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kommune

2

Forord
En god infrastruktur er en forutsetning for å drive et lønnsomt, rasjonelt og skjøtselsmessig
godt skogbruk. Avvirkningstallene viser at skogressursene på langt nær er utnytet og at
aktivitetsnivået når det gjelder foryngelse og ungskogpleie kunne vært langt øøyere. eelv om
inntekta fra skogen for gjennomsnitsskogeieren er marginal, vil økt aktivitet generere store
verdier lokalt og i samfunnet for øvrig. Det er beregnet at verdien av tømmeret øker 8-12
ganger i øele næringskjeden. I Trøndelag er skogbruket den 3. største næringa. Et godt
utbygd vegnet vil også bidra till






Å gjøre det økonomisk interessant å ta ut mindre kvantum med spesialsortiment som
markedet eterspør
Å gjøre det mulig å øente ut virke fra skogen øele året og tilpasse avvirkningen til
endringer i markedet
Å gi rimeligere administrasjon og lete arbeidet med å sikre god skogøygiene
Å lete adkomsten til arealene i forbindelse med annen virksomøet knytet til
utmarka
Å bidra til et miljøretet og ferbrukstilpasset skogbruk

Det er i planarbeidet lagt stor vekt på en samlet utnytelse av skogressursene på tvers av
eiendomsgrensene, og planen vil eterkomme myndigøetenes krav til oversiktsplanlegging
for skogbruket i kommunen.
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1 Bakgrunn og mandat for hovedplanarbeidet
Kystskogmeldingen (2008) som alle fylkesting mellom Finnmark og Rogaland øar slutet seg
til legger opp til en dobling av verdiskaping i skognæringen fra aa 1 milliarder kroner til aa
40 milliarder kroner i perioden 2010 – 2020. For å oppnå dete lister kystskogmeldingen opp
prioriterte mål for skognæringen og 10 prioriterte mål for fylkeskommunale styresmakter.
Utarbeiding av et “skogsbilvegprogram” i alle kystylkene er prioritert som nr. 1 for
skognæringen og som nr. 2 for fylkeskommunene.
ekogproduktene er priset i et internasjonalt marked og god adkomst til skogressursene er
grunnleggende for kostnadsiden og følgelig konkurransevilkårene. Dete er grunnene til at
kystskogmeldingen prioriterer bedre vegdekning for å oppnå målsetngen når det gjelder
verdiskaping.
Det regjeringsoppnevnte utvalget ekog22 la i 2015 fram en nasjonal strategi for skog- og
trenæringen. De mener det er mulig å fredoble verdiskapningen i denne næringskjeden.
ekogbrukets infrastruktur trekkes fram som et viktig satsingsområde.
Fylkesmannen øar i sine retningslinjer for beøandling om tilskudd til veg fremøevet beøovet
for øovedplan for skogsveier som et viktig styringsredskap for en efektiv virkemiddelbruk.

2 Hva er en hovedplan for skogsbilveger
2.1 Hovedplan gir føring
Av Forskriftomtplanleggingtogtgodkjenningtavtvegertfortlandbruksformål fremgår at all
skogsvegbygging skal godkjennes av kommunen både når det gjelder traktorveier og
skogsbilveier. Formålet er å sikre landbruksfaglige øeløetsløsninger øvor det samtidig tas
øensyn til miljøverdier knytet til naturmiljø, landskap, kulturminner og frilufsliv, og andre
interesser som blir berørt av vegframføringen. Av rundskrivet som følger forskrifen, fremgår
det at øovedplanen skal gi føringer for beøandling i enkeltsaker. Der det ikke fnnes slike
planer, skal kommunen gjøre tilsvarende øeløetlig vurdering for det området vegen skal
betjene.
2.2 Planens innhold
Hovedplan for skogsbilveger beskriver en optimal utbygging av skogsvegnetet med
utgangspunkt i økonomiske og miljømessige vurderinger i perioden 2016 – 2020, og skal
synliggjøre potensialet for verdiskaping i skogbruket. Den gir i tillegg en oversikt over det
produktive skogarealet. Planen tar ikke øensyn til eiendomsgrenser, men ser på
skogarealene og deres beøov.
Planen består av en tekstdel med vedlegg i form av tabeller som viser eksisterende veinet,
tiltak, areal, volum, lønnsomøet og prioritering.
Andre vedlegg er et oversiktskart over alle veitiltakene i kommunen og en samling kart over
enkeltltakene med dekningsområde og aktuelle opplysninger. Tiltakstabellen(vedlegg 3)og
kartestede tiltak (vedlegg 4)er å regne som planens sentrale og operative del.
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Hovedveinetet ble synfart i 2009 og er kort beskrevet i vedlegg 2- Eksisterendetveger med
ulik klassifsering og tilstand. Her står oppført både private veier (P) og skogsbilveier (e). De
private veiene er vurdert til ikke å øa nok interesser for skogbruket og er ikke med videre i
vedlegg 3 Resultatabellt–ttiltak.t I tillegg til øovedveinetet kommer netet av
sekundærveger, i første rekke traktorveger, som inngår i det permanente vegnetet.

2.3 Planstatus
Hovedplan for skogsveger er en temaplan, og inngår som en del av de overordnede planene i
Meløus kommune. Oppstart for planen var til politisk beøandling i Komite for teknikk og
miljø 10.06.2010 sak 10/3011.
Planen vil ikke være bindende ved at den bestemmer øvilke tiltak som skal gjennomføres
eller ikke gjennomføres på et bestemt areal. elike planer er ikke gjennomføringsplaner, men
trekker opp øovedlinjene i skogbrukets beøov for infrastruktur. Det er skogeierne som avgjør
eget aktivitetsnivå.
Men dokumentet vil være et viktig og godt styringsverktøy i saksbeøandling av skogsbilveger
og forvaltning av tilskudd. Dete både ved å støte opp under bygging av veger i tråd med
planen, men også for å kunne avslå veger som bryter med tiltak i planen. Veger som bryter
med tiltak i planen vil kunne øa negative økonomiske konsekvenser for fere enn den som
ønsker den enkelte vegen realisert. Konsekvensen av dete kan være at den ødelegger det
økonomiske grunnlaget for et større grunneiersamarbeid, og dermed gi negative
konsekvenser for skogbruket.
Planen vil i tillegg gi et bedre grunnlag for målretng av de økonomiske virkemidlene og
avveining mellom langsiktige investeringer som vegbygging og drifstilskudd i vanskelig
terreng.
2.4 Tidligere plan
Første generasjons øovedplan for skogsveier fra 1996 ble utarbeidet av Meløus kommune i
samarbeid med fylkesmannen i eør-Trøndelag. Veiene ble klassifsert og beskrevet i øenøold
til ”Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse”, DD 199 og det ble utarbeidet kart
med forslag over skogsveier som burde ombygges og forslag til bygging av nye skogsbilveier
inn i områder med store tømmerressurser. Ny plan er en videreføring av den tidligere
planen.
2.5 Overordnet og lokal prosess
Overordnet
Kommunen øar vært ansvarlig for gjennomføringen, mens Fylkesmannens landbruksavdeling
og skogsvegprosjektet i Kystskogbruket øar biståt i arbeidet med planen.
Prosessen er gjennomført i øenøold til to notat, VeiledertI, som tar for seg ajourøold av det
eksisterende vegnetet og VeiledertII, som beskriver øvordan nye tiltak skal planlegges og
registreres.
Følgende øar bidrat med utarbeidelsen av planen
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Fylkesmannens miljøvernavdeling øar gåt igjennom de foreslåte tiltakene i forøold
til eksisterende miljøregistre
etatens kartverk øar brukt manuskart til oppgradering av Vbase og FKB-Veg
Norsk institut for skog og landskap øar levert ressursdata
Allskog BA øar bidrat med forslag til tiltak
Nord-Trøndelag Fylkeskommune øar digitalisert manuskart gjennom vegprogrammet
i Kystskogbruket.

Dokalt
Planarbeidet ble startet med befaring, registreringer og klassifsering av eksisterende veier i
øenøold til kravene i Normalertfortlandbruksveger,tLDt1997.tBeøovet for nye veier er vurdert
og forslag er lagt inn i planen. Alt registreringsarbeidet ble gjort i 2009. Flere øar vært
involvert i arbeidet med befaring, registrering og utarbeiding av manuskart. Miljøkvaliteter
øar blit vurdert og det samme med frilufsinteresser. Det øar vært interne møter i
kommunen.
For å forankre planen øos skogbruksnæringa, øar det vært avøoldt møter med
kontaktutvalget for skogbruk i Meløus kommune. Kontaktutvalget består av skogbruksleder
fra Allskog, leder i Meløus skogeierlag, Hølonda skogeierlag og skogbrukssjefen i kommunen.

3 Lover og bestemmelser
ekogbrukets vegbygging reguleres ut ifra følgende lovverkl
 FORt2015-10-01tnrt1156:tForskriftomtplanleggingtogtgodkjenningtavtveiertfort
landbruksformål
I de tilfeller andre interesser enn landbruk utgjør en vesentlig 1 del av formålet med tiltaket,
reguleres tiltaket ut ifral
 LOVt2008-06-27-71:tLovtomtplanleggingtogtbyggesaksbehandling
eaksbeøandlingen skal i alle tilfeller vurderes ut ifra § il
 LOVt2009-06-19tnrt100:tLovtomtforvaltningtavtnaturenstmangfold

4 Sentrale trekk ved skogbruket i Melhus kommune
Meløus kommune er en landbrukskommune med relativt store skogressurser eter
sørtrønderske forøold. Knapt 9 % av fylkets totale produktive skogareal ligger i kommunen.
ekogressursene er kartlagt gjennom områdetakster i perioden 19 – 19 9, 1993 – 1996 og
2013 - 2014 Digitale data fnnes for øele kommunen.
4.1 Topograf og landskap
Meløus kommune ligger nederst i Gaulas dalføre. Kommunen øar et areal på 699 km2. Av
dete utgjør 2 km2 jordbruksareal, 312 km2 produktiv skog og 36 km2 ferskvann. Terrenget
og landskapet i Meløus er variert, fra Gauldalen med sin fate dalbunn og brate dalsider til
Hølonda i vest med et uoversiktlig skoglandskap, med fere korte daler og vassdrag i ulike
retninger. Gauldalen er kjent for sine breelvavsetninger. Elva øar skåret seg gjennom
løsavsetningene og dannet terrasser som fortsat vises godt i dalen. Terrenget gir
utordringer for skognæringen grunnet mye bæresvak mark, kupert landskap i kombinasjon
1 Definert ut ifra økonomiske interesser og at disse utgjør mer enn 50 % av tiltakets nytteberegning
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med en del brat og vanskelig terreng. Majoriteten av den øogstmodne skogen i dag står
vanskelig tilgjengelig i brate lier og langt fra veg.
Berggrunnen består av sterkt omdannede kambrosiluriske bergarter (grønnskifer, gneiss og
konklomerater) med en del inntrengte kaledonske bergarter. Vest for Gaula dominerer
grønnstein, sammen med partier med kalkstein og porfyrit. Dete gir grunnlag for et rikt
planteliv noe Hølonda er kjent for. Øst for Gaula er øistorien en øelt annen, med sine øarde
gneis-bergarter gir dete oppøav til et langt fatgere vegetasjonsdekke.
4.2 Eiendomsstruktur
Meløus kommune øar aa. 680 skogeiere. De største eiendommene er representert ved Horg
Østre Bygdeallmenning med 21.500 daa produktiv skog og etatsskog 8. 00 daa produktiv
skog.
De øvrige eiendommene er gårdsskoger. Det er 651 eiendommer > 25 daa i kommunen. Den
gjennomsnitlige størrelsen på skogeiendommene i Meløus er aa. 480 daa. Den enkelte
eiendom kan være delt opp i fere teiger. For å få økonomi i vegbyggingen, er det derfor
nødvendig med samarbeid over eiendomsgrensene.
90 % av øogstkvantumet drives av entreprenør.
4.3 Høyspentlinjer
Høyspentlinjer og annen strømfremføring gir ingen store problem når det gjelder selve
vegbyggingen. Veitiltak som berøres av strømførende ledningsnet er etorvollveien 9-3,
Brudalsveien 3-1, Bergsvika 2-8 og etjørdalsveien 2- . Her går ledningene over
dekningsområdet og må tas med i betraktning ved planlegging av eventuelle taubanedrifer.
4.4 Skogdata
ekogressursene i Hovedplanen er øentet fra den nye skogbruksplanen for Meløus kommune.
Med utgangspunkt i nye fyfoto fra 2011, ble taksten og planen utarbeidet og ferdigstilt i
2013 av planavdelingen øos skogeiersamvirket - Allskog. Det er øogd en del kubikkmeter
tømmer eter at volumtallene ble sat, og det er ikke korrigert for dete i grunnlagsdata for
øvert enkelt veiprosjekt.
ekogtaksten fra 2013 viser et produktivt skogareal på aa. 311 000 daa.
eom en del av skogtakseringen ble det samtidig foretat en revidering av miljøkvaliteter i
skog (Mie) fra 2003 – 2005 samt nyregistreringer. 1,9 % av det takserte skogarealet er valgt
ut og fåt status som viktige nøkkelbiotoper.
etående bruto volum ble estimert til i underkant av 2 900 000 m3. Brutotallet må trekkes
fra topp, avfall og miljøøensyn på 10-15 % før en fnner det nytbare øogstkvantumet.
Tilveksten i øogstklasse 3-5 er aa. 91 00 m3 per år.
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Treslagsfordeling

Hogsklassefordeling
0. 0%

6. 0%

Gran

21.50%

19. 0%

Furu
1.80%

Bonitet produktvt areal
11.00%

Høy bonitet
Middels bonitet
Dav bonitet

41.00%

52. 0%

Dauv

16. 0%
10.20%

Kubikkmasse fordeling
1 .30%

Hkl 5
Hkl 4
Hkl 3

14.10%
68.60%

48.00%

Bakgrunn for tallene i diagrammene er fra mars 2015.
4.5 Hogst og skogkultur
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Graf 1 Årlig avvirkning fra 2006-2015

Det er i de 10 siste år avvirket i snit 36 544 m3 i Meløus kommune.
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Graf 3l Årlig ungskogpleie fra 2006-2015

5 Eksisterende veier
Tilstanden på det eksisterende skogbilsvegnetet går frem av klassifsering og beskrivelse av
tilstand i tabell 1 med forklaring (Vedlegg 1). Vegene er klassifsert med vegklasse og det er
sat en tiltaksklasse i forøold til grad av vedlikeøold eller ombygging.
5.1 Tilstand og status i dag
Det eksisterende skogsveinetet består av aa. 140 skogsbilveger som er registrerte som
leveringsveger av tømmer. En nærmere gjennomgang viser at 55 av disse er gårdsveier.
Veiene er gjerne bygd i etapper og fere veier er derfor delt inn i parseller. Parsellene øar
ofe ulik veg klasse, selv om de øører til samme vei. 55 % av parsellene øar veg klasse 3, 40
% veg klasse 4-5 og 5 % ble klassifsert til traktorveier. Generelt er tilstanden på de
eksisterende vegene for dårlig i forøold til de krav som setes i gjeldende normaler. Dete
skyldes blant annet manglende vedlikeøold, vegene er bygd av for dårlige masser og
tømmerbilene er større i dag enn da vegene ble bygd. etigningsforøold som gjør at vegene er
for brate er også en viktig årsak til en dårlig standard. Tilstrekkelige snuplasser er en
utordring og et krav for utkjøring av tømmer. 41 av alle veiene øar fåt merknad om dårlig
eller manglende snuplass i vedlegg 2 Eksisterendetveier.
Der vegen er så dårlig at det er beøov for omfatende arbeider, inngår den i tiltakstabellen
(vedlegg 3). Økonomi vil øer være et avgjørende kriterium. Veger som er for dårlige og som
ikke blir utbedret kan stå i fare for å bli stengt for transport av tømmer med tømmerbil.
Nedklassifsering skjer som et vedtak i kommunen
ekogsbilvegtetøeten i Meløus er i dag på ,1 m/øektar produktiv skog. I øele fylket er
gjennomsnitlig vegdekning aa 6,5 m/øektar. Til sammenligning er gjennomsnitlig tetøet i
Norge på m/øektar. Det er lavere tetøet i Norge enn våre naboland (everige øar 9
m/øektar), og lavere tetøet i Trøndelag enn Innlandet. Det er ikke bygd nye skogsveier i de
siste 10 år.
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5.2 Bruer
Bruer knytet til private veier står i en særstilling og tiltak rundt disse beøandles eter planog bygningsloven. I følge PB lovens § 31-3 øviler et stort ansvar på vegeier eller andre
ansvarlige. Om ikke plikten til tilstrekkelig vedlikeøold overøoldes, er det kommunen som
blir neste instans og øar myndigøet til å vedta pålegg. Men ansvaret overfor tredje part er
vegeier.
Gjennom befaringen av skogsbilvegnetet er det registrert om det er bru på vegen, og
øvilken brutype det er. Det er ikke gjort vurderinger av øvilken tilstand brua er. De fysiske
målene på brua (bredde) er målt og sammenstilt med kravene til vegbredde i de ulike
klassene. Tilstandsvurderinger av bruer er krevende, og øer må en ta for seg øver enkelt bru
når dete blir nødvendig.

5.3 Offentlige veier
Fylkes- og kommunale veger er ofe begrensende for tømmertransporten og påfører
næringa store kostnader øvert år. Hvilke bruksklasser vegene er sat i fnnes i veglistene som
gis ut to ganger i året av etatens vegvesen. For tømmerbiler er det nå åpnet for å kjøre med
24 meters lengde på vogntog og med totalvekt på 60 tonn. Forutsetningen for dete er at
vegene er åpnet for denne størrelsen.
Det ofentlige øovedvegnetet i Meløus består av E6 og øar godkjent vogntoglengde 24,0
meter med totalvekt 60 tonn.
I tillegg øar kommunen en del sekundære- og øvrige fylkesveger, samt kommunale veger.
Det eneste svake punkt i følge Veglista 2015 for Fylkes- og kommunale veier, er ved
Dundamo med Valdum bru Fv. 6 4 som øar vektbegrensning på 5 tonn, men øer fnnes gode
omkjøringsmuligøeter.
ekogbruket øar argumentert for at fest mulig av vegene må skrives opp til en vogntoglengde
på 24 meter og aksellast på 60 tonn. Det er kun 5 av 33 vegtraseer av kommunens
fylkesveier som øar 50 tonn aksellast, de øvrige øar 60 tonn.
Det er også en del kommunale veger som øar vektbegrensninger. 39 av 2 kommunale veier
øar 50 tonn for maks totalvekt for tømmer. De øvrige øar 32 tonn. Disse vektbegrensningene
er som følge av vegkroppens bæreevne og evt. bruers bredde og bæreevne. Alle veiene er
godkjent for 19,5 meter vogntoglengde. Kommunen øar klassifsert de kommunale veiene.
Ut ifra denne gjennomgangen er det laget en liste over veier som er viktig for skogbruket og
som øar beøov for utbedringstiltak. En økt totalvekt fra 50 til 60 tonn reduserer antall
tømmerbiler med 25 %. Dete gir store reduksjoner i kostnader, diselforbruk og dermed
klimautslipp.
5.4 Beredskap
En utbedring av eksisterende veinet og fremføring av nye veier vil også være en styrke for
beredskapen med øensyn til brann og redningstjenester.

6 Miljø- og kulturverdier i skogen
ekogbruksloven av 2005, samt Forskrif om bærekrafig skogbruk fra 2006, gir bestemmelser
om øvordan miljøverdier i skogen skal tas øensyn til i skogbeøandlingen.
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Forskrifen sier at det ved gjennomføring av skogbrukstiltak skal tas nødvendige øensyn til
biologisk mangfold, frilufsliv, landskap og kulturverdier i samsvar med bestemmelsene i
skogbruksloven. Ved gjennomføring av skogbrukstiltak skal skogeieren sørge for at verdiene
i viktige livsmiljø og nøkkelbiotoper blir tat vare på i samsvar med retningslinjene i Devende
ekog.
ekogsmaskinene som operer i skogen i dag er dimensjonert for tyngre lass. Med mildere
årstemperaturer og mer nedbør får dete direkte innvirkning på terrenget og markdekket.
Kjøringen i terreng kan gi store varige terrengskader som virker inn på naturlige vannveier og
stedegen vegetasjon. Bygging av skogsbilveier kan derfor være med på å dempe
terrengskader om avvirkningen blir godt planlagt.
Der det er kryssende interesser er det et mål at en gjennom en god samordning fnner fram
til best mulig løsning både for skogbruk og naturmiljø.
Naturverdiene berøres ofe ikke direkte, men der slike verdier likevel berøres skal det tas
øensyn. Vanligvis er det øogsten som øar konsekvenser, og øer må det også tas øensyn.
Hogst skjer i den eldre delen av skogen. Det er også der en ofe fnner øøye naturverdier.
(Alle tiltak vil bli gåt igjennom av miljøvernavdelingen øos fylkesmannen))
6.1 Areal Livsmiljøer MIS 2015

Utvalgte livsmiljøer
Eldre lauvsuksesjon
Gamle trær
Diggende død ved
Rik bakkevegetasjon
Rikbarkstrær
etående død ved
Trær med øengelav
Bergvegger og
steinblokker
Deirraviner
Bekkekløfer
Forvaltningsfgur
Totalsum

Totalsum dekar
1 061,3
3 813,1
1 520,3
1 064,1
88,0
560,8
664,1
106,9
28,5
314,1
63,1
12 694

Aktuelle baserl
INON
øtpl//www.dirnat.no/kart/inon/
ARTeKART
øtpl//artskart.artsdatabanken.no/Default.aspo
NATURBAeE øtpl//www.dirnat.no/kart/naturbase/
Mie
øtpl//www.skogoglandskap.no/temaer/misfgurer_wms
ekogportalen øtpl//www.skogoglandskap.no/kart/skogportal/map_view
Kommunens viltkart
Andre registreringer
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6.2 INON
Inngrepsfrie naturområder (INON) er defnert som natur som ligger mer enn 1 km fra tyngre
tekniske inngrep. Dete er for eksempel veger over 50 m, kraflinjer, regulerte elver med
magasiner, alpinanlegg, massetak mm. I Meløus kommune fnnes det et lite areal ved
Ditlfellet vest for Kråklifellet i Flåmarka som øar INON status.
6.3 Friluftsliv og folkehelse
ekogsbilveiene er i øovedsak bygd for skogbruket, men blir mye brukt som turtraseer og som
innfartsårer til øøyereliggende terreng. ekogsvegene brukes av folk i alle aldre med ulike
beøov og de gir en letere tilgang til natur og frilufsopplevelser. Det gir fere muligøeter til å
drive fysisk aktivitet og dermed også til å styrke den mentale øelsa. En tilleggsfunksjon er
også at fere av de jaktbare skogarealene blir lit letere tilgjengelig. Det gir et bedre
utgangspunkt for en tilpasset avskyting og forenkler utransport av dyrene.
Forskning av ekog og Dandskap (Gundersen 2004) øar vist at skogens tilgjengeligøet og
infrastruktur er øelt avgjørende for øvor mange som besøker skogen. De antar at øalvparten
av skogsbesøkene benyter skogsveger til deler av besøket. eamfunnsverdien og
øelseefekten av dete er betydelig.
Det utøves frilufsliv på de samme arealene som skogeier øar sin skog. Dete krever en
gjensidig forståelse og respekt for de ulike interessenes beøov.
Mange veier er stengt med bom, og det øindrer uønsket motorferdsel i området. Men
ferdselsreten til fots, med sykkel eller ridning, er fortsat til stede. Veier med betalingsbom
gir folk muligøeter til å trekke lengre inn i marka, noe som tilfredsstiller et ønske og beøov
for mange. ekogsbilveier kan for mange virke skjemmende og ødeleggende pga det varige
inngrepet dete er. Planen vil derfor være et godt verktøy for å øindre konfikter og
imøtekomme skepsisen med god og velbegrunnet saksbeøandling.
6.4 Kulturminner
Tegn på menneskelig aktivitet kalles kulturminner. Disse skal tas øensyn til også under
vegbygging. Kulturminner før 153 er automatisk fredet, men også andre kulturminner kan
være viktige å ta øensyn til. Meløus kommune gjennomførte i 2013-14 et prosjekt som bla.
innebar registrering av kulturminner i skog. Disse er lagt inn i www.Kulturminnesok.no.
Fylkeskommunen ved fylkesarkeologen er myndigøet på området, og de skal øøres. I sine
øøringsutalelser minner de alltid om den generelle aktsomøets- og meldeplikten eter
kulturminnelovens § 8. «Dersom det under arbeidet i marka skulle komme fram noe som
kan være et fredet kulturminne, ber vi om at arbeidet stanses og at eør-Trøndelag
fylkeskommune blir varslet. Denne anmodningen må formidles til de som skal foreta de
konkrete arbeidene i marka». Dete tas alltid inn i det kommunale vedtaket.

7 Saksbehandling
7.1 Søknad om bygging
Nybygging og ombygging av skogsveger (bil- og traktorveger) er søknadspliktig. eøknader blir
beøandlet i øenøold til ”Forskrif om planlegging og godkjenning av veger til
landbruksformål” der kommunen er vedtaksmyndigøet. Naturmangfoldlovens bestemmelser
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gjelder. Det stilles krav til at alle ofentlige myndigøeter skal legge de miljøretslige
prinsippene i §§ 8-12 til grunn ved saksbeøandling som berører naturen.
Før søknaden kan beøandles så skal kommunen innøente de utalelser som er nødvendige.
Det innebærer at søknaden sendes på øøring. Det vanlige er atl
- Naboer og andre retgøetsøavere skal være underretet.
- Avkjørsel fra ofentlig veg skal være godkjent.
- Fylkeskommunen skal gis muligøet til å utale seg i forbindelse med kulturminner.
- Fylkesmannen kan gis muligøet til å utale seg der dete er nødvendig.
Under beøandlingen skal det bla. avveies skogfaglige, økonomiske, miljømessige,
frilufsmessige, samfunnsmessige og kulturminne interesser. Kommunen skal vurdere
momenter for og i mot og foreta en øeløetlig vurdering av søknaden.
I vedtaket gis det bestemmelser om trasé, vegklasse og standard i øenøold til vegnormaler
med byggebeskrivelse. Det kan gis bestemmelser om øensyn til for eksempel naturmiljø,
samt at det gis en byggefrist. ekogeier skal varsle kommunen når vegen er ferdig for
slutgodkjenning.
Hovedplan for skogsbilveger skal legges til grunn ved vurderingene av veg søknadene. Dete
for å sikre et øeløetlig vegnet som dekker skogarealene i kommunen best mulig.
7.2 Søknad om tlskudd
Enkelte vegtiltak kan være så vidt gode at det kan søkes statstilskudd. Det kreves en
kommunalt godkjent byggeplan før Fylkesmannen evt. kan innvilge tilskudd til tiltaket.
ekogeier kan også søke kommunen om å benyte skogfond med skatefordel til vegtiltak.
I Overordnatretningslinjertfortbehandlingtavtsøknadertomttilskuddttiltvegtogtdrifstilskuddtit
Sør-Trøndelagt–t2016 gis det inntil 60% tilskudd til nybygging og modernisering av veier samt
50 % til punktutbedringer og snuplasser.

8 Planlagte tltak
8.1 Beskrivelse av tltak
Foreslåte tillegg er synliggjort i kart og tabell med følgende kategorierl
Ny – Foreslåte nye veger (totalt 3493 meter.)
Omb – Ombygging av eksisterende veg, fordrer øeving av vegklasse (12 3 meter.)
Mod – Modernisering, godkjent standard på eksisterende veg (19258 meter.)
Hvert tiltak øar et nyteområde, det skogarealet som øar nyte av vegen og som er grunnlag
for beregning av skogressurser og tiltakets økonomi. Alle disse tallene er samlet i vedlegg fra
ekog og Dandskap,vedlegg 4.
Av de ulike kategoriene er det modernisering av veger som ligger som det største beøovet.
Dete er veger som er bygd eter gamle vegnormaler. Dete gjør at de i de feste tilfellene øar
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for smal vegbredde og for dårlig bæreevne. Dete er viktige veger for skogbruket, og det er
viktig å ta denne moderniseringen før størstedelen av volumet i nyteområdet blir avvirket.
Det er også et stort beøov for nye veger i kommunen. Denne nybyggingen kan være
forlengelse av eksisterende veger, sidearmer på eksisterende veger og øelt fritstående nye
veger. Vegene er viktige for å få en god tilgang til skogarealene og for å korte ned
terrengtransporten.
8.2 Snuplasser
Mange veger øar manglende eller for dårlige snuplasser. En god snuplass er avgjørende for
at tømmerbil med øenger skal kunne øente tømmeret på en rasjonell måte. En ikke
tilfredsstillende snuplass vil føre til et tillegg i tømmertransportprisen, et såkalt kippetillegg.
28 av de 5 registrerte e bilveiene øar manglende, ikke tilfredsstillende eller for få
snuplasser. I vedlegg 3 Resultatabell-tiltak er snuplasser lagt inn som en del i fere av
prosjektene. Noen av tiltakene er kun bygging av snuplass der veganlegg ellers er i god
stand.
8.3 Kostnader
Kostnadene til de ulike tiltakene er basert på erfaringstall fra kommunen og fra eør
Trøndelag fylke. Kostnadene er sat i kroner pr løpemeter veg uten mva.
Nybygging
Ombygging
Modernisering
enuplasser

1000 kr/m
500 kr/m
400 kr/m
60 000 kr

8.4 Lønnsomhetsvurdering
Det fnnes fere metoder for å beregne den økonomiske lønnsomøeten i skogsbilveger.
Hedemarksmodellen og regnekalkulator fra Midtnorsk skog- og tresenter er to. Enkelt sagt
bør vegen i løpet av vegens levetid føre til en bedret totaløkonomi for skogbruksdrif og
annet næringsvirksomøet i området som sokner til vegen.
Det er beregnet vegbyggingskostnad/volum tømmer både på kort og på lang sikt. På lang sikt
er både øogstklasse 3, 4 og 5 med. Et lavt tall øer indikerer at en får ut mye tømmer for en
lav kostnad. Transportgevinst er en mer avansert lønnsomøetsvurdering og er ikke tat med.

9 Mål og strategi for oppfølging
Hovedmålet er et godt utbygd vegnet som bidrar til best mulig økonomisk resultat for den
enkelte skogeier og økt verdiskaping i skognæringen samlet. eentralt i strategien for å nå
målsetngen vil værel





Bidra til at kommunene er i stand til å drive skogfaglig veiledning og pådriving på det
drifstekniske området.
Å øa tilgjengelig kompetanse på operativ vegplanlegging.
Hovedplanen skal være kommunens viktigste verktøy for å utvikle skogbrukets
infrastruktur.
Virkemiddelbruken skal i størst mulig grad målretes mot tiltak i øovedplanen.
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eørge for at planen er et operativt verktøy, ny vurdering av prioriterte tiltak i
planperioden og ny revidering ved utgangen av planperioden.

10 Prioriterte tltak i perioden 2016 – 2020
Tiltakene er prioritert ut ifra kubikkmasse, lønnsomøet og dels interesse fra skogeierne.
Disse er ikke sat i prioritert rekkefølge. ekogeiernes interesse er av stor betydning for at
tiltakene blir realisert. Denne tabellen utestenger derfor ikke andre vegprosjekter. Det er
fortsat rom for søknader om andre tiltak.
Tiltaksnavn
og nummer
etjørdalsveien
2Bergsvika
2-8
eolemsveien
2-9
etyggdalsveien
2-10
eletveien
3-2
Hogsterveien
3-3
etensetveien
3Ånøya vest
6-1
Røssliveien
6-3
Damvassveien
8-1
Bjørdalsveien
8-4
etorvollveien
9-3
Sum

Type tltak

Lengde
(m)

Kostnad

Modernisering
Nybygging
Modernisering

2280

1 1 8 400

M3 h.kl.4
og 5
25200

3460

1 384 000

40

1983

89 000

13000

4

Modernisering
ombygging
Modernisering

151

606 800

26380

69 kr/m3
1038 m omb.
23 kr/m3

3

Nybygging

1120

1 120 000

16 00

6 kr/m3

3

Modernisering

3050

1 406 000

16100

9 kr/m3

3

Modernisering

563

225 200

10300

22 kr/m3

3

1225

1 10 000

1 900

4

Ombygging
Nybygging
Modernisering

1393

55 200

10900

62 kr/m3
990 m nyb.
51 kr/m3

4

Nybygging

939

939 000

11850

9 kr/m3

4

Modernisering

4 10

1 884 000

20900

90 kr/m3

3

Modernisering

4300

1 20 000

45600

38 kr/m3

26540

13 025 100

23 884

Veg
klasse
3
3

3

Kostnad/kbm
merknad
4 kr/m3
444 m nyb.
61 kr/m3

10.1 Handlingsplan prioriterte tltak
Hovedplanen er det viktigste verktøyet kommunen øar for å styre utviklinga av
skogsvegbygginga i kommunen. De prioriteringer som er gjort av tiltak i planen er først og
fremst på grunnlag av ressurser og økonomi, øvilke tiltak utløser størst aktivitet med et best
mulig økonomisk resultat. Realisering av tiltak tar ofe lang tid, og det er viktig at kommunen
tar tak i planen så raskt som mulig. Ikke alle tiltak er realiserbar under rådende økonomiske
og ressursmessige forøold. etore deler av ressursene er kanskje ungskog og det vil gå mange
år før denne er øøstbar. Uanset er det skogeier som avgjør om tiltak skal gjennomføres.
Dete gjør at det også vil være veganlegg som kan øa en stor verdi for skogbruket som ikke
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ligger i denne prioriteringslisten. eiden planen er en gjennomføringsplan vil den ikke ligge til
øinder for veganlegg som ikke er tat med i denne planen. Dikevel vil det være slik at
Hovedplanen vil være førende i forøold til kravet om vegløsninger som omfater fere
skogeiere.

11 Kart
11.1 Metodikk
Data for eksisterende veger er øentet fra kartverkets Vbase og FKB- Veg. Data for
verneområder, naturtyper og INON er øentet fra Direktoratet for naturforvaltning sine
WMe-tjenester. Digitalisering er foretat av Nord-Trøndelag Fylkeskommune ved betalte
tjenester i regi av vegprogrammet i Kystskogbruket
11.2 Lagring av data
Hovedplandata er lagret øos ekog og Dandskap og skal gjøres tilgjengelig som en egen
innsynsløsning.

12 Vedlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4

Oversiktskart over vegprosjektene
Tabell 1 – Eksisterende veger med forklaring
Tabell 2 – Resultatabell med forklaring
Dekningsområdene med grunnlagstall

