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RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD 
TIL BYGGING AV SKOGSVEGER OG DRIFT MED TAUBANE, HEST O.A. 

I BUSKERUD FYLKE. 
 
Fastsatt av Fylkesmannen i Buskerud 26. oktober 2017 med hjemmel i Forskrift om tilskudd til 
nærings- og miljøtiltak i skogbruket, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 04.02.2004, sist 
endret ved forskrift 04.10.2017. Forskriften er hjemlet i lov om skogbruk § 19. 
Retningslinjene gjelder fra 1. januar 2018 og inntil 31. desember 2019, hvis ikke ny prioritering 
gjennomføres. 
 
Bakgrunn  
Vedtaksmyndigheten for tilskudd til bygging av skogsveger og tilskudd til drift med taubane, hest 
o.a. tilligger fylkesmannen frem til 31.12.2019. Kommunen har ansvar for prioritering av tiltak 
innenfor disse formålene, oppfølging av veganlegg gjennom anleggsperioden og kontroll av disse. 
Fylkesmannen skal utarbeide retningslinjer for prioritering av tilskuddsmidler innen de ulike 
ordninger. 
 
Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.  
Bestemmelsene i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket ligger til grunn for 
behandling av søknader om tilskudd. Forskriften inneholder blant annet følgende bestemmelser om 
tilskudd til vegbygging og drift med taubane, hest o.a.:  

§ 5. Tilskudd til vegbygging  

Det kan gis tilskudd til bygging av nye eller ombygging av eksisterende skogsveger når dette 
bidrar til helhetsløsninger som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og utmarksressursene.  

Det skal ikke gis tilskudd til bygging av permanente veger som fører til reduksjon av 
«villmarkspregede områder», dvs. områder som ligger mer enn 5 km i horisontal avstand fra 
eksisterende tekniske inngrep.  

Det kan bare gis tilskudd til veger som er godkjent etter den til enhver tid gjeldende forskrift 
om planlegging og godkjenning av veger til landbruksformål, eller etter plan- og 
bygningslovens bestemmelser. Det er videre et vilkår at vegen blir bygd i samsvar med 
gjeldende normaler for landbruksveger med byggebeskrivelse, fastsatt av Landbruks- og 
matdepartementet. Samarbeidstiltak bør prioriteres.  

Før anleggsarbeidet settes i gang skal det foreligge en byggeplan som kommunen har 
godkjent.  

Det er et krav at vegen blir vedlikeholdt til den standard som den opprinnelig ble bygd.  

Tilsatte knyttet til offentlige landbruks- og miljøvernmyndigheter har, når de er på 
tjenestereiser i de områder vegen betjener, rett til avgiftsfri bruk av veger som har fått 
tilskudd.  

§ 7. Tilskudd til drift med taubane, hest o.a.  

Det kan gis tilskudd til utdrift av skogsvirke med taubane, hest o.a.  

Tilskudd kan bare gis der det er foretatt registrering av miljøkvaliteter i området. I områder 
der det ikke er foretatt ordinære miljøregistreringer, skal det stilles krav om gjennomføring 
av de føre-var-tiltak som er nedfelt i Levende Skogs standarder. 
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Generelle bestemmelser: 
 Det kan settes vilkår for utbetaling av tilskudd til det enkelte tiltak. Vilkårene må være i 

samsvar med tiltakenes formål. 
 Det kan fastsettes søknadsfrist når det er hensiktsmessig ut fra hensyn til prioritering av 

tilskudd. 
 Søknad om tilskudd skal skrives på skjema utarbeidet av Landbruksdirektoratet. 
 For søknader om tilskudd til drift med taubane, hest o.a. avgjør fylkesmannen kravet til 

søknadsprosedyre. 
 Ved fellestiltak skal det foreligge en skriftlig avtale mellom deltakerne om fordeling av 

kostnader og ansvar i forbindelse med tiltakets gjennomføring, og eventuelle vilkår som blir 
knyttet til senere oppfølging og vedlikehold. 

 Innvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker og når tiltaket har 
fått godkjent sluttregnskapet. 

 
 
 
Tilskudd til vegbygging: 
 
Fylkesmannen i Buskerud legger følgende overordnede retningslinjer til grunn for prioritering av 
søknader om tilskudd til bygging av skogsveger, jf. forskriftens § 3, andre ledd. 
 
Prioriterte skogsveger: 

1. Hovedadkomstveger og fellesanlegg med flere interessenter prioriteres hvis dette utløser 
skogbruksaktivitet på flere nærliggende skogeiendommer. 

 
2. Bygging av nye veger prioriteres hvis dette utløser skogbruksaktivitet. 

 
3. Ombygging / punktopprusting av ellers godt vedlikeholdte veger som ikke tilfredsstiller 

dagens normaler for landbruksveger vil bli prioritert hvis dette utløser skogbruksaktivitet. 
 

4. Nedre kostnadsgrense for tilskudd er satt til kr 50 000,-. I særlige tilfeller ved 
punktopprusting kan dette fravikes. 

 
5. Vegsaker som avgjøres ved jordskifte prioriteres, hvis vegen utløser skogbruksaktivitet. 

 
Ikke prioriterte skogsveger: 

Traktorveger vil ikke få tilskudd. 
 

Kortere bilveger som skogeier kan bygge uten samarbeid med naboer, og som bygges for 
drifta et enkelt eller noen få år, vil ikke få tilskudd.  

 
Veger som går i områder med liten mulighet for skogbruksaktivitet og / eller er i 
kombinasjon med andre interesser (hyttefelt og boliger) vil ikke få tilskudd.  
 
Veger hvor søknad ikke oppfyller krav (byggeplan, underskrifter) gitt i forskrift om tilskudd 
til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, vil ikke få tilskudd. 
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Tilskuddsats: 
Inntil 40 % av skogandelen i vegen. 
Benyttes vegplanlegger til utarbeidelse av byggeplan økes tilskuddssatsen med 2 %. 
Benyttes sertifisert vegplanlegger (fra SKOGKURS) til oppfølgning i byggeprosessen økes 
tilskuddssatsen med 3 %. 
 

Bruer gis inntil 50 % av skogandelen i vegen. 
Trebruer gis inntil 60 % av skogandelen i vegen, forutsatt at de ligger i landbrukets 
kulturlandskap eller er synlige for eller i bruk av store brukergrupper. 
 

Inntil 75 % tilskudd på kostnad for vegplanlegger, forutsatt at vegplanlegger konkluderer 
med at prosjektet er ulønnsomt for skogbruksinteressen i vegen. 

 
Søknadsfrist: 

1. april. 
 

Søknader som kommer inn etter denne dato vil bli behandlet fortløpende, dersom ikke alle 
tilskuddsmidler er fordelt ved søknadsfrist. 
Kommunen legger alle relevante og etterspurte dokument inn i fagsystemet ØKS (signert 
søknadsskjema for tilskudd til vegbygging, byggeplan, kostnadsberegning og kommunens 
vedtak om godkjenning av veganlegget). Søknadsskjema LDIR 903 skal benyttes. 
Kommunen varsler fylkesmannen med e-post når søknaden er komplett. 

 
Kommunen har ansvar for oppfølging av veganlegg gjennom anleggsperioden, blant annet 
for å følge opp at de vilkår som er satt i forskriften og vedtaksbrev følges. Videre har 
kommunen ansvar for kontroll av veganleggene, herunder slutt- og vedlikeholdskontroll. 

 
Utbetaling: 

Delutbetaling av tilskudd kan gis til store skogsbilveganlegg, hvor skogandelen av 
kostnadsoverslaget utgjør mer enn kr 200.000,-. For disse anlegg skal inntil 25 % av 
tilskuddet holdes tilbake inntil arbeidet er fullført og/eller sluttregnskapet godkjent.  
Regnskapssammendrag (delutbetaling, sluttregnskap) skal fylles ut på skjema LDIR 904. 
Tilskudd utbetales etter godkjent regnskapssammendrag av kommune og fylkesmann. 
(Skjema for resultatkontroll skal foreligge før sluttutbetaling.) 

 
Kontroll: 

Kommunen skal kontrollere at vegen blir bygd i samsvar med godkjent vedtak og byggeplan. 
Resultatet av kontrollen skal rapporteres til fylkesmannen på skjema resultatkontroll for 
skogsvegbygging LDIR 913. Resultatkontrollskjemaet skal foreligge sammen med siste 
innsendte regnskapssammendrag. 

 
Dispensasjon: 

Fylkesmannen kan i særlige tilfeller dispensere fra retningslinjene og tilskuddssats.  
 
Tilleggsbevilgning: 

For veganlegg som er under arbeid og som trenger tilleggsbevilgning, sendes separat søknad 
med beskrivelse av årsaken når kostnadsoverskridelsen utgjør over 10 % av 
kostnadsgrunnlaget. Overskridelse inntil 10 % anføres på siste regnskapssammendrag. 

 
Frist for ferdigstilling: 

Ved tildeling av tilskudd gis det en frist på 3 år for ferdigstilling av anlegget. Ved søknad om 
utsettelse, skal det være fattet vedtak med tilsvarende tidsfrist for gjennomføring etter 
forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier. Det kan gis utsettelse av 
ferdigstilling med inntil to år. 
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Tilskudd til drift med taubane, hest o.a.:  
 
Drift i bratt terreng  
Det kan gis tilskudd til drift med taubane og slepebane i bratt terreng. Tilskudd kan gis der lilengden 
som hovedregel er over 75 meter og hellingen over 40 %. Forskrift om tilskudd til nærings- og 
miljøtiltak i skogbruket presiserer at tilskudd kun kan gis i områder der det er foretatt registreringer 
av miljøkvaliteter. I områder der det ikke er foretatt ordinære miljøregistreringer, skal det stilles krav 
om gjennomføring av de føre-var-tiltak som er nedfelt i Skogbrukets miljøstandard.  
 
Vilkår: 

Alle tau- og slepebanedrifter som søker tilskudd skal være vurdert etter naturmangfold-loven 
og forhåndsgodkjent av kommunen. Ved søknad om tilskudd skal søknadsskjema LDIR 916, 
søknad om tilskudd til drift i vanskelig terreng benyttes.  

 
Tilskuddsats: 

Inntil 115 kr/m3 begrenset oppad til 2000 kr/daa. Ved stor søknadsmengde kan fylkesmannen 
justere tilskuddsatsen. 

 
Behandling av søknad: 

Søknader om tilskudd skal behandles før hogst igangsettes. Ved ekstraordinært omfang av 
drifter skal kommunen kontakte fylkesmannen for å avklare prioriteringer av søknader om 
tilskudd. 

 
Utbetaling: 

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis på anmodning fra kommunen. 
Frist for innsending til fylkesmannen: 15. november. 

 
Drift med hest  
 
Tilskuddsats: 

Inntil 30 kr/m3 
 
Behandling av søknad:  

Søknader behandles fortløpende. Ved ekstraordinært omfang av drifter skal kommunen 
kontakte fylkesmannen for å avklare prioriteringer av søknader om tilskudd.  
 

Utbetaling: 
Tilskuddet utbetales etterskuddsvis på anmodning fra kommunen. 
Frist for innsending til fylkesmannen: 15. november. 

 

 


