesteinvei på den gamle veien, 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 får byggetilatelse, vil det likevel kunne
bli prioritert lavt når det vurderes hvilke veianlegg som først og fremst bør få offentlige
tilskudd.

Et skogsveianlegg kan også komme i konflikt med vernede vassdrag, naturvernområder og
andre viktige naturareal og biotoper, sjeldne dyreslag og plantearter (rødlistearter).
Veiprosjektet må da kanskje stoppes eller endres eller det må utvises særskilte hensyn i
anleggsperioden og eller i tilknytning til påfølgende skogsdrifter.

Andre miljøverdier som kan bli berørt av skogsveibygging, er friluftsliv og kulturminner. For
de som liker friluftsliv i mest mulig uberørte områder vil skogsveibygging og skogsdriften,

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

dette like mye og kanskje mindre
negativt enn det positive ved at veien
gjør det lettere for dem å nå fine.
naturområder, gode bærplasser og
lignende. Det er ikke tvil om at bygging
av skogsveier i flere bygder har virket
regelrett velferdsskapende ved å gjøre
tilgangen til utmarka vesentlig lettere.

Kulturminner er konkrete tegn på hva
som har skjedd i fortiden i et område og
er en del 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
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Viktige biotoper for rødlistearter må tas hensyn tiL. Her
har vi rødlistearten marisko, som det er forekomster av
også Fauske kommune.
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automatisk fredet. Det samme gjelder ikke-samiske kulturminner fra tiden før år 1537.
Skogsveibygging må ta hensyn til berørte kulturminner, enten ved at veianlegget ikke bygges
eller ved at veiprosjektet endres. Dette gjelder ikke nødvendigvis bare automatisk fredede
kulturminner. Også andre kulturminner kan være svært verdifulle og bør skjermes.

I skogbruket brukes begrepet vernskog om skogområder som er utsatt på grunn av marginale
klimatiske forhold som kan gjøre det vanskelig for ny skog å etablere seg. Slik vernskog har
vi normalt opp mot fjellet, i de ytre kyststrøk og i nordlige deler av landet. Skogsdriften må i
vernskogområdene flere steder foregå noe mer forsiktig, bL.a. ved at det settes igjen mer skog
ved foryngelseshogstene og at det noen steder ikke bør hogges i det hele tatt. Dette kan
påvirke lønnsomheten ved å bygge skogsvei. Hva som er vernskog fremgår av de såkalte
vernskogregler som fylkeslandbruksstyret har vedtatt for den aktuelle kommune. I Fauske
kommune er alle skogareal å regne som vernskog.

Byggekostnader
Kostnadene ved å bygge skogsveier varierer mye med hvilken veiklasse veien skal bygges
etter, terrengforholdene samt hensyn som må tas til miljøverdier, rettighetsinteresser m.m.

Bygging av traktorveier gjør at traktortransporten av skogsvirket
kan gjennomføres betydelig raskere og på det viset blir biligere
for skogeier. På skogsbilveier er det derimot kjøper av
skogsvirket som må betale transporten. Biltransport medfører
dessuten betydelig mindre energiforbruk pr. fm3. Bilde fra 26 E.

Traktorveier vil normalt ha en
byggekostnad på kr 60 - 200 pr
meter vei. Nyanlegg av
skogsbilveier vil normalt ha en
kostnad som ligger på kr 400 -
800 pr. meter. Det som virker
spesielt fordyrende på
skogsveianlegg, er mye
sprengningsarbeid, mange og til
dels store stikkenner, stort
innjøp av grusmasser, lang

transport av grusmasser og ikke
minst bygging av veibroer. Kan
man unngå det forannevnte eller
redusere mengden av det, vil
kostnadene kunne reduseres
betydelig.

De veikostnader som er
beregnet/anslått for de ulike
veiprosjekt i denne planen, er

normalt fremkommet ved befaring av den aktuelle veitraséen kombinert med bruk av et fast
regnearkprogram for kostnadsberegning. Veilengdene har blitt målt på kart, mengde
fjellsprengning og antall stikkenner av ulike slag, mengde ryddearbeid m.m. er blitt
skjønnsmessig anslått. Kostnader ved gruskjøp og grustransport er blitt beregnet med
utgangspunkt i aktuelle grustak i området. Ellers har det blitt benytet 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 fà år vil gras og annen
bunnvegetasjon ha etablert seg. Dermed blir ikke veianlegget
liggende som et åpent sår i landskapet.
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Planlagte skogsveier
Planen omfatter 14 skogsbilveier som er planlagt med en samlet veilengde på ca 21,5 km. Det
samlede nyteområde for disse veiene er ca 20,7 km2. Den samlede byggekostnaden for
veiene er kalkulert til kr 12.809.000.

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

Se veitabeIler og oversiktskart samt diverse data og detalj kart på de følgende sider

( Ved å bygge ut et tilstrekkelig stort veinett med skogsveier, vil vi kunne redusere omfanget
av slike terrengskader i skogsmarka når det brukes store og tunge skogsmaskiner.
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Planlagte skogsbilveier 2012 - 2021

Veinr. Veinavn Gårdsnr. Veilengde, m Nytteomr., da Vei kostnad, kr Prioritering
4 P Galbmiveien 119 280 230 89000 A- B

14 P Solvikmarkveien 86 2600 5100 750000 A
21 P Osmarkveien 97,98,99 1040 760 390000 A
23 P Mostilveien 98,99,100 2290 2200 1620000 A
28 P Grønås-Stemmarkveien 108 1800 770 1060000 A
31 P Klungsetveien 117,118 2020 2300 1450000 A
32 P Nerliaveien 118 1400 1700 1010000 A
34 P Sommarsetli veien 44.45 1400 700 820000 A
35 P Gongskarveien 48. 49, 52, 53, 55 1810 800 1500000 A
36 P Langliveien 54, 55, 56, 57 2850 1600 1350000 A
37 P Nerbygdaveien 59,60 770 1490 550000 A
39 P Strupenveien 61 800 920 550000 A
41 P Tokdalveien 62 1400 1400 945000 A
42 P Preikstolveien 62 1050 770 725000 B

Summer--:: 21510 20740 12809000
A - høy prioritet, B - middels prioritet og C - lav prioritet

Planlagte traktorveier 2012 - 2021

Ýeinr. Veinavn Gårdsnr. Veilengde, m Nytteområ, da Veikostnad, kr Prioritering
L P Furuhau.gveien 119 2390 520 230000 A

2 P Grønliveien 119 950 480 91000 A

3 P Langvassveien 119 650 60 43000 C

5 P Hellarmoveien 119 660 190 58000 C

6 P Fiellveien 90, 119 3100 550 266000 C

7 P Tiårrisveien 90 950 645 83000 C

8 P Heimrundhågveien 89,91 1300 450 84000 C

9 P Bærsholaveien 91 1150 530. 370000 C

io p Stormoveien 89 1015 300 76000 B

11 P Tverånwveien 91 1100 440 170000 A

12P Storvikveien 87 1890 600 160000 A

13 P Tverrliveien 86 1750. 730 160000 A

15 P Osenganveien 86,99 1390 440 98000 A

16 P Tverrlihamranveien 86 480 205 59000 B

17 P Morteriliveien 84,86 2450 1800 195000 A

18 P Kikvikaveien 85 950 240 86000 C

19 P K vannmoveien 85 2630 1000 330000 A

20 P Lusbakkveien 97 1040 800 85000 A

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

24 P Melkerdalveien 99, 100 2480 1520 236000 A

25 P Sjyselvikveien 83 830 147 62000 C

26 P Tuvaveien 84 3700 . 840 265000 A

27 P Korså£aveien . 108, 112 2100 376 199000 A

29 P Blomholaveien 110 1690 530 260000 C

30 P K vithammarveien 110, 115 2220 500 300000 C

33 P Tørresvikveien 118 800 105 65000 C

38 P Grønlinakkanveien 59,60 2650 790 275000 A

40 P Høgknubbveien Del 2 61 2130 953 353500 A

43 P Reinliveien 62 740 211 73500 A

44 P Jordbrulianveien 70 1670 415 170000 C

Summer--:: 48015 17067 5064000
A = høy prioritet, B = middels prioritet og C = lav prioritet
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GArdsnavn/Gnr. L.npatoet statsalmenningI Gnr.

119
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Veltras'enfordelteveiptosjektetertegnøt inn påkArtkoplenpå nest.sidø. Vend....ii,,+
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Veittas'en for dette veiprosjektet er tegnet binpåkartkopien. på neste side. Vend..~.."
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Langvatnetstatsalmenning ¡Gnr.
119

4 P l. Glllbmiveien .

o
'1/3 1tçlll1. skøsl'¡lyel

V êl...leggeter tenkfby."vèdp.t
eksisterende tyngre traktorvei rustøs opp til
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toppdekkegrus. Ved lnnerenden3Y yeien mi

dd fl. es.ellllJJI JMsJgri.null.rb .kc

. ,. ~80m
.~~Ö Ileiqt

ben lavøtlggeiidedelay veiens

nYtleommde erlkke så brattøgførholdsvls

grelttllgJengelig.))enhøyestliggendedel alV

aiytteømrideler forboldsvisbJlttolJ m,"
krevende. gjentlomfø..skogsdrlft ì.
Stø..tedele....v skögarealet er bevokst med
laavskøg,mepepgaQskestor deler plantet
Medamklsomettet bvertbar blitt modeii
før. iur st.....

I... 0.'.. 1;;;ítel.Ît.fi"è..p...$frle~.':m:..ld'r~.l\.'. r.'P,," ~. .... ... g .... ..... ..l'il e
re( usertsittarlalsoltfølge..vplaíllllllt
veU)Yllhtg.IbenbøldtiINatltrbaSen,
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ìkkeIlødresæt'klltemlljø;,øg

ktdturminncwerdler âbliberørt. l

. ArtdIlf#l)ankeai er detca30mlter øst for
planlagt veltrasereglstrerten forekomst av

. sibl~ftlml1e soni...JasheosYn til ved.
fremthUaskoKsddft.. Deliek$lSterep4e

. bilveientU. S.i1itJelmøer fOi'krftsfredef
etter§ ~ia("rè(de,autoYernDg

linJefnting), .men.. plllnlagt.sl(,ogsvei. synes
ikke:åvære'lstrldmed'en sUkveifrelng.

Skogsbllveienerpb,qlp.gtbygdpA en vei søm
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Veitraséenfor dette veiprosjektet er tegnet inn på ktrtkopienpã neste side. Vend..........
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Gårdsnavn/Gnr. Langvatnet statsalmenning / Gnr.
119

Prosjektnr.lProsj ektnavn 5 P / Hellarmoveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

Ombygidng = O Nyanlegg = N N
G.ieldende veiklasse/planlagt veiklasse - / 7 (tngre 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

terreng å bygge 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
innblanding av granplantinger

Kultur- og miljøverdier, andre næringer Alle tre inngrepsfrie arealtyper (1-3 km,
3-5 km og ::5 km) vil få litt reduksjon
hvis veianlegget bygges. I Naturbasen,
Artsdatabanken og Askeladden er det
ikke nevnt andre særskilte miljø- og

kulturminneverdier enn sibirvalmue

som er registrert ca 50 meter sør for
veis tart. Langsmed og ca 50 meter sør

for planlagt vei ligger den gamle
jernbanetrasèen som gikk ti Hellarmo

(nå turvei). Det må legges vekt på at
denne bevares med et urørt skogbelt på
begge sider. Nytteområdet for veien er i

sin helhet vernsk02 etter skogloven.
Anslått byggekostnad, kr. 58.000,-
Anslått økning i skogverdi 69.000,-
Forventet off. tilskudd i % 60 %-(kun kommunalt)
Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav C

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----7
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Veitraseenfordetteveiprosjekteterteinetinnpåkartkopien pA neste side. Vend........,.
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Veten erpIanll\gt bygd solt tyngre
traktorvei medftvkjørsel fra riksvei 830.

Veien må bygges L bakke ned til
SJønstaelvalJed vad over denne pl sted

med lite vannføring.. J)etsynes å kunne
bU noe sprcmgnlJígsarbeid i området på
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Il eyet_..i, et. .

.9$Øm:,
(j4~~llØr

Vel¡nlegget erplanblit ¡.en del.v .veieos
nytteollrådesoni. har. noe lettere

terrenI..Enstordell.Wterrengeter
inildlertdfø.rboldsvís.vBnskellgogbratl

å driveskogsdrltt i.Mestepartenav
skogeninylteomr4deter eldre 1iuivskog

pagønskegodeboiiiteter..Det. er også
nim4treforekøniltlfBy,hmtll.r3n,

Veli.lilåâgøtvUmédfør"i1oerediiksJôo. í

Iliôgrepsfrleareal. Dette gjelder. både
.reftl:i6 .iø.. (vilit.rkSpregede områder)

ogareøltyPe 1-3 ktog 3~5km.
VelaJlleggetmåli.. ..v((jørsel fr... en

utvidelse påriksvet830som er fredet
soinkttlturmÎlìbe.Ellel'synes ikke
planlagt vehuileggã berøtekjente

særskilte rniljø..ogkultnrnilnneverdier.

AU skogiveiensnytteoinrådeer.

v,rijiK~-eJfir::$kcilQ"V,jj. ..
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Veltraséen fordetteveiprosjektetertegnetinn pà kartkopien på neste side. Vend..........
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Veltraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Veu.d........+
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Gårdsnavn/Gnr. Tveråmo / Gnr. 91
Prosj ektnr .IProsj ektnavn 9 P / Bærsholaveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei

-
1841-037

Ombygging = O Nyanlegg = N N
Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse - / 7 (tyne;re 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 beree;net

Planlae;t veilene;de, m 1150m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 530 dekar
Terreng/skogtilstand Terrenget i veianleggets nytteområde er

ganske skiftende med lettere
driftsterreng noen steder og ganske bratt

og vanskelig i andre områder. Det er
hovedsakelig lauvskog i området, men

med litt innblanding av naturlig
furuskog og litt gran.

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

veibyggingen. Veianleggets avkjørsel vil
være fra rv 830 som er forskriftsfredet

(godkjent av statens vegvesen).
Veianleggets nytteområde omfatter den

gamle ferdselsveien fra Tveråmo 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

skoe;loven.
Anslått byggekostnad, kr. 370.000,-
Anslått økning i skogverdi 180.000,-
Forventet off. tilskudd i % 70%
Prioriterine;, A = Høy, B = Middels, C = Lav C

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----~
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Gårdsnavn/Gnr. Stormo / Gnr. 89
Pros.i ektnr .IProsj ektnavn 10 P I Stormoveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei - . -

Ombye;eJne; = O Nyanlee;e; = N N

G.ieldende veiklasse/planlae;t 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 stikkenne i bekk som
må krysses, men utover dette synes det
ikke å skulle bli spesielle problem med

veibye;e;in2en.
Planlae;t veilene;de, 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 bye;e;ekostnad, kr. 76.000,-
Anslått øknine; i sko2Verdi 71.000,-
Forventet off. tiskudd i % 70 -80 %
Prioriterine;, A = Høv, B = Middels, C = Lav B

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----7
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Gårdsnavn/Gnr. Tveråmo / Gnr. 91

P ros_i ektnr .IProsj ektnavn 11 p I Tveråmoveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

Ombvl!l!inl! = O Nvanlegg = N N

Gieldende veiklasse/olanlagt 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 ti lauvskogområder
som er vanskelige å drive i dag pga

terrengvanskelil!heter.
Planlal!t 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 fullt så bratt, men her kan
terrenget være gjennomskåret av små
daler og søkk som også kan medføre

driftshindringer. Noe krevende
skogsdriftområde. Skogarealet er

bevokst med eldre 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 vil bli berørt. All
skog i veiens nytteområde er vernskog

etter skol!loven
Anslått bvl!l!ekostnad, kr. 170.000,-
Anslått økninl! i skogverdi 180.000,-
Forventet off. tiskudd i % 70-80 %
Prioriterinl!, A = Høv, B = Middels, C = Lav A

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----~
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Veitrllsçen fQr dette veiprosjektetertegnet Inn p4kâl1kopienp' .neste side. Vend........'"
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Kultur. og .mUjøvøtdlèr, andre næringer

N
. /7 itrett ktorve... l.. .' ,.. ",,-,.,-"-,-,'-,'..--...

Denne veien er planïältsomtyngre
traktorvei opp gjennom en. stor skogli.
Veien er pllliilagt sotilen typisk basvei
som i stotgrad Skalg' i sanimehøyde

langsetter lisiden. Skogsmasklneneskal
med "tgangspunktldenneveienkunne

kjøre rett opp og rett ned skogliene.
Noen steder er detforhøldsvis grûnlendt
på berg. Detinå deJ:or påregnes enllel

sr~L .1U$lt,l;elll,~
P¡So.iù.'

. 7)öile~r....
Tê....engeter fothØicišvls'bÍ"tt, nïeriikke

bratt.ere.enna,t.tyngtesk9gsmllsklner
k.n tllseg f..ein~ Arealet er lstorgtad

bevokst med eldre llnlVskqg,íIen delvis .
ogsãJhed. myegtlu1sOIU. bleplaiitetpå

midten av 1960..t.Uet.l de $.ènère 'rhar

detikkeværtskogsdriftl veiens

'n .UeQQltldt.... .

Det.plaiilagle..vêjpt4)$jêkt.vn~lkke
medføreattnngrepsfritAreai_vnoen av

detre kategoriene fårredusert.real.

Det synes heller ikkesoni om andre
kJente særskllte miljø- og

kultUrminneverdier vil bllberørt.AI1.
skog i veiensnytteøm..åd.eer vern skog

. . . ..... ..k; l .etterS.Jl .. ()v:en~..

16Q.QOJf..

ia8~.QQQ:

7()..Slf%
A

Veitraséen for dette veiprosjektet ertegnetinn pA kartkopien på neste sitte. . Vend........-+
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-l13 P Tverrliveien
Solvik, gnr. 86
Fauske kommune
08.02.2011
Hovedplan skogsveier 2012 - 2021
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Cr

VeltraséenfordetteveiprosjektetèrtegnetJnnpå kartkopien på neste side. Vend........ +
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N
..1'1 u..etr3ktQn'ei

Veten erplånhigtbygd som tyngre
traktorveil.et.oniride nied.lokaitviktige
natur1per .(Rk veget_sjon, Myroniråde.
Ref Naturbåsen). Pbtnl_gtveitrasè er

lagt slikt at pl.nlagt veibygging ikke
direkte skalbe..øre dl$senaturtpene.

Det synes Ikke AbIl nødveiidigined
sten .nin .$, J)el ......

4

Ensløt det llvitil-reniefftrfofbòldsvts
grettfórskøgsdt1ft.Eñk.èltesteder er det

likevel noe.g-.ns.ke lJtitltog.vanskelig
terreng.. Deterkbil1mestlauvskøg.l

vele..s nytte()mråde~Men deter
gr..npl..ntingerdelsmed i.uvskjernipa

.C... entredjecelav nytteonu:'4det.NIye.av
denne .rt\nlk~l elilttluisLJlsu.3.

lnÎtepjttiê.,øttlîLj "khóg.¡¡jki synes
ikke åf'redusertareaJhvis .

veiprøsjektet....e..Useres.A..eølklfegorien
i..3km syne$ d"riin()låfâ no" reduksjØtl

¡..realet.l veien.s.angtttìlytteomtâde
Ugg~r delvis to loklltvlk.tlgenatuJ'per

(Rik veget..sj.onøgMyrområde;l"ef..
N..turbl;sen).l)etniå tasbensyntildette
vedfrèøitidigèskøgsdrll't~I\For øvrig
synes ikkekjøltte's.rskilteøiljø... og

kulturndttiieverd.ierä vile bli bêrørt. All
skog i veiens nytteolUrâde ttr vern.skog.

etters'kft .QY~D,

.ìl,DOÜd: .
'l(jl¡ØOQ,1t ..
1$'..$0:%

A

Veitrllséen for dette veiprosjektet er tegnet Inn på kørtkopien pA neste side. Vend......+
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SolvikL Gnr.86 

16 PI T.... verrliham.. ranveien. - -. - -.' --o .

'_._. ...: - , ".. _.: .0.-. ..
KuItù.... og miljøverdier t andr~. n~..inger

Veitr.aseèôfor dette veiprosJektet er tegnet inn på. kartkopien på. neste side. Vend-......+
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16 P Tverrlihamranveien
Solvik, gnr. 86



Faiiske kommune -Hovedplan fot skogsveier 2012.. 2021

LeivsetØvre og Solvik I Gnr. 84 og
-nr. 86. 

17 PI Mortenliveien

N
../7 n re trAktQM'ei

Dette veiprosjekteterplanlagtsoin

tyngre traktorveiinnletomrlde hvor
terrenget over korte avstander kan være

litt br.ttoggrunnlendt pi fjell slik at
det vil ktuinekteves noe

sprengningsarbetd.Detvil i fremtiden
kunne være aktueltã videreføre

veibyggingeiisalJt rn.ste deler av veien
opptil skogsbUvei.Underveibyggingen

børnuu_badøttefor øyetQgikke.la
veien bIlbNtttereennmåks.J8% i

.tnp'," ffl. .srl,tndii.~

~~!lrÎii..
. ...._.. .... Iln9~e~r.. . ..

íJêtteVeiåiîlleggeiliåtetfo ..liold.sVtsstort .
nytteQmrådemed store .reatmed
lauvskog SQIJ. istQreområder har

forholdsvis lettedriftsforbold,menined
vanskeligere-terrengstrekningernoeii

Sleilers9Dlmå.. ..ìsereS..
Med .liensyn til såkåltelnngrepstHenreal

synes det kun åv.re~tèg()..ient..$.km
somvUkulinøfåôoe reduksjoid..røald.

1'0 ste4er lnytteområdet er det .
registrertphmtersQß. regnes. sQmsA.lølt

næ...truet.J)et. et Vanlig bak,esote og
Nebbstarr.De:måuni:gãs ãskade disse.

lok4Utetenemedveibyggitlg.og..
skogsdrift. i nytteområdet ivestmot E6

berøtesmuUgens . også . i mindre grad
10kAltvikttgom..ide.m,d

kalkbjørk,Qskøg. H~riuåskogsdrltten
tllpass'sdettø.Før .ovrig synes ikke

kjentesærskllt.mUjø.. og
kultu.rminneverdier å blj berørt. All

skog fnytteomrAdet erveriiskog.etter
skø .IQv~n.

HJs:oôö...
4öo.ooo,..

'0%
A

Veitraséen for detteveiprosjektetertegnetinn på kartkopien på neste side. Vend.,......+
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Gårdsnavn/Gnr. Moen / Gnr. 85
Prosjektnr.lProsj ektnavn 18 P / Kikvikaveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

OmbV22in2 = O Nvanle22 = N N

G¡eldende veiklasse/planla2t veiklasse - / 7 (tyn2re 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
påree:nes noe spren2nin2sarbeid.

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 inngreps frie areal er det kun

kategorien 1-3 km som får noe
reduksjon i arealet. Fra biltunnelen ved

Kikvika går det en slags sti opp ti
Svarthammarhola og her er det en del
friluftsliv (området er feil inntegnet i
Naturbasen). Denne stien må det tas

hensyn ti i tilknytning 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
vil bli berørt av dette veianlegget. All

skogen i nytteområdet er vernskog etter
sk02loven.

Anslått bV22ekostnad, kr.. 86.000,-
Anslått øknin2 i skowerdi 50.000,-
Forventet off. tilskudd i % 75-80 %
Prioriterin~, A = Høv, B = Middels, C = Lav C

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----~
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18 P Kikvikaveien
Moen, gnr. 85
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I dette skogområdet er det planlagt en tyngre
traktorvei, 18 P

'- /-:/.'/ :'~'-,'):,,'~,i:, ,)~, ___-o' /1 / l ,/ . . " /').' ~, i/fl I
/_--,'/~~ _'::,;:i'~::;~~i-:' /::'~,;: /~5;ri

~":'--"- ..,i' /"//.)''¡
", ì :;.1 r i :: ~~~: i~ '/ i?ti~' '~:'~I N. .~

o 100
1__-

400 m---,



Side 50Fauske kommUl\e -'ßovedplan for skogsveier 2012 .d021

..

Moen ¡Gnr.SS .
Hl P I Kvannmoveien. - - -.-

.-.- --_.'

Kultur.. .0g.JÎUjøvêrdier,andre.nieringer

OIN
EnkelYefJ7 ore trakt9rvet

Veien erplanlagtbygdšom tyiigre
traktorvei. De tørste500..600in .vUdet

vø.re snakk om opprusting av
eksisterende enkel traktorvei. Resten av
streknbigen vil det være nyanlegg avvei.
Terrenget er forholdsvisgrunnlendtog
detvilderforbli aktueJtåforeta en god

dels re.. llIø sllrbe((J., . .
2~3.(Jm

. l()ÖOdekar ..

Store delerl\vskogensilr ftier etlet
mindre bratte lier~Om.r'detJlå sllnilet

settansessoniiioe krevende å drive
skogbruk i. Egner seg belt føtbruk av

tyngreskogsmftsldlier.Nytteonirådet. eri

. .aUb()yedS3kJuW9~tm.dJaJ!ysko. .
Av lnlÌgtepsfrieomrideterdefkun

kRtegorieni...3kisom synes å vUle fai

noe redusert areal. SVftrth.....erholas

hovedåpiting UggèrcåGOO. ntfra

nær..este døla-v denplftnlaøte veien

(luftlfQje)...Sprengnings3rbeidene.bør
sUksetttoretas medfof$lkttgJietforlkke
å påføre grotta skader. For øvrig Ser det
ikke.ut til.fttkjentesærskiltêniiljø....eller

. kultürnilnneverdiervUblt bel'ødav
v~iaölelget bVi$det"bygges. All skog i
veiens nytteoniradeervern$kogetter

skQIQYeu. , ..

. ~3Ö~QÖQ.,=

39Q,QQQ...
7ÖØJ.
.A

Veitraséen for dette veiprøsjektet er tegnetinnpa kartkopien panesteside. Vend........+



Fauske kommune - Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 Side 51

--¡---~---- ~ 1-19 p Kvannmoveien--- --------1

I l\ Moen, gnr. 85 ,g Fauske kommune I
i 21.02.2011 i
, Hovedplan skogsvefer 2012-=~--" ¡ ~~-----
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Gårdsnavn/Gnr. H_iemf!am / Gnr. 97

Prosjektnr.lPros_i ektnavn 20 P / Lusbakkveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

OmbY2:2:in2: = O Nyanle2:2: = N N
G_ieldende veiklasse/planla2:t veiklasse - / 7 (to2:re traktorvei)
Omtale av veiprosjekt Veien er planlagt bygd som tyngre

traktorvei og må regnes som et nyanlegg
av vei. Det kan være noe grunnlendt på

fjell i disse skogliene. Det må derfor
påree:nes litt noe sprene:nine:sarbeid.

Planlagt 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 vil bli berørt hvis
veianlegget bygges. All skog i veiens

nytteområde er vernskog etter
skoe:loven.

Anslått bY2:2:ekostnad, kr. 85.000,-
Anslått øknin2: i skowerdi 178.000,-
Forventet off. tilskudd i % 75-80 %
Prioriterine:, A = Høy, B = Middels, C = Lav A

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----7
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Veltraséenfurdette velprosjektetertegnefbui pA kartkopien på nesteslde.. Vend..........
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OIN
Enkeitr.ktørvllI.7 .. l\r~ tr~ddorvei. .,-.". -..

Velanlegget er pb....låjsoin tyngre
traktorvei ietonirlde.hvor det må. . ~

påreinesen del sprengnhlcsarbeid.På
den freinre del av veitntseenerdeffra

rQr b4e ,~ukeltrll,k,tQrv~l!
it6Ötn..

. ,Otfaêkør
Êndelav sk:olsletrenlietJveien$

nytteomiideerv.nskèligogkrevende
pågrùu.nøv blftteskøgller, En delllv
arealet erforiioldsvlsgreit og ikke så
br.tt. J)èteriioenlranpJ..ntdeltl

nytteøin..å4et,"'è~nstørstedeleo.av
.. . .1., t ...e' I",öt: ..,.. d .( . "tsko .,.re.t e", .e,r. ll,.,:\lh~~ ,mt, ,. ¡Uh: ,,,,.,, '.
..Av liiügre()s,rl,'íi..¡tilèrdetkuìi.. .

kategorieiié hSkniog3..5km sonivilfå.
noearelll,edUkøjon,SåkaJte. .

vUlnillrksprege4~roni..ådervU. ikke.fli
reduset'.llr-ealet.1N"aturbasen et nørdre
del av velensnytteomr'deregistrert soni

frtluftsomn\(Je,)!ørøv,lgsyn.es .ikke
kjentes.,skllteUliljQverdler. og

ku-lturm.hioeverdletå hleberørt. All

skoglVeiéliSnytteomrideervernSkogtt"'l .e ,er$,9.. ,gYen"

i~:i¡~~~::
7Ò:'aQJVø

A

Veltrøséenfordetteveiprosjektet. er tegnet inn p' kartk()piebP.neste$ide~ Vend.......
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Os, Mosti0l Vatnan l. Gnr. 98.
pr.t90nr. 100

i3 PIMQstUivel~ll
i$41..ô31.

Om
'14 . .. ........ ....k . .. b. .1. c.. ...1.. sQmmlL+.O s y
Vet.berp âulllgtsom en

sommerskõgsbllvelll1n let stort.
skogomridesøm Juar vaertvanskeliil
drive plgrnnn av lang terrengkJøring.

Mer enn hfllvp.n1enav veilengden vU
bestå i å rusteøppenekslsteren.de

tr.ktorvei tllbl1",l. Før .,vriger.det
snakkoin nYl\nJeggavbilvei~ DetvU

vierenødvendignieden del
sprengnb1i1ultbeldp4 vel..nlegøet,.salrllg

p.lden delen flV veleltsom Uiger .
niir:lst.,l. ..itlet.... .......'...:,:;:,"-........"..'.'..".,._";---.-'.'.'

.'..:.... ,.....IlL...

. í~~u9aelfr
,. SlØfl'.lêtlivdtørrêugøt r~~leí1$

nytt~nirldeettõrb()lcl$"lsg"ltAbll
skogsdrift Jhvisdet benyttesfyn.re

skogsma$kin~r"EDk'ltembOlrellrealer
Cotholdsvisbmtte og VfloskellgeAha

drift... Mestepanenltvskogen. i veiens
nytteområcleer laUvskog,men det er

også en del.omrlderniedlrfn,bi.a. en
god del.lbo.lstkllsseJIlog.iV.Ende.lav'

den nærniestllal~lld"IJlliY$kQgener
vtliJ!.d.:c.

Îíli.,ij.st\ktlt~'¡ric...tijst¡i¡,~af$fn"lvUìet" c.
r~iis.rtl(..e..lbvis vel~..l)yglJ~s.llinrdredel.av

veiensnytteø..r.Adeer 4eti N.tnrl)ison

registl'ertet ikJ(everdlSJltttrlh.iftsø....Ade.

Gtotte...Qk$b(JliiUQ.~rlt:~rveltraséen$vestlnde .
ogmAtàs hensyn til vedsprengningsarbeider.
Cll.~SQ vestrorpl.nligtyei~rdet i ASkelRddeø

reglstl"rt.etll.tQm.Usk fredet..knltu....lnne
(ltlYstec.1 fOl'mJ'VenbQle.ilû1kfell). Fo.. øvrig

syne!! detlkkoAv.-te$.-rskilteregistrtrte

Dì iljøverdlêreUerkultnl'miopevlrdlersom. bill'

be..ørtav velpllnenr All skog t veiens

ll t QQ., rde"or.v.ru.o etterskolQveO
I.(f,~liöö.~
.1.ílo,ijöo,~
'0",,$'.1_

A

Veltraséen for dette veiprosjektet er tegnet ¡nn på kartkopien plnesteside.. Vend-..+
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24 P Melkerdalveien

Mosti og Vatnan, gnr. 99 og gnr. 100
Fauske kommune
21.03.2011
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Veitraséenfor dette veiprosjektet er tegnet inn påktrtkopienpå neste side. Vend..-....
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:Lelyset. øyre tGnr.l.
. 26PITuYAyeleu

1841..()1l
OiN

8 /7 lJr, trllktQtYøt

VelptosJektetbestårll riisteopp og
forlenge en klasse 8 vet.(lett tr.ktorvei)
tiltyiigre traktorvei. L deleravoinrådet

er det ikke så mye løsmasse.... Det må
dermed p4regnesnoe

s..e.U ala '.~. ...held.,
1'100.' ..~.'.,.,IU

8.4.'.Od t...... ...emlr

Enslotdøl.avtørrenaetb(lstAFav .
forboldsvls brntte lier og må derfor

regnessom.to..holdsvlskrevende â drive,
$kOlsdrifti.. En .stor del. aVar..leter '

bøvokst med ljuvskog,méîldeter også,

pl.nletenaod deig.,an. inYUeomrldettU
velett. Mye av denîle.gran. erkóD1Ø'et i

,. . .,PØiU,SMo.deAlldert,.

.."'.MedbøiisyndíšAk,..ltelnnåtepsfriø .,
.. .re31, er detkunkategorteui..3kmsOJ)

bUr berørt óg.VU.f'.îlÓetlrealreduksJo..

hVisveiableggetbygges. Fot øvrig,synes
det ikkeso!noØi sierskiltereglstrørte

milJøverdier.og.kultul'lnüeverdiervil .
bltberø.rt..AU$kogi.veie"$IlYtt~mrAde

er,vemkl!eff,lr;akQ .lPYell.,.
ì~fii(îQQ;, .

~.íQ.DQJi~, .
70-'75 %

A

VeitraséenCordetteveip,osjektetertegnet tnit pA. kartkopien på neste side. .Ve..d...."..+
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26 P Tuvaveien
Leivset Øvre, gnr. 84
Fauske kommune
28.03.2011
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KuItûÌ'-ogniilJøtéÌ'cIier,åndten.tlnger

OIN'
En.keltl1ktpryell "Tnre J.....tQryel

. Veiensict býigessouien tyngre
traktorvei. Lllngs noe Dler enn 500ineter

av veitraséengArdeti dagen gammel
vei som kommunen. bygde diet Ute

vannverk. Denne veien må opprustes i
tileggtUatdetmânyanl~leseai600

meterineflvei.Deter flere stede..
forholdsvisgrutUilendtpå. berg. net må

derför påreønes en del
s re'l, L.s ..held.,.

....ìlOgjll,
3lf6"de-Itilr '.. ..

Terriinåéie.rd.ellnøe h~.ttog krevende,
dell!rnoelettere.Detet cuntrent Uke mye
gr.nplantingersóm lauyskoglveicms

nytteoinràde.ltnstordelltvgranskogen
bflf..tUle,s.. .. . .

'Áviii..g..epst..iif~ri~f vUvelinìegget
medføteareâlr.eduksJonföt .kiteg()riêne
1- 3kiog 3O'S'km. Vilbn_rkspregede

llreøJ."U lkke bli.têdll_êrt. EUer$synes
ikkedet plø.nlllgtevei.niçggetå ville

berøresærskiltê registreltemUJøverdier

ogkultllrininneverdier.All 'skog L veiens
nytteområdeer vernskøg etter

Sklfllten.., .
'199;QUQ.;..... .

jDî..Oílô; ,. .
80%'

Á....

Veitrasien fórdettevelprosjektet ertegnetlnnpå kartkøpienpå nesle side_ . Vend......
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27 P Korsågaveien

Grønås og Medås. gnr. 108 og gnr. 112
Fauske kommune
28.03.2011
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Veitr"$ç~bfor detteveiprosjektetertegnetinn p'kartkopienp' neste side. Vend..........
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Veitraseen. for dette veip rosj ektet. er tegnet. inn påklrtkopleri. på .nesieside. .Vend........+
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Gårdsnavn/Gnr. Klungset Indre og Klungset Ytre /
Gnr. 117 og gnr. 118 

Pros.iektnr .IProsj ektnavn 31 p / Klungsetveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei 1841-007

Ombyggine: = O Nyanlee:e: = N O/N
G.ieldende veikiasse/planlae:t veiklasse 8 / 3 (helårs skoe:sbilvei)

Omtale av veiprosjekt Veien er planlagt som helårs skogsbilvei
får å åpne Klungsetmarka for

kommersiell skogsdrift. I dag stenger
jernbanen for slik skogsdrift i store deler

av dette skogområdet. Første del av
veien vil bestå i å ruste opp traktorvei til
bilvei. Ellers blir det nyanlegg av bilvei.
Det synes å være et greit terreng å bygge

vei i med kun begrenset med
sprene:nine:sarbeid.

Planlae:t veilene:de, m 2020m

Anslått nytteområde (prod.skog), da 2300 dekar

Terreng/skogtistand Terrenget er stort sett greit å drive
skogsdrift i. Noe problem med myrer

som kan stenge for terrengtransport og
noen ganske bratte skoglier. Det er

omtrent halvt om halvt med
lauvskogareal og barskogareal

(hovedsakelig gran).

Kultur- og miljøverdier, andre næringer Ingen såkalte inngrepsfrie areal vil bli
redusert. Klungsetmarka er et svært
viktig område for friluftsliv noe som

også kommer ti uttrykk gjennom den
eksisterende reguleringsplan for

Klungsetmarka Fritidspark.
Reguleringsplanen åpner for bygging av
skogsveier. Ellers synes det ikke som om
registrerte særskilte miljøverdier eller

kulturminneverdier blir berørt. Et
stykke nord for veien er det et stort

nedslagsfelt for drikkevann. All skogen i
veiens nytteområde er vernskog etter

skoe:loven.

Anslått byggekostnad, kr. 1.450.000,-

Anslått økninl! i skogverdi 4.500.000,-

Forventet off. tiskudd i % 70-80 %
Prioriterinl!, 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. Kiun~set Ytre / Gnr. 118
Prosj ektnr .lProsj ektnavn 32 P N erliaveien

Tilskuddsnr. eksisterende vei 1841-005
Omby~~in~ = O Nyanle~~ = N O
Gjeldende veiklasse/planla~t veiklasse 8 / 4 (sommersko~sbilvei)
Omtale av veiprosjekt Veien er planlagt bygd som en

sommerskogsbilvei for tømmerbil med
henger. Mesteparten av veistrekningen

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

Denne traktorveien fikk statstiskudd på

1960-tallet. Stigningen i området regnes
ikke å være større enn at det forventes å
være mulig å bygge veien. Det vil bli noe

sprengningsarbeider. En viktig
forutsetning for veianlegget er at
jernbaneundergangen utbedres

tilstrekkelig. Jernbaneverket holder på
med slike planer.

Planla~t veilen~de, m 1400m
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 1.-~an~s tynnin~.

Kultur- og miljøverdier, andre næringer Ingen såkalte inngrepsfrie areal vil bli
redusert. De nordlige delene av veiens

nytteområde er viktig område for
friluftsliv. Ellers synes det ikke som om
registrerte særskilte miljøverdier eller
kulturminneverdier blir berørt. N orde
del av nytteområdet er nedslagsfelt for

drikkevann. All skog i veiens
nytteområde er vernskog etter

sko~loven.
Anslått by~~ekostnad, kr. 1.010.000,-
Anslått øknin~ i skogverdi 3.000.000,-
Forventet off. tiskudd i % 70-80 %
Prioriterin~, 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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I...kilr',tgrvetl' .øJ'J....ktQrv~.

Veien er pl....l..gtsomtyngretråktòrvei

ogvU bestill ..sleopp en eksisterende

eÐkeltr.ktQrvei, "eienvtU. fremtiden
m.uUgensQlså bli brukt sQnianløglsvei

bvts planer om m.lkrokrftfterk l
Tørresvikelva re.llsere.. Det erttIlerede

for entldslden søkt komDl..n~moDl
bYlletilliitel$efor veb\..l~gettnoe det

b.rfitt. .
Sn(fni

. iOJ.deklr
Delér.ìlv.tertengeierbr..ti.. ò.gQ()e

vftøskellg.Størredelêr ."vetens
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. .r.d,bellJ~kStmed .nlUskø '. .,.

"ïtiìelr$~kiltébliig..el)srrle.tèil'bìW .
redUsert, YtreKlungsetnllttlrreservttt

ligger tett opp tilveiens nytteoinrAde.
For øvrig synes deUkkeåv...e

regÎstrel1siel'kilfe..'niifjøverdierellet
kuJtu..lnneverdleti.det.berørte"

området. AU skogtveiens.nytteQmråde
er verDI.l! .ltt.er.sko ..lov,ent.
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Veitr..séen for detteveipro$jektet er tegnet inn på kartkopien på ileste side. . Vend........-+
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Gårdsnavn/Gnr. Røvik og Holstad / Gnr. 44 og
gnr. 45 

Prosj ektnr ./Prosj ektnavn 34 P / Sommarsetliveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei 1841-033
Ombve:e:ine: = O Nvanlee:e: = N O
Gieldende veiklasse/olanlae: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.
Planlae:t veilene:de, m 1400m
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
vil bli redusert hvis veianlegget bygges.
Heller ikke andre registrerte særskilte
miljøverdier eller kulturminneverdier
synes å bli berørt av veianlegget. All

skog i veiens nytteområde er vernskog
etter skoe:loven.

Anslått bV2:e:ekostnad, kr. 820.000,-
Anslått øknine: i skoe:erdi 965.000,-
Forventet off. tiskudd i % 70-80 %
Prioritering, A = Høv, B = Middels, C = Lav A

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----7
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Gårdsnavn/Gnr. Hestekker, Vollan, Stemland,
Stokland og Haukland / Gnr. 48,

gnr. 49, gnr. 52, gnr. 53 og gnr. 55
Prosj ektnr .lProsj ektnavn 35 P I Gon2skarveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

Omby~~in~ = O Nyanle~~ = N N
G.jeldende veiklasse/planla~t veiklasse - / 3 (helårs skogsbilvei)
Omtale av veiprosjekt Veien er planlagt som nyanlegg av helårs

skogsbilvei for tømmerbil med henger.
Berørte skogsområde er vanskelig å nå
p.g.a. bløte myrområder som strekker

seg inn mot lifoten. Veianlegget vil være
ti nytte for ganske mange skogeiere på i

alt 5 gårder.
Planlagt veilengde, m 1810 m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 800 dekar
Terreng/skogtistand En god del av terrenget er greit å drive

skogbruk i, men det er også en del mer
problematisk områder på grunn av
bekkedaler, myr og bratt terreng.

Mesteparten av veiens nytteområde er
bevokst med lauvskog, men med en del
granplantefelt flere steder, hogstklasse

Il - V.
Kultur- og miljøverdier, andre næringer Av inngrepsfrie areal er det kun

kategorien 1 - 3 km som får arealet litt
redusert. A v sårbare arter i veiens

nytteområde er det registrert Nebbstarr
(nær truet) i et myrområde ved

nordvestre side av planlagt vei (ca 200
meter fra veitraséen). Førøvrig synes det

ikke som om registrerte særskilte
miljøverdier eller kulturminneverdier

blir berørt. All skog i veiens

nytteområde er vernskog etter
sko~loven.

Anslått by~~ekostnad, kr. 1.500.000,-
Anslått øknin~ i skogverdi 2.800.000,-
Forventet off. tiskudd i % 70 -75 %
Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A

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



Fauske kommune - Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 Side 83

..c
Cl

-ëc
ro

32::
ro
:c
Cl Glo C::
"O E
ai E

~ ~

~ Ia.



r

!
Fauske kommune- Hovedplan for skogsveier 2012-2021 Side 84

Vejtraséøn for dette veipròsjekteter tegnet. inn plkartkopienp4 í1estestd,e.Vend....--+
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.. 14 sQmDierskn sbUvei

Veianlegget. erplanlaaisöin

sominerskogsbilveifortønimerbU med
heiiger.Veiener pbtnlagUet omrâde
som. erforholdsvj~f gr~it ã bygge vei i.

Det Dli imldlertidpâregnesnoe
sprengningsarbeld.Foratveiens

nytteoinrAde skalvære sA stort som
regnet. med; fotutsettes.det. åt traktorvei

$tlPJ1' es...
."0'm

149tîdekAr
En stor dêIavveìeø.sbytteomtAdeer

gansk,egreitâdrive1med
skogsmaskinør..Noeareal er

vanskeligerep.g... br..tte lier.
Hoveddelen av atealeter bevokst med

laIlvskog.HeniJ:öt, en tredj edel av
areaLet er.ilolltetme"i ran.,. .... .

))et..syn.eslkke.,.yæreinngrepsfriêarøItî
av noen kåtegori som tãr redusert areal
hvis veianlegget bygges.. Ellen syltes det

ikkel..være..eglstr~rtesæ..skntè
miljø.verdierellèr.ktdturniinlieverdier

soiii vil bli b,!rørt. All sk.ogl veiens
nytteoinrAdeer vernskogetter
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Veitraséenfor dette veiprosjektet er tegnet inn påkPrtkopienpå neste side.. Vend.......O+
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Gårdsnavn/Gnr.

O/N
EnkeUrAtprv.,tl., ø rø trøktprvel

Vet.nleiaet erplllnlflgt som tYngre
traktorvei. PL ea300nieterav traséen

vil byggingen bestA L i ruste opp en enkel
traktorvei. Det kan væregrunnlencJtpå
berg Oere steder i dette området. Det Pli
derfor påregnes noesprengningsiirbeld.
Siden det ogsåe.. Oere bekker i området

som måpasseres,nu\ det også legges
tlereltUJftø.rrestllOtlller,..

....,.. '''M'.
. r

. . 0., _._. '_ -. .c. _."__ :._...;.._, ._:.',.';:;/.,-'::". .... ." _..... "0' ',. "

. tn størr~dêl"Vflrêltìefet grelf'.drIve.
skogsclriftl. btfl.t)ngreskogsmaskiner..

Noeavørület etderimØtnoe
vanskeUgereådrlve ¡pâgrunn av bratte

Uer.. Mestepø.rtetav skogareldeter.
bevokst med lauvskog. Ca40°At av
veiens .nytteområdeer bevokst med

r'.,nsko..~...
Av.inngrepsri'eire.lvil anlegg av

planlagtvelm.edføreen delredukšJonJ
kategorii..3 km. For øvtlgsynesdet ikke

sOh)omveiatîleggetvil torår$akenoen
kotîlllkt med registrerte s_rskUte

miljøverdier .eUer kulturmbîneverdìer.
All skog i veieø.snytteo.nirådeer

verQskn ,ettt.rskølQy.en

'í15dQÖQ..
. '9Ö.QQÖ"
'10...;..8Ö~1o

A

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet innpå kartkopien 
pi neste side. Vend..-..-+
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~ V øitriséeii for detteveiprosjektet er tegnet innpå kartkòpien påiiesteside. Veiid.....-+
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o
En,keUrIIQrYeII7 o re Jri.kløtvel
Det er herplanl.gtåbyjgeoni deler av

enenkel trakton'el.tllen tyngre
tr.ktorvei.EJllengre del av

veløstreknlngeo.går.over.niyroniråder.
Det vUdermedbU l,odelkostmidermed

legging llv dllkogpAkjørinlliv
vebnllsser(ntørenellassersonihentes fra
fretnte del llv veltrasêen)..Det er.søkt.om

byggetllbltêlseog oQJ.olfentUg.tilskudd
. förYellUiLetlJIlU.

'.l':J).jii, ,.
9.~rdsi;:.......'........ . ,. . .p~.e~r, ... .... ... .......... ' .

škojen..I.nytteómrldetefstnrf settgtel..
dtive u.lmed ty. nK. re,skogsmØ,sklne...Det
vil .kûnneværenøe,prøbl.mpA grønn.w
sperretldeniyrer.o,noenbrätteskolUer.
Sko.gen i onirldet består hovedSllltellgav

I.uvskog,nien detflnRes ogs3 litt
. . "in.. i.lìtbier¡

t"lenin.iigrepstrleåteø'l.Jilltrédiisert
hvis veia.nleiaetreidiseres.lIelierlkke

llndre.tegistrertesærskilteinilJøvel'dier
elle,rkulturintnneverdierbUr berørt. All

.skøgiomrAdet ervernskogetter
. . .. skølnVeU"

~51~lnQ .~...,

3~.$!tillÔt:
"tQ':ŠO%..'

..j\

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien p. nesteside~ Vend......-l



Fauske kommune - Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 Side 93



Fauske kommune - Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 Side 94

Gårdsnavn/Gnr. Kosmo / Gnr. 62
Pros.i ektnr .IProsj ektnavn 41 P I Tokdalveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei 1841-017
Ombye;e;ine; = O Nyanlee;e; = N O
G.ieldende veiklasse/planlae;t veiklasse 7 I 4 (sommerskoe;sbilvei)
Omtale av veiprosjekt Veien er planlagt som

sommerskogsbilvei for tømmerbil med
henger. Arbeidet vil bestå i å bygge om
en fremre del aven tyngre traktorvei
innover Tokdalen. Den eksisterende
traktorveien er ganske lang og har
behov for å bli kortet ned ved at det
bygges en bilvei. Det synes ikke å bli
sprene;nine;sarbeider av betvdninl!.

Planlal!t veilenl!de, m 1400m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 1400 dekar

Terreng/skogtilstand Veiens nytteområde strekker seg innover
Tokdalen langs nordsiden av dalen.

Skogen står her i lier som ikke er
brattere enn at tyngre skogsmaskiner

når det meste. Skogen består
hovedsakelig av lauvskog. Det er en del

I!ranfelt innblandet i lauvskogen.
Kultur- og miljøverdier, andre næringer Ingen såkalte inngrepsfrie områder vil få

redusert areaL. Det planlagte veianlegget
ligger i verna vassdrag og ligger over en
kort strekning litt mindre enn 100 meter
fra Tokdalåga som er en mindre sideelv
ti hovedvassdraget. Veianlegget vil også

krysse et par mindre bekker. Det er en
del lokalt friluftsliv i veiens

nytteområde. Forøvrig synes det ikke
som om registrerte særskilte

miljøverdier eller kulturminneverdier
blir berørt. All skog i veiens

nytteområde er vernskog etter
skogloven.

Anslått bye;e;ekostnad, kr. 945.000,-
Anslått øknine; i skoe;erdi 1.150.000,-
Forventet off. tiskudd i % 70-80 %
Prioritering, A = Høv, 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 95



Fauske konimune - Hovedplan for skogsveier2012 - 2021

(

Veitniséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på Dèsteside. Vend........+
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(

Gårdsnavn/Gnr. Kosmo / Gnr. 62
Pros.i ektnr .IProsj ektnavn 43 P / Reinliveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

OmbY22in2 = O Nyanle22 = N N

G.ieldende veiklasse/planla2t veiklasse -I 7 (tyn2re 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 201 L.
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 (10 - 20 meter på det

nærmeste) en noe større bekk
(Bjørnbakkelva) i vernet vassdrag. Det
må her tas hensyn slik at det settes igjen

et urørt belte med skog langs bekken.
Ellers synes det ikke som om registrerte

særskilte miljøverdier eller
kulturminneverdier vil bli berørt. All

skog i området er vernskog etter
sk02loven.

Anslått bY22ekostnad, kr. 73.500,-
Anslått øknin2 i sko2Verdi 104.200,-
Forventet off. tiskudd i % 70-80 %
Prioriterin2, A = Høy, B = Middels, C = Lav A

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----~
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Gårdsnavn/Gnr. Vestvattenli / Gnr. 70
Prosj ektnr .IProsj ektnavn 44 P / Jordbrulianveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

Ombye:e:in:e: = O Nyanlegg = N N

G.ieldende veiklasse/planlagt veiklasse - / 7 (tyne:re traktorvei)
Omtale av veiprosjekt Veien er planlagt som tyngre traktorvei i

et område hvor det ikke bør være altfor
kostbart å bygge slik vei. Det synes ikke
å bli så mye sprengningsarbeid og store
deler av veien vil gå i forholdsvis flatt

lende.
Planlagt veilem!:de, m 1670m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 415 dekar

Terreng/skogtistand Veiens nytteområde.består i stor grad av
skoglier hvor det vil være mulig å foreta
drift med tyngre skogsmaskiner. Noen
av skogliene er imidlertid så vidt bratte

at skogsdrift med maskiner kan bli
vankelig, særlig i øvre del av liene.

Mesteparten av skogen i nytteområdet er
lauvskog, men det er også plantet litt

barsk02 i området.
Kultur- og miljøverdier, andre næringer Hvis planlagte veianlegg bygges, vil det

medføre en del reduksjon av
inngrepsfrie areal i kategoriene 1-3 km,

3-5 km og ;:5km (vilmarkspreget

område). Veien vil i sør også berøre et
område som i Naturbasen er registrert

som nasjonalt eller regionalt viktig
naturtype med bjørkeskog og

høgstauder. I dette området er det bl.a.
registrert ynglende hagesanger, myske
og rognelundlav (sistnevnte nær truet).
Veiens nytteområde grenser opp ti

Sjunkhatten nasjonalpark på en

strekning av 1300 -1400 meter.
Forøvrig synes det ikke å være registrert

særskilte miljøverdier eller
kulturminneverdier som blir berørt. All
skog i veiens nytteområde er vernskog

etter skoe:loven.

Anslått bY22ekostnad, kr. 170.000,-
Anslått øknin!! i sko!!erdi 113.000,-
Forventet off. tilskudd i % 30-40 %
Prioriterine:, A = Høv, B = Middels, C = Lav C

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----~
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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 skogsbilveiérbøsten2011
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Eksisterende traktorveier høsten 2011

Veinr Gårdsnavn Gnr Veilengde, m Beskrivelse Merknad

2E Langvatn statsalmenning 119 3110 Tyngre vei, kjøres med p.bil
4 E Lanl!vatn statsalmenning 119 660 Tyngre vei Akseltrykk?

5 E Langvatn statsalmenning 119 210 Enkel vei

6 E Langvatn statsalmenning 119 4010 Tvngre vei, kjøres med p.bil Kulturminne

7 E Lanl!vatn statsalmenning 119 4340 Lett vei, noe smal Kulturminne

8 E Langvatn statsalmenninl! 119 340 Lett vei

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

1i E Lanl!vatn statsalmenning 119 850 Enekl vei

12 E Langvatn statsalmenning 119 600 Tyngre vei, kiøres med o.bil

13 E Langvatn statsalmenning 119 250 Tyngre vei Kulturminne

14 E Siønstådal, Langvatn statsalm., Tveåmo 90/119/91 6950 Lett vei/gammel kjerrevei Kulturminne

15 E Siønstådal 90 780 Lett vei, kjøres med p.bil
16 E Stormo Og Tveråmo 89/91 1110 Tvngre vei, kjøres med p.bil

18 E Siønstå 88 330 Enkel vei

19 E Siønstå 88 3160 TyngreiIett vei

20 E Laksåmark 95 425 Tvngre vei

21 E Lakså søndre og Lakså nordre 93/94 11230 Tyngre vei, gammel an1.vei

22 E Lakså nordre 94 1180 Lett vei
23 E Lakså nordre 94 680 Lett vei
24 E Solvik 86 4820 Tyngre vei, kiøres med o.bil

25 E Solvik 86 1530 Lett vei
26 E Solvik 86 2590 Tyngre vei, kjøres med p.bil Bør opprustes

27 E Moen 85 2220 Tyngre/lett vei

48E Hjemgam 97 1420 Tvngre/lett vei

30 E OS Ol! Mosti 98/99 2180 Tyngre/lett vei

31 E Os 98 970 Lett vei

32 E Vatnan 100 2990 Enkel vei

33 E Leivset øvre Og Moen 84/85 2370 Tyngre/lett vei

34 E Leivset øvre 84 1670 Lett vei

35 E Leivset øvre 84 3190 Lett vei

36 E Lund 105 500 Lett vei
37 E 0vnes 43 1170 Tyngre/lett vei

38 E Medås 112 550 Tvngre/lett vei

39E Grønås 108 1230 Lett vei
40E Rødås 107 980 Lett vei

41 E Rødås 107 1810 Tvngre/lett vei

42 E Rødås 107 1370 Lett vei
43 E Tverå 115 4430 Lett vei
44 E Tortenli 116 3880 Tyngre/lett vei

45 E Klungset østre og Erikstad 117/104 4110 Lett vei
46 E Erikstad 104 1570 Lett vei, mangler stikkenner

49E Klungset vestre 118 6770 Lett vei
50E Røvik 44 3860 . Tyngre/lett vei

51 E Røvik 44 2420 Tyngre/lett vei

52 E Holstad 45 740 Lett vei

54 E Ness 50 1280 Enkel vei

55 E Ness Ol! Alvenes 50/51 2190 Tyngre vei

56 E Stemland 52 775 Tyngre/lett vei

57 E SteIriland og Stokland 52/53 863 Tvngre/lett vei

58 E Løkås og Straumsnes 56157 3550 Tyngre/lett vei

59 E Furnes og Nordvik 76/77 2530 Lett vei, frilufisvei

60E Kistrand 78 660 Lett vei

61 E Furnes 76 3235 Tyngre/lett vei

62E Hagenes 58 1945 Enkel vei

63 E Helskog 59 1130 Tvngre/lett vei

64 E Diuoos 60 660 Enkel vei

65 E Diuoos 60 1065 Tyngre/lett vei

66 E Djupos 60 1250 Enkel vei

Delsum --~ 129978
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