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Overordnede retningslinjer for prioritering av søknader om tilskott til 

bygging av skogsveger og drift med taubane, hest og annet. 
 
Fastsatt av Fylkesmannen i Troms 01.06.2007 med hjemmel i § 3 i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, fastsatt av 
Landbruksdepartementet 4. februar 2004 med hjemmel i lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 19, jf. § 25. Endret ved 
forskrifter 22 des 2005 nr. 1678, 18 des 2006 nr. 1479 (bl.a hjemmel). 

 
1. Bakgrunn. 

Vedtaksmyndighet for tilskott til bygging av skogsveger og tilskott til drift med taubane, hest 
og annet er fra 01.01.2007 flyttet fra kommunen til fylkemannen. Disse endringene er bl.a 
gjort for å kunne gjennomføre store prosjekter smidigere og mer målrettet. Kommunenes 
ansvar for prioritering av tiltak innenfor disse formål, oppfølging av veganlegg gjennom 
anleggsperioden og kontroll videreføres. 
Kommunenes flerårige tiltaksstrategier forutsettes som tidligere å omfatte alle tiltak innen 
nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Fylkesmannens fordeling av midlene gjøres med 
grunnlag i disse strategiene. 
 

2. Hjemmelsgrunnlaget – forskrift om tilskott til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 

Bestemmelsene i forskrift om tilskott til nærings- og miljøtiltak i skogbruket ligger til grunn 
for behandling av søknader om tilskott. Forskriften inneholder bestemmelser som omhandler 
skogsvegbygging og drift med taubane hest og annet: 
- § 5. Tilskudd til skogsvegbygging. 
- § 7. Tilskudd til drift med taubane, hest og annet.  
Det vises til forskriften for innholdet i de generelle og spesielle bestemmelsene. 
 
3. Retningslinjer for prioritering av søknader i Troms fylke: 

3.1. Tilskott til skogsvegbygging: 

Kommunene prioriterer søknadene kommunevis eller distriktsvis på eget skjema. 
Søknader om tilskott vurderes ut fra følgende prioritering: 

1. Bilveger – nyanlegg og ombygging til vegklasse 3, 4, 5 og velteplasser. 
2. Traktorveger 

Ferdigstilling av delfinansierte påbegynte prosjekter prioriteres. 
Fellesveganlegg prioriteres. 
 
I forhold til prioriteringen bør det legges vekt på: 
- Skogbruksandelen og kostnader i forhold til de totale skogressursene i 

dekningsområdet. 
- Aktivitetsfremmende tiltak – hogst- og planteforpliktelser. 
- Om traktorvegen inngår som en del hovedplan for et område for å oppnå 

tilstrekkelig adkomst til dekningsområdet etter bygging av adkomstbilveg 
- Om traktorvegen bygges med tanke på seinere opprusting til bilveg 
- Næringsaktivitet og bosetting. 

 

3.1.1. Tilskottsprosent: 
Det kan gis inntil 75 % tilskott til bilveger, velteplasser/avkjøringer. 
Det kan gis inntil 70 % tilskott til traktorveger. 
Fellesveganlegg skal normalt ha høyere tilskottsprosent enn anlegg hos 
enkeltskogeiere. 
 

3.1.2. Søknader: 
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Søknadsskjema SLF-903B skal benyttes og sendes kommunen. Søknaden vurderes av 
kommunen og oversendes med vedlegg til fylkesmannen med vurdering for endelig 
behandling. Det legges ved kopi av søknad og vedtak etter forskrift om planlegging og 

godkjenning av veger for landbruksformål. Kostnadsoverslag og finansieringsplan for 
anlegget vedlegges. Siste frist for innsending av søknad til fylkesmannen er 1. 
november. 
 
Kommunen har ansvar for prioritering av søknader i sin kommune/distrikt ut fra de 
fastsatte retningslinjene. Kommunen har ansvar for oppfølging av veganlegg gjennom 
anleggsperioden, herunder også oppfølging av de vilkår satt i forskriften og vedtaket. 
Kommunen har videre ansvar for kontroll av veganleggene, herunder resultatkontroll. 

 
3.1.3. Utbetaling: 
Skjema M-0011 – Regnskapssammendrag for skogsveganlegg benyttes med evt. 
transporterklæring. 

 
3.2. Tilskott til taubane,  hest og annet 

Tilskottsordningen er begrenset til virke for salg. Driftene skal normalt være 
forhåndsvurdert av kommunen. Det må foreligge et hensiktsmessig driftsopplegg som 
gir mulighet for framtidig drift og behandling av driftsområdet og de tilstøtende 
områder. 
 
Etter at drifta er gjennomført skal kommunen kontrollere at drifta er tilskottsberettiget, 
at drifta er gjennomført etter bestemmelsene i forskrift om tilskudd til nærings- og 
miljøtiltak i skogbruket, og at de oppgaver som framgår av søknadsskjema er riktige. 
 
Tilskott utbetales etterskuddsvis på anmodning fra kommunen med utgangspunkt i 
dokumentert innmålt kvantum gjennom virkesdatabase for skogfond og måleplikt 
(VSOP). Kvantum oppgis med bark. Eget søknadsskjema benyttes (Skjema: M-413B) 
m/kartvedlegg. Fylkesmannen fatter vedtak om bevilgning. 
 
3.2.1. Vekslende driftssystem (Lunnetilskott) 
� Tilskott til vekslende driftssystem forutsetter nødvendig skifte av transportmiddel 

for videretransport fram til leveringssted. Herunder regnes nødvendig lunning av 
virke i terrenget ved vanskelige terreng- og føreforhold for å spare terrenget for 
kjøreskader. Fremkjøringen av lunnavirke bør skje ved gunstige føreforhold slik at 
intensjonen (unngå kjøreskader) med å lunne virket ivaretas. Innvinsjing til traktor 
for direkte framkjøring er ikke regnet som vekslende driftssystem. 

� Tilskottssats er inntil 50,- kr/fm³. 
 

3.2.2. Lang terrengtransport 
� Ved drift av lauvskog der terrengtransporten er over 2 km kan det gis tilskott på 

inntil 20 kr/fm³ og km (maks. tilskott 40 kr/fm³). Tilskottet beregnes bare for den 
delen av terrengtransporten som overstiger 2 km. 

 
3.2.3. Bratt terreng 
� Det kan gis tilskott til drifter i bratt terreng der lilengden er over 75 meter og der 

ved gjennomsnittlig terrenghelling over 45 %. Tilskottssats er inntil 50,- kr/fm³ 


