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Forord 

Den begredelige tilstanden på skogsbilveinettet, som ble dokumentert gjennom 

veiregistreringer i Oppland og Akershus i 2012, viste at det er behov for et krafttak for å få 

rustet opp skogsbilveinettet. Mjøsen Skog ønsket å bidra til dette veiløftet og tok derfor 

initiativ til prosjekt «Tømmer ut av skogen - Opprusting av skogsbilveiene». Pilotprosjektet er 

gjennomført i kommunene Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten i perioden 2013-2015. 

 

Prosjektet involverte 25 lokale skogeiere som veipådrivere. I forbindelse med avslutningen av 

prosjektet ble pådrivernes erfaringer fra mobiliseringsarbeidet hentet inn. Prosjektet har 

oppsummert med at pådrivertiltaket har bidratt til den positive utviklingen vi har sett i Gjøvik-

Toten-området når det gjelder interessen for å investere i nybygging og opprusting av 

skogsbilveier. Jeg takker veipådriverne for innsatsen. 

 

Under gjennomføring av prosjektet og ferdigstilling av sluttrapporten har undertegnede 

spesielt trukket veksler på kompetanse og erfaringer hos veiplanlegger Erik Gjerstadberget og 

regionleder Jon Braastad, Mjøsen Skog, samt skogbrukssjef Asmund Kristiansen og 

skogbruksrådgiver Helge Østberg, Gjøvik kommune. En spesiell takk for verdifull hjelp går 

derfor til disse ressurspersonene. 

 

De samme fire har bidratt med foredrag og innlegg under prosjektets mange veikvelder. Det 

samme har fylkesskogmester Jon Sigurd Leine, Fylkesmannen i Oppland, senior prosjektleder 

Jan Olsen, Skogkurs, samt styreleder Arne Lilleengen, Vardalsåsen Fellesveganlegg. De 

fortjener alle stor takk for sine faglige bidrag i prosjektet. Relevant informasjon som har 

kommet fram under veikveldene er i stor grad innarbeidet i sluttrapportens kapittel 10-12. 

 

Jeg vil også takke resten av styringsgruppen for engasjement og innspill under gjennomføring 

av prosjektet. Det gjelder styreleder Lars Ligaarden og tidligere styreleder Elise Mæhlum, 

Gjøvik Skogeierlag, nestleder Fredrik Sem, Biri Skogeierlag, styreleder Ole Edvard Løken og 

tidligere styreleder Even Markestad, Vestre Toten Skogeierlag, styreleder Anne-Lise Aass, 

Østre Toten Skogeierlag, skogbrukssjef Ola Langedal og tidligere skogbrukssjef Mats 

Halvorsrud, Vestre Toten kommune, samt skogbrukssjef Åse Marit Skjølås, Østre Toten 

kommune. Likedan takker jeg rådgiver Dag Skjølaas, Norges Skogeierforbund, for bidrag til 

rapporten, samt daglig leder Arve Røste og selger Asbjørn Berge, Gummi-Industri AS, for 

interessant demonstrasjon av Drammensslodden. 

 

Prosjektet er finansiert gjennom egeninnsats fra Mjøsen Skog, midler fra Mjøsen Skog til 

Gjøvik-Toten Medlemsområde, lokale rentemidler fra Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten, 

BU-midler for Oppland, samt midler fra Statens landbruksforvaltning (ekstra LUF-midler til 

veiledningsprosjekter). Takk til finansieringskildene for støtten til prosjektet! 

 

Prosjektets konklusjoner og anbefalinger bør ha interesse for arbeidet med å ruste opp 

skogsbilveinettet i Oppland. Likedan bør dette kunne utnyttes av andre områder med 

tilsvarende utfordringer når det gjelder skogsbilveinettet og «sovende skogsbilveiforeninger». 

 

Lillehammer, 17. desember 2015 

 

MJØSEN SKOG 

 

 

Berit Sanness  
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Sammendrag 

 
Prosjekt «Tømmer ut av skogen - Opprusting av skogsbilveiene» (2013-2015) er gjennomført i 

kommunene Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten. Målet har vært å teste om et utvalg av aktive 

skogeiere som er medeiere i skogsbilveier, kan bidra til å mobilisere de andre deleierne i veiene til å 

være med på å sette søkelyset på behovet for opprusting av veiene – tiltak som i neste omgang kan 

bidra til økt aktivitet i skogen blant disse skogeierne. 

 

Gjennom pilotprosjektet har 25 veipådrivere bidratt til mobilisering i veier med gjennomsnittlig 18 

eiere. Pådrivertiltaket har vært supplert med faglige arrangementer for skogeiere i området for å øke 

interessen for opprusting og vedlikehold av skogsbilveier ut over de utvalgte testveiene. 

 

Innenfor prosjektområdet har investeringer i skogsveier økt betydelig i løpet av prosjektperioden – 

spesielt i Gjøvik, der behovet også var størst. Også i Østre Toten fikk det private skogsbilveinettet et 

betydelig oppsving, men investeringsnivået var beskjedent i det private skogsbilveinettet i Vestre 

Toten, der behovet for opprusting også var lavest. 

 

Den positive utviklingen i Gjøvik-Toten-området skyldes trolig en kombinasjon av økt fokus på 

opprusting av skogsbilveinettet gjennom pilotprosjektet og av at Oppland fikk egen veiplanlegger ved 

inngangen til 2014. 

 

Det er grunn til å anta at veipådriverne har bidratt aktivt og positivt i mobiliseringsarbeidet. 

Erfaringene fra prosjektet er derfor at lokale veipådrivere bør være et supplement til den tekniske 

veiplanleggeren. Ettersom veipådriverne i prosjektet var medeiere i en eller flere skogsbilveier, kan 

habilitet være en problemstilling. En mulig konsekvens kan være at veipådriverne får rollen for et 

større område – for eksempel hele eller deler av en kommune. Riktig pådriverløsning bør vurderes 

nærmere i forhold til situasjonen i den enkelte veien. 

 

Kun et fåtall av veiforeningene som har vært involvert i pilotprosjektet, er registrert i Brønnøysund. 

For at flere skal registrere seg som samvirkeforetak i Brønnøysund er det nødvendig å få 

Skattedirektoratets avklaring – og godkjenning - av skattefritak for skogsbilveier som samvirkeforetak. 

 

Mangelfull eller svak organisering gikk igjen som en problemstilling i flere veiforeninger som inngikk 

i pilotprosjektet. Noen veiforeninger reviderte vedtektene i løpet av prosjektperioden, og det ble blåst 

liv i flere veiforeninger, men behovet er trolig til stede hos flere. Orden på organiseringen ser ut til å 

være en helt avgjørende forutsetning for å få til nødvendig opprusting og vedlikehold av 

skogsbilveiene. Organiseringen må tydelig avklare eier- og ansvarsforholdene i veien. 

 

Generelt kan mangelfull kommunikasjon internt i en veiforening medvirke til at prosesser for 

opprusting av skogsbilveier blir komplisert eller stopper opp. Konflikter tilbake i tid må legges vekk, 

dersom man skal lykkes. Tydelige vedtekter bør klargjøre hvordan vedlikeholdet skal finansieres. En 

kombinasjon av fast årsavgift og tømmeravgift er trolig en god løsning for å sikre midler til å holde 

skogsbilveien vedlike. Tømmeravgift bør tas inn straks skogsbilveien er ferdig nybygd eller rustet opp. 

 

Dagens veiforeningsstruktur ansees ikke å være hensiktsmessig framover, men det er en lang vei å gå 

for å få til nødvendige endringer. Sammenslåing av veiforeninger kan bidra til effektivisering og 

profesjonalisering. Med profesjonalisering tenkes det både på generell drift av veiforeningen og på 

bestillerkompetansen. Et alternativ til sammenslåing av veiforeninger er å etablere felles 

vedlikeholdsforening for flere veiforeninger. 

 

Erfaringene fra prosjekter understreker betydningen av å ha tilgang på en skogbrukssjef ved det 

kommunale landbrukskontoret. Denne personen må ha relevant skogkompetanse, god lokalkunnskap, 

stor tillit blant skogeierne og tilstrekkelig kapasitet til å kunne bistå bl.a. en veiforening som skal 

justere fordelingsnøkkelen, og som har behov for bistand fra en nøytral person.  
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1. Innledning 
 

Behov for et veiløft 

Den begredelige tilstanden på skogsbilveinettet som ble dokumentert gjennom 

veiregistreringene i Oppland og Akershus i 2012 og 2013, viste at det var behov for et krafttak 

for å få rustet opp skogsbilveinettet (Se kapittel 3.2). Mjøsen Skog ønsket å bidra til dette 

veiløftet og tok derfor initiativ til pilotprosjekt «Tømmer ut av skogen - Opprusting av 

skogsbilveiene» i 2013. 

 

Pilotprosjektet ble gjennomført i kommunene Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten. 

 

Mobilisering via pådrivere 

Veiforeninger ble vurdert som en mulig inngang for å mobilisere til et krafttak for opprusting 

av skogsbilveiene. Samtidig ville «sovende veiforeninger» være et kritisk punkt for å øke 

interessen for opprusting og vedlikehold av skogsbilveiene. Gjennom pilotprosjekt ønsket 

man derfor å teste ut om aktive enkelteiere innenfor en skogsbilveiforening kunne bidra i en 

nødvendig mobiliseringsjobb.  

 

Følgende mål ble definert for pilotprosjektet (Se også kapittel 4.1): 

å teste om et utvalg av aktive skogeiere som er medeiere i skogsbilveier, kan bidra til å 

mobilisere de andre deleierne i veiene til å være med på å sette søkelyset på behovet 

for opprusting av veiene – tiltak som i neste omgang kan bidra til økt aktivitet i skogen 

blant disse skogeierne. 

 

Begreper 

I rapporten benyttes begrepene skogsbilveiforening eller veilag om hverandre som generelle 

betegnelser. Dette brukes som samlebetegnelser på både forening, samvirkeforetak og 

tingsrettslig sameie. 

 

Med «sovende veiforening» menes en skogsbilveiforening med minimal eller ingen aktivitet. 

Der det er mange eiere i veien, mangler det kanskje oppdatert eieroversikt. Det kan mangle 

eller være gamle vedtekter, kanskje holdes det ikke jevnlig årsmøter, det kan mangle styre, og 

det tas ikke initiativ til opprusting og/eller vedlikehold. 
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2. Bakgrunn 
 

En nøkkelrolle for det grønne skiftet 

Skog- og trenæringen kan ta en nøkkelrolle for å utvikle og realisere det grønne skiftet i 

Norge. I følge Skog og Landskap (i dag Norsk institutt for bioøkonomi) er det potensial for å 

øke uttaket av tømmer fra de norske skogene til minst 15 mill. m3 i året. Det tilsvarer en 

økning på 35 % sammenliknet med den gjennomsnittlige hogsten i perioden 2008-2012. 

SKOG22-gruppen anslår i sin rapport at skog- og trenæringen har et økonomisk 

omsetningspotensial på minst 180 milliarder kroner pr. år, en firedobling fra nivået i 2012 

(SKOG22 2015a). Regjeringen forbereder en ny skogmelding bl.a. annet på bakgrunn av 

denne rapporten. 

 

Rammebetingelser og konkurransekraft 

Nedleggelsen av viktig skogindustri i Norge for få år siden illustrerte med all tydelighet at 

rammebetingelsene i Norge var dårligere enn i våre naboland. Ett av områdene som pekte seg 

ut var transportkostnadene, som var betydelig høyere i Norge enn i Sverige og Finland. 

 

Skog- og trenæringens behov for mer konkurransedyktige rammebetingelser gjorde at 

Stoltenberg-regjeringen i 2013 åpnet for at lengden på tømmervogntog kunne økes fra 22 til 

24 meter, mens totalvekten kunne økes til 60 tonn. Samme regjering ga også ekstra midler til 

opprusting av skogsbilveier som del av tiltakspakken for skog- og trenæringen som kom våren 

2013. 

 

Den avgjørende infrastrukturen 

I Norge utgjør transport av tømmer fra velteplass til industritomt 30-50 % av kostnadene ved 

hogst og levering av tømmer til industrien (SKOG22 2015 b). Tiltak som gir lavere 

transportkostnader har derfor stor betydning for den norske konkurransekraften. Samtidig som 

et godt skogsbilveinett gjør at høstingen av skogressursene kan skje på en mest mulig 

lønnsom måte, blir det enklere å bygge opp og pleie ny skog på en aktiv måte. 

 

I gjennomsnitt transporteres tømmeret 2,0 km på skogsbilvei, 1-2 km på kommunal vei samt 

2-5 på km fylkesvei. Sagtømmeret transporteres i tillegg i snitt 50 km på riksvei, mens 

massevirket transporteres 100 km på riksvei (Dag Skjølaas, muntl. medd. 01.10.2013). 

 

Økt nasjonal ramme 

Solberg-regjeringen har forsterket satsingen på opprusting av skogsbilveinettet etter at den 

tiltrådte høsten 2013. Den sterkere satsing på infrastruktur i skogbruket er begrunnet med at et 

godt utbygd skogsveinett er en forutsetning for et bærekraftig skogbruk. 

 

Regjeringen økte de ordinære bevilgningene til skogsveier fra 69 millioner i 2013 til 121 

millioner i 2015. I LUF-tildelingen for 2016 ble satsingen på infrastruktur i skogbruket 

ytterligere styrket. Bevilgningen til skogsveier økes med 3 millioner kroner, slik at den totale 

bevilgningen over LUF blir på 104 millioner kroner i 2016. Dette kommer i tillegg til 20 

millioner kroner til skogsveibygging som ligger i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 

2016 (Landbruks- og matdepartementet 2014, 2015). 

 

24 m og 60 tonn 

De nye nasjonale reglene for tømmervogntog som kom i 2013 hadde vært etterspurt i mange 

år og ble hilst velkommen av en samlet skog- og trenæring i Norge. Samtidig konstaterer 

næringen at i Sverige har man nå åpnet for 64 tonn totalvekt, mens Finland har åpnet for 68 
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tonn for kjøretøy med 8 aksler, og for 76 tonn for kjøretøy med 9 aksler. I tillegg foregår det 

utprøving av lengre og tyngre kjøretøy i både Sverige og Finland. Det største av disse har 13 

aksler og 104 tonn totalvekt. 

 

Forskjellene mellom Norge og Sverige er små dersom det transporteres med 60 tonn totalvekt 

i Norge og 64 tonn totalvekt i Sverige. Foreløpig kan man imidlertid kun kjøre med fulle lass 

på 60 tonn på 23 % av transportene i Norge. Standard på og klassifiseringen av fylkesveier og 

kommunale veier bidrar til at det kjøres mye med reduserte lass i Norge (Dag Skjølaas, muntl. 

medd. 01.11.2015). 

 

Oppskriving av det offentlige veinettet 

Veieier avgjør om den enkelte veistrekning skrives opp til 24 m og 60 tonn. De riksveiene 

som er viktige for tømmertransporten på Østlandet er i all hovedsak skrevet opp til å tillate 24 

meter lengde og 60 tonn totalvekt på tømmervogntog. 

 

Ettersom hele 80-90 % av tømmertransporten er innom fylkes- eller kommunal vei, er det 

viktig at fylkesveier og kommunale veier som er viktige for tømmertransporten, også skrives 

opp til å tillate 24 meter og 60 tonn. 

 

Når det gjelder fylkesveinettet i Oppland, Hedmark og Akershus, er en del skrevet opp, mens 

andre strekninger som er viktige for tømmertransporten, krever fjerning av flaskehalser (bl.a. 

opprusting av bruer) før oppskriving kan skje. Kapasitet på bruberegninger har forsinket 

framdrift i oppskrivingsarbeidet. 

 

Også det kommunale veinettet må skrives opp, men den kommunale oppfølgingen varierer. 

Gjøvik kommune skilte seg ut ved å gjøre en grundig oppskrivingsjobb allerede høsten 2013.. 

 

Skog- og trenæringen har spilt inn felles syn på hvilke flaskehalser som først bør fjernes i det 

offentlige veinettet av hensyn til skog- og trenæringens konkurransesituasjon. For å få fjernet 

flaskehalser i fylkesveinettet, har Norges Skogeierforbund høsten 2015 foreslått å etablere et 

eget bruprogram for fylkesveinettet. 

 

Skogsbilveiene 

Så godt som all transport av tømmer fra skogen starter med transport med tømmervogntog 

langs skogsbilvei. Både tettheten på skogsbilveiene, kvaliteten på veien og tilgang på 

snuplasser og velteplasser påvirker hvor effektiv tømmertransporten kan bli fra skog til 

industritomt. 

 

Skogsveitettheten i Norge er betydelig lavere (7 meter pr. hektar) enn i Sverige (9 meter pr. 

hektar), til tross for at det er enklere forhold for terrengkjøring i Sverige. Lav veitetthet 

medfører økt terrengtransport i Norge, noe som får direkte effekt på driftskostnadene. 

 

I dag er imidlertid behovet for å ruste opp det eksisterende skogsveinettet i Norge den aller 

største utfordringen for effektiv tømmertransport fram til offentlig vei. Den nye muligheten 

for å benytte tømmervogntog med 24 m lengde og 60 tonn totalvekt forsterker behovet for 

denne opprustingen.  
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3. Status for skogsbilveinettet 
 

3.1 Bygd for en annen tid 
 

Bulldoserbygd 

En stor andel av skogsbilveinettet på Østlandet ble anlagt fra 1950 til ut på 1990-tallet. De 

fleste av disse veiene ble bygd etter en standard som ikke holder dagens krav til veiklasse 3. 

Mange av veiene er bulldoserbygd og tilpasset en annen trafikkbelastning enn den som er 

aktuell i dag. 

 

Helårsveier 

Tidligere foregikk det meste av hogst og tømmertransport vinterstid. I dag skal industrien har 

jevn tilgang på råstoff, og tømmertransporten må skje til alle årstider. 

 

For å tilfredsstille veiklasse 3 (Helårs bilvei) må skogsbilveien tilfredsstille krav til bæreevne, 

snuplass, velteplass, kantvegetasjon, veibredde, stigning og kurvatur, samt stikkrenner og 

eventuelt bruer. De største utfordringene er forsømt vedlikehold, for lite bærelag og 

utilfredsstillende snuplasser og velteplasser. I tillegg kommer den store utfordringen med 

«sovende veiforeninger». 

 

Fra tømmerbil til vogntog 

Tømmervogntogene har utviklet seg fra enkel tømmerbil til dagens vogntog. Dagens 

tømmervogntog har blitt lengre, og fordelingen av vekten på flere akslinger gjør at 

vogntogene også kan transportere mer tømmer pr. tur. Det gir tyngre totalvekt på 

tømmervogntogene. 

 

Dersom skogsbilveien ikke er kjørbar for vogntog med henger, blir det nødvendig med 

kipping. Mjøsen Skog har erfart at andelen tømmertransport med kippetillegg har økt de 

seinere årene. 

 

Snuplasser og velteplasser 

Lengre vogntog krever større snuplasser. Veiklasse 3 krever at snuplassen har 22 meter i 

diameter. 

 

Med høy dagsprestasjon og mange sortimenter har det blitt behov for betydelig større 

velteplasser enn det som var vanlig den gangen de fleste veieen ble anlagt. Utfordringen med 

velteplasser har økt den seinere tid som følge av at det gjennomføres stadig flere større drifter. 

De siste årene har Mjøsen Skog erfart at gjennomsnittsdriftene har økt betydelig. Samtidig er 

antall sortimenter økede. Begge deler krever mer velteplass. 

 

Utfordringer med vann 

Endringer i vær- og klimaforhold har de seinere årene medført hyppigere problemer med å ta 

unna vannet som følge av store nedbørmengder og smeltevann. Det skaper behov for større 

stikkrenner og mer solide grøfter enn tidligere, for å forebygge flomskader på veiene. 

 

Forsømt vedlikehold 

I tillegg til at en stor del av de norske skogsbilveiene ble bygd etter en standard som ikke 

holder dagens krav, har veivedlikeholdet mange steder vært forsømt. I Mjøsen Skog 

illustreres situasjonen i den praktiske hverdagen ved de mange tilbakemeldingene bedriften 
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har fått de seinere årene om dårlig veistandard og manglende veivedlikehold. Meldingene har 

kommet fra både tømmerkjørere og skogbruksledere. 

 

Mjøsen Skogs erfaringer ga grunn til å anta at det var et stort behov for å ruste opp 

eksisterende skogsbilveinett. For å få til det nødvendige løftet, var det imidlertid nødvendig å 

gå mer grundig til verks for å dokumentere tilstanden på skogsbilveinettet. 

 

 

3.2 Registrering av veitilstanden 
 

Behov for dokumentasjon 

Våren 2012 konstaterte Mjøsen Skog og Fylkesmannen i Oppland at det var nødvendig å 

framskaffe dokumentasjon om tilstanden på skogsbilveinettet i Oppland som grunnlag for 

videre arbeid med å forbedre veinettet. Det ble vurdert som hensiktsmessig å igangsette 

kommunevis registering av skogsbilveinettet, med metodikk utviklet for formålet. 

 

Mjøsen Skog startet deretter et eget skogsbilveiregistreringsprosjekt i samarbeid med 

Fylkesmannen i Oppland og seks kommuner i Oppland. I 2013 ble registreringsarbeidet 

videreført til resten av Oppland. Samme metodikk ble benyttet i deler av Akershus. 

 

Registreringsmetodikken ble utviklet av Mjøsen Skog i samarbeid med Fylkesmannen i 

Oppland, og registreringsarbeidet ble utført av spesialopplærte skogbruksstudenter. Tilstanden 

til en rekke elementer av betydning for skogsbilveiens kvalitet ble vurdert og registrert 

digitalt. Registeringene inkluderte bl.a. veibredde, bæreevne, slitelag, veiskulder, kanter, 

stikkrenner, grøfter, bruer, snuplasser, avkjørsler og stigningsprosent. 

 

 
Øystein Haugerud (t.v.) og Kristoffer Barhaug var to av skogbruksstudentene ved Evenstad (Høyskolen i Hedmark) som fikk 

spesialopplæring og som registrerte tilstanden til skogsbilveier i Oppland i 2012. FOTO: BERIT SANNESS 
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Nedslående resultater 

De fleste veiene som ble undersøkt i Oppland hadde feil og mangler som krever inngrep for at 

veien skal kunne klassifiseres som veiklasse 3 og dermed kunne brukes som helårs bilvei. 

Veistandarden var mange steder så dårlig at tømmertransport på disse veiene kunne gi store 

materielle skader, samt forverre situasjonen på veien om den ble brukt. Halvparten av 

skogsbilveiene som ble registrert i Oppland var så dårlige at de ble definert som ikke kjørbare. 

 

Konklusjonen på registreringsarbeidet var at det var et sterkt behov for å ruste opp 

eksisterende skogsbilveier innenfor Oppland, at det snarest måtte på plass en 

veiplanleggerstilling i fylket og at det var behov for å blåse liv i «sovende veiforeninger». 

(Mjøsen Skog & Fylkesmannen i Oppland 2012). Veiplanleggerbehovet i Oppland ble seinere 

løst gjennom et treårig prosjekt (2014-2016). 

 

Resultater og konklusjoner var de samme for veiregistreringene i Akershus (Mjøsen Skog & 

Viken Skog 2012). 
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4. Pilotprosjekt som tiltak 

4.1 Mål og målgrupper 
 

Den begredelige tilstanden på skogsbilveinettet som ble dokumentert gjennom 

veiregistreringene i Oppland og Akershus i 2012 og 2013, viste at det var behov for et krafttak 

for å få rustet opp skogsbilveinettet. Mjøsen Skog ønsket å bidra til dette veiløftet og tok 

derfor initiativ til pilotprosjekt «Tømmer ut av skogen - Opprusting av skogsbilveiene» i 

2013. Prosjektet ble gjennomført som et pilotprosjekt med definert mål og målgrupper. 

 

Mål 

Målet med prosjektet har vært: 

å teste om et utvalg av aktive skogeiere som er medeiere i skogsbilveier, kan bidra til å 

mobilisere de andre deleierne i veiene til å være med på å sette søkelyset på behovet 

for opprusting av veiene – tiltak som i neste omgang kan bidra til økt aktivitet i skogen 

blant disse skogeierne. 

 

Dersom en vei ble ønsket prioritert uten at man fant aktuell veipådriver blant veiens eiere, 

kunne andre aktive skogeiere benyttes i pådriverfunksjonen. 

 

Målgruppe 

Pilotprosjektets målgruppe har vært små og mellomstore skogeiere som er medeiere i 

skogsbilvei(er). 

 

 

4.2 Organisering 
 

Prosjekteier 

Mjøsen Skog er initiativtaker og prosjekteier. 

 

Varighet 

Prosjektets varighet har vært 15. juni 2013 – 30. november 2015. 

 

Opprinnelig skulle prosjektet avsluttes innen utgangen av 2014. Prosjektets styringsgruppe 

konkluderte i desember 2014 med at det var ønskelig å forlenge prosjektet ut 2015. 

 

Pilotkommuner 

Prosjektet er gjennomført i kommunene Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten. I disse 

kommunene ble status for skogsbilveinettet registrert i 2012. 

 

I Østre Toten eies hele 60 % av skogarealet av allmenninger, i Vestre Toten eies omkring 

30% av allmenningene. Resten av skogen i pilotområdet eies av små og mellomstore 

skogeiere. Nyere skogtakster viser at potensialet for økt aktivitet er stor i alle tre kommuner. 

 

I Gjøvik-Toten-området er det ønskelig å få til økt aktivitet, spesielt hos små og mellomstore 

skogeiendommer. Et prosjekt med aktive skogeiere som pådrivere i samarbeid med 

kommunene ble derfor vurdert å kunne være et målrettet tiltak for å oppnå økt aktivitet – 

spesielt dersom mobiliseringsarbeidet ble knyttet til et spesielt tema. 
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Styringsgruppe 

Prosjektets styringsgruppe har hatt følgende sammensetning: 

 Styreleder Lars Ligaarden (Elise Mæhlum fram til april 2014), Gjøvik Skogeierlag og 

leder i Mjøsen Skogs medlemsområde Gjøvik-Toten (leder) 

 Nestleder Fredrik Sem, Biri Skogeierlag 

 Styreleder Ole Edvard Løken (Even Markestad til mars 2014), Vestre Toten 

Skogeierlag 

 Styreleder Anne-Lise Aass, Østre Toten Skogeierlag 

 Skogbrukssjef Asmund Kristiansen, Gjøvik kommune 

 Landbruksrådgiver Ola Langedal (Mats Halvorsrud fram til august 2014), Vestre 

Toten kommune 

 Skogbrukssjef Åse Marit Skjølås, Østre Toten kommune 

 

I tillegg har regionleder Jon Braastad, Mjøsen Skog, og skogbruksrådgiver Helge Østberg, 

Gjøvik kommune, deltatt som ressurspersoner i prosjektet. Fra 2014 har også Erik 

Gjerstadberget, veiplanlegger i Oppland, bistått prosjektet med sin kompetanse. 
 

Styringsgruppen hadde oppstartsmøte i oktober 2013 og har hatt tre møter. Styringsgruppens 

medlemmer har dessuten i stor grad deltatt på prosjektets skogkvelder i 2014 og 2015. 

 

Prosjektledelse 

Fra prosjektstart fram til våren 2014 var skogeier Elise Mæhlum prosjektleder. Hun var på 

dette tidspunktet styreleder i Gjøvik Skogeierlag og leder i Mjøsen Skogs medlemsområde 

Gjøvik-Toten. Etter den tid overtok kommunikasjonssjef Berit Sanness, Mjøsen Skog, som 

prosjektleder i tillegg til å være prosjektansvarlig på vegne av Mjøsen Skog. 

 

Finansering 

Prosjektet er finansiert gjennom midler fra Landbruksdirektoratet, BU-midler for Oppland, 

midler fra Mjøsen Skog via Gjøvik-Toten Medlemsområde, lokale rentemidler fra Gjøvik, 

Vestre Toten og Østre Toten, samt egeninnsats fra Mjøsen Skog. 
 

 

4.3 Dokumentert behov i Gjøvik-Toten 
 

Registeringene av status for skogsbilveinettet i Gjøvik-Toten-området i 2012 viste et stort 

behov for opprusting av veinettet. Totalt ble det registrert 436 skogsbilveier i området. Dette 

skogsbilveinettet utgjør en strekning på over 850 km. 

 

Tilstanden til en rekke elementer av betydning for skogsbilveiens kvalitet ble vurdert og 

registrert digitalt sommeren 2012. Veiene ble gradert i klassene A – B – C etter en samlet 

vurdering av de registrerte elementene. Hovedresultatene av registreringene er gjengitt i 

tabellen. 
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Veiregisteringer i Gjøvik-Toten 2012 

    

 Østre Toten Vestre Toten Gjøvik 

Antall veier 95 veier 43 veier 298 veier 

Antall km 238,4 km 71,2 km 546,7 km 

Gradering A* 
Veier som holder standard veiklasse 3 med få 

mangler 1 % 14 % 8 % 

Gradering B* 
Veier som i hovedtrekk holder veiklasse 3 men som 

har mangler som er relativt rimelig å gjøre noe med. 

Disse veiene kan kjøres etter noe opprusting 69 % 65 % 40 % 

Gradering C* 
Veier som ikke er kjørbare og som krever grøvre 

opprusting 29 % 21 % 52 % 
*Prosent av antall veier 

Kilde: Mjøsen Skog & Fylkesmannen i Oppland 2012 

 

 

Tabellen viser at behovet for opprusting av skogsbilveinettet gjelder i alle tre kommuner. 

Behovet er imidlertid spesielt stort i Gjøvik, der over halvparten av skogsbilveinettet ble 

klassifisert som veier som ikke er kjørbare og som krever grøvre opprusting. 
 

 

4.4 Gjennomføring 
 

Veipådriverne 

Gjennom pilotprosjektet i Gjøvik-Toten ønsket man å teste ut om aktive enkelteiere innenfor 

en skogsbilveiforening kan bidra i en nødvendig mobiliseringsjobb. Skogbruksledere og 

skogbruksfunksjonærer i kommunene var involvert i prosessen med å finne fram til aktuelle 

skogeiere som kunne gå inn i pådriverrollen. Relevante veilister ble gjennomgått i forbindelse 

med denne prosessen. Også dette ble utført av skogbruksledere og skogbruksfunksjonærer i 

kommunene. Testveier og 25 pådrivere ble plukket ut høsten 2013. 

 

En av utfordringene til pilotprosjektet var å tilby et opplegg til pådriverne slik at de fikk 

nødvendig motivasjon- og kunnskapsplattform til å kunne utføre jobben. I utgangspunktet var 

det lagt opp til én motivasjon og opplæringskveld for pådriverne. Erfaringene fra denne 

kvelden gjorde at det ble besluttet å samle pådriverne ytterligere én gang. 

 

Den første kvelden for pådriverne ble holdt som en firetimers samling på Gjøvik Rådhus den 

16. januar 2014. Der deltok 25 pådrivere. På samlingen fikk veipådriverne relevant 

bakgrunnskunnskap og kunne være med på å gi innspill til nyttig argumentasjon i 

mobiliseringsarbeidet. Ny samling for veipådriverne med påfyll og erfaringsutveksling ble 

arrangert ved Skumsjøen den 26. mai 2014. Der deltok det 23 pådrivere. 

 

Prosjektet har ikke hatt myndighet til å styre valg av tiltak i den enkelte veiforening. I løpet av 

pilotprosjektet har den enkelte pådriver med andre ord stått fritt til å gjennomføre de tiltak 

som vedkommende har ment har hatt størst relevans for egen veiforening. Pilotprosjektet har 

støttet inntil 10 timers pådriverarbeid i egen veiforening. 
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Felles informasjonstiltak 

Prosjektet tilrettela og videreutviklet informasjonsmateriell som pådriverne kunne benytte i 

sin kommunikasjon. 

 

Våren 2014 ble det laget en egen kortfilm på 2:47 minutter om vedlikehold av skogsbilveier. 

Videoen ble lagt ut på web og ble dessuten brukt på informasjonskvelder og årsmøter i veilag 

og skogeierlag. 

 

 
Skjermdump fra kortfilmen om vedlikehold av skogsveier. FOTO: GEIR OLSEN 

 

 

For å få ringvirkninger av pilotprosjektet og øke interessen for opprusting og vedlikehold av 

skogsbilveier ut over de utvalgte testveiene, ble det arrangert én skogdag og fire skogkvelder 

for skogeierne i Gjøvik-Toten-området i løpt av prosjektperioden. Arrangementene ble 

gjennomført i samarbeid med Mjøsen Skogs medlemsområde i Gjøvik-Toten. 

 

Informasjonstiltak for skogeiere i Gjøvik-Toten 

Tid Sted Tema Antall 

19. sept. 2013 Biri Fokus på skogsbilveier 24 

09. des. 2014 Biri Befaring av veianlegg med ny bru 60 

23. mars 2015 Honne Hotell- og 

konferansesenter, 

Biri 

Organisering av veilag mv 27 

16. juni 2015 Eina, Vestre Toten Veivedlikehold 30 

21. okt. 2015 Redalen, Gjøvik Befaring av opprustet veianlegg 

med ny avkjøring 

40 

 

Markedsføring av skogkveldene har skjedd elektronisk via web, facebook, eposter, gjennom 

brev og ved annonsering i regionavis (gjelder to skogkvelder). 
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Organisering og erfaringer 

Status for prosjektet i desember 2014 viste at omkring 1/3 av prosjektets veiforeninger hadde 

behov for ytterligere faglig veiledning for å lage ny fordelingsnøkkel og/eller for å få avklart 

organisasjonsspørsmål. Prosjektet ble forlenget ut 2015, og det ble omdisponert ressurser for å 

kunne tilby faglig veiledning til veiforeningene som trengte dette. Manglende tilgang på 

ressursperson begrenset imidlertid muligheten til å følge opp dette tiltaket. 

 

For å hente inn mest mulig erfaring fra pilotprosjektet, gjennomførte prosjektleder en 

intervjurunde med veipådriverne. Totalt ble det gjennomført samtale pr. telefon med 21 av 25 

veipådrivere i perioden 09.-13. november 2015. Samtalene fulgte en intervjuguide. Resultatet 

er oppsummert i et eget kapittel i denne rapporten (Se kapittel 8). 

 
 

4.5 Formidling av resultater 
 

Foreliggende prosjektrapport formidler de viktigste resultatene fra prosjektet. Rapporten er 

elektronisk tilgjengelig på Mjøsen Skogs hjemmeside, slik at det blir enklere for andre 

områder å trekke veksler på erfaringene fra prosjektet. 

 

Det er lagt vekt på å fortelle om prosjektet og formidle informasjon fra arrangementer i regi 

av pilotprosjektet underveis i prosjektet. Dette har skjedd på www.mjosen.no og Mjøsen 

Skogs facebook-side. 
 

Det er også informert om foreløpige erfaringer fra pilotprosjektet for offentlig og privat 

skogbruk bl.a. i Kontaktutvalget for skogbruk i Akershus, i forbindelse med arbeidet med å 

lage ny skogstrategi for Akershus og Oslo. 

 

Pilotprosjektet er omtalt i regionavisen Oppland Arbeiderblad, Magasin Skog 07-2014, 

Mjøsnytt 07-2014 og 07-2015. Prosjektet ble omtalt på årsmøter i skogeierlagene i 

pilotområdet i mars 2014. Foreløpige erfaringer fra pilotprosjektet ble presentert på samling 

for skogeierlagslederne i Mjøsen Skog den 17. juni 2014. 
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5. Tiltak for veipådriverne i Gjøvik-Toten 
 

5.1 Utvelgelse av testveier og pådrivere 
 

Totalt ble det registrert 436 skogsbilveier i Gjøvik-Toten-området under veiregistreringene i 

2012. Dette skogsbilveinettet utgjør en strekning på over 850 km. I området varierer det hvor 

mange skogeiere som er deleiere i en enkelt skogsbilvei. Mens én skogsbilvei kan ha kun én 

eier, kan en annen skogsbilvei ha opptil 70 eiere. 

 

Manglende eieroversikt 

Pilotprosjektet skulle teste ut en arbeidsform der aktive skogeiere skulle involveres. De skulle 

mobilisere andre deleiere i skogsbilveien for å få satt søkelyset på behovet for opprusting av 

veien. Første utfordring var å få en oversikt over hvem som eier de ulike skogsbilveiene i 

pilotområdet. 

 

Hoveddelen av skogsbilveinettet på Østlandet ble bygd på 1950-tallet til ut på 1990-tallet. 

Kommunen fikk oversikten over veiforeningens eiere og tillitsvalgte i forbindelse med 

behandling av søknad om godkjenning av veianlegg. 

 

Tidligere hadde skogbrukssjef/skogoppsyn normalt i oppgave å holde oversikt over 

veiforeninger og tillitsvalgte i veiforeningene. Inntrykket er imidlertid at denne oversikten er 

mangelfull i mange kommuner i dag. Manglende oversikt over veieiere og tillitsvalgte 

forhindrer målrettet informasjon om for eksempel ekstra midler til opprusting av 

skogsbilveinettet. Kommunen bør fortsatt ha denne oppgaven. 

 

Oppdatering av veilister 

Våren 2013 fikk Østre Toten kommune laget en oppdatert veiliste for å følge opp 

skogsbilveiregistreringene i 2012. For den enkelte skogsbilveien viser den oppdaterte veilisten 

navnet på veien, navn på skogeierne som eier veien, navn på hvilke personer som sitter i 

styret i skogsbilveiforeningen (der dette finnes), samt navn, mobilnummer og epostadresse til 

lederen i veiforeningen. 

 

Gjennomgangen oppsummerte med at bortsett fra allmenningsveier og veier som eies av kun 

én eier, var det ikke mange foreninger som var oppegående i Østre Toten (Åse Marit Skjølås, 

muntlig medd. 30.10.2013). 

 

Det forelå ikke en tilsvarende gjennomgang av situasjonen i Gjøvik og Vestre Toten da 

pilotprosjektet startet. Intensjonen var å få laget komplette veilister for de to kommunene som 

innledning på pilotprosjektet. Dette viste seg for arbeidskrevende til å kunne bli utført 

innenfor prosjektets rammer. Skogbruksledere og skogbruksfunksjonærer i Gjøvik og Vestre 

Toten gjennomgikk imidlertid eiersituasjonen for de viktigste skogsbilveiene i de to 

kommunene. Gjennomgangen dannet grunnlaget for utvelgelsen av testveier og pådrivere. 
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Utvelgelse av testveier og pådrivere 

Gjøvik er den største skogkommunen av de tre, har flest skogsbilveier og dårligst veinett. Det 

var derfor naturlig at det største utvalget av testveier og veipådrivere ble plukket ut i Gjøvik. 

Utvelgelsen tok utgangspunkt i skogsbilveiene framfor skogsbilveiforeningene, ettersom 

foreningene noen steder manglet helt. 

 

Det ble lagt vekt på geografisk spredning av skogsbilveiene for å få lokal ringvirkning av 

tiltaket. Som ledd i prosjektet ble det gjort en nærmere vurdering av hvilke kriterier som 

burde legges til grunn for prioriteringen av skogsbilveiene som skulle tas med i 

pilotprosjektet. 

 

Tilgang på hogstmoden skog ble ansett som en forutsetning. Likedan tilgang på aktuell 

skogsbilveipådriver. I tillegg ble følgende kriterier lagt til grunn for utvelgelsen av testveier. 

 Behov for opprusting 

 Aktuelt å kople sammen med naboveien 

 Sovende - mangler eller har passivt styre 

 Uklar fordelingsnøkkel 

 Gode eksempler 

 

Det ble i tillegg ansett som en fordel om det fantes én eller flere engasjerte skogeiere i 

veiforeningens styre. Veistyrer som kun besto av pensjonister ble søkt unngått. Dersom en vei 

var ønsket prioritert uten at man fant aktuell veipådriver blant veiens eiere, ble det vurdert 

som akseptabelt at andre aktive skogeiere kunne benyttes i pådriverfunksjonen. 

 

Blant de utvalgte testveiene var det fem skogsbilveier som ble vurdert å ha sovende 

veiforening og/eller mangler veistyre og vedtekter. Én testvei ble plukket ut fordi det var kjent 

at det var uenighet om fordeling av andeler. 

 

Det ble plukket ut seks veier der det ble ansett som aktuelt å vurdere sammenkopling av 

skogsbilveier. Likedan ble det tatt med seks skogsbilveier der sammenslåing med annen 

veiforening ble ansett som en aktuell problemstilling. Det ble også tatt med et par veianlegg 

som kunne framstå som gode eksempelanlegg. Omkring 2/3 av testveiene ble vurdert å ha et 

stort behov for opprusting. 

 

På bakgrunn av oppdaterte veilister og lokalkunnskap hos kommunal skogbrukssjef og 

Mjøsen Skogs distriktstjeneste, ble veilistene analysert. Det ble plukket ut 30 skogsbilveier. 

Noen av disse ble det ansett mulig å kople sammen. Høsten 2013 ble 25 skogeiere plukket ut 

som pådrivere i pilotprosjektet. En pådriver møtte ikke og én trakk seg etter den første 

samlingen i januar 2014. De øvrige pådriverne fordelte seg slik: 

 

Gjøvik: 24 skogsbilveier og 16 pådrivere – fordelt på grendene Biri (5), Vardal (5) og 

Snertingdal (6) 

Vestre Toten: 2 skogsbilveier og 3 pådrivere 

Østre Toten: 4 skogsbilveier og 5 pådrivere 
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5.2 Motivasjon og opplæring av veipådriverne 
 

Den 16. januar 2014 arrangerte prosjektet en 4-timers samling for de utvalgte 

skogsbilveipådriverne på Gjøvik Rådhus. I alt 25 pådrivere deltok på motivasjons- og 

opplæringskvelden. 

 

Veiforedrag 

Programmet ble innledet med en orientering av prosjektansvarlig Berit Sanness, Mjøsen Skog, 

om bakgrunnen for prosjektet, resultater fra veiregistreringene i Gjøvik-Toten i 2012, og 

kriteriene som var benyttet ved utvelgelsen av veipådriverne. 

 

Regionleder Jon Braastad, Mjøsen Skog, holdt foredrag om hvordan en skogsbilvei kan 

organiseres. Han ga tips om hvordan man kan påvirke andelseiere til å være med på å ruste 

opp skogsbilveien og trakk fram at veier som trenger opprusting ofte har for dårlig slitelag, 

tette stikkrenner, grøfter som gror igjen og skog som vokser inn i veien. 

 

Jon Braastad orienterte også om hvordan veilaget kan organiseres, behov for vedtekter, 

årsmøte, styre mv. Likedan tok han opp finansiering av opprusting og vedlikehold av veien, 

problemstillinger knyttet til fordelingsnøkkel, samt muligheten for å benytte skogfondet med 

skattefordel ved veivedlikehold. 

 

Senior prosjektleder Jan Olsen, Skogkurs, holdt foredrag om vedlikehold og nybygging av 

skogsbilveier. Han presenterte kravene til en skogsbilvei og hvordan hovedforskjellen mellom 

ulike veiklasser er stigning, stigning i horisontalkurver og avstand mellom stikkrenner. 

Likedan orienterte han om hva som inngår i periodisk vedlikehold, kostnadene ved årlig 

vedlikehold, skippertak og nybygging, samt styrets plikter og myndighet i henhold til 

normalvedtektene for skogsbilveier. 

 

Fylkesskogmester Jon Sigurd Leine, Fylkesmannen i Oppland, holdt foredrag om 

søknadsprosedyrer knyttet til opprusting og nybygging av skogsbilveier. Han orienterte om 

faktorer det legges vekt på når det prioriteres mellom anlegg og støttenivå, muligheten for å 

støtte punktutbedring og mindre tiltak, og hvilke tiltak retningslinjene gir muligheten for å gi 

støtte til. 
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Gruppearbeid 

Etter innledende foredrag drøftet pådriverne situasjonen og aktuell oppfølging i egen 

veiforening gjennom gruppearbeid. De ble delt inn i grupper etter geografi. Mjøsen Skogs 

skogbruksledere, kommunenes skogbrukssjefer og innlederne bisto gruppene. 

 

Pådriverne ble både bedt om å vurdere hva som burde skje med egen skogsbilvei i løpet av 

2014 og hva som burde gjennomføres i løpet av 1. kvartal 2014. En sjekkliste for å 

identifisere behov i egen skogsbilvei var utarbeidet og dannet grunnlag for gruppearbeidet. 

Hensikten var at den enkelte pådriver skulle konkretisere for seg selv hva som skulle skje. 

Planene ble levert inn til prosjektansvarlig ved avslutning av kvelden, for deretter å bli delt ut 

igjen til den enkelte pådriver ved neste samling. 

 

Pilotprosjektet hadde antatt at de 25 skogsbilveipådrivernes oppgave i utgangspunktet ville 

være å få arrangert en informasjonskveld/eventuelt årsmøte i veiforeningen. Behovene i 

veiforeningene var imidlertid ulike og gjorde at veipådriverne skisserte ulike planer for 

oppfølging i egen veiforening i 2014. 

 

 
Det var nyttig erfaringsutveksling under gruppearbeidet. Nyansatt veiplanlegger i Oppland Erik Gjerstadberget (t.v.) 

fulgte drøftingene med interesse. FOTO: BERIT SANNESS 
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Stående i bildet er senior prosjektleder Jan Olsen, Skogkurs. Han har vært innleder både for veipådriverne og på 

skogkveld for skogeiere i prosjektområdet. FOTO: BERIT SANNESS 

 

 
Mjøsen Skogs skogbruksledere var på plass under opplæringskvelden. De hjalp pådriverne med å få oversikt over skog-

ressursene langs de aktuelle skogsbilveiene ved hjelp av den digitale skogbruksplanen Allma. FOTO: BERIT SANNESS 
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5.3 Påfyll til veipådriverne 
 

Den 26. mai 2014 ble det arrangert ny skogkveld for veipådriverne for å gi dem faglig påfyll 

og for å utveksle erfaringer. Skogkvelden startet ved Osbakken Café & Pensjonat ved 

Skumsjøen i Gjøvik og avsluttet med veibefaring. 

 

Veiforedrag 

Styreleder Arve Lilleengen i Vardalsåsen Fellesveganlegg orienterte om organisering av 

arbeidet og erfaringer med opprusting og vedlikehold av veianlegget. Vardalsåsen 

Fellesveganlegg ble etablert for omkring 50 år siden. I dag består anlegget av ca 25 km 

skogsbilvei.  

 

Lilleengen fortalte at drøyt 70 skogeiere har andeler i veianlegget. Størrelsen på den enkeltes 

andeler varierer mye. Veiene kom opp i veiklasse 3 (helårs bilvei) etter en større oppgradering 

omkring 1990. Etter den tid har fellesanlegget hatt jevnlige årsmøter, og det utføres 

vedlikehold hvert år. Vedlikeholdet finansieres gjennom en transportavgift på tømmeret. De 

mange hytteeierne som benytte veinettet betaler en årsavgift pr bil, som øremerkes til å ruste 

opp den strekningen som hytteeierne benytter. 

 

Opplæringskvelden for veipådriverne i januar avdekket behov for nærmere informasjon om 

alternative former for organisering av skogsbilveilag i kjølvannet av samvirkelovens 

bestemmelser og krav ved registrering i Brønnøysundregistrene. Under skogkvelden 

orienterte senior prosjektleder Jan Olsen, Skogkurs, nærmere om organisering av veilag, 

herunder dialog med Brønnøysund om registrering av veilaget.  

 

Ettersom det på dette tidspunktet fortsatt manglet avklaringer fra Brønnøysund, ble det blant 

pådriverne uttrykt ønske om at temaet ble fulgt opp på et senere tidspunkt. Saken ble derfor 

satt opp som hovedtema på egen skogkveld for skogeiere i Gjøvik-Toten-området den 23. 

mars 2015. Der redegjorde Jan Olsen nærmere om temaet etter nye avklaringer i 

Brønnøysund. 

 

Befaring 

Under befaring av skogsbilvei innenfor Vardalsåsen Fellesveganlegg fortalte veistyrets leder 

Arne Lilleengen hvilket vedlikehold som var utført og hva som var planene for den aktuelle 

veien. De vanligste manglene ved norske skogsveier i dag er manglende krattrydding, dårlig 

bæreevne, for små snuplasser og gamle bruer. Fungerende stikkrenner er et annet område som 

krever oppfølging. Under befaringen var stikkrenner og snuplass blant emnene som ble 

studert. 

 

Sammen med Opplands veiplanlegger Erik Gjerstadberget orienterte Arne Lilleengen om 

dilemma ved legging av stikkveirenner, behovet for tetthet og størrelse på rennene, fordeler 

og ulemper ved stikkrenner av plast kontra betong, og behovet for at snuplassen er stor nok til 

dagens vogntog. Dessuten fikk deltakerne demonstrert effekten av Drammensslodden. 

Regionleder Jon Braastad, Mjøsen Skog, skogbrukskonsulent Helge Østberg, Gjøvik 

kommune, og fylkesskogmester Jon Sigurd Leine, Fylkesmannen i Oppland, bisto med 

supplerende informasjon. Pådriverne ble oppfordret til å utveksle erfaringer fra 

pådriverarbeidet. Kommentarene i etterkant var at det hadde vært nyttig å høre om hvordan 

Vardalsåsen Fellesveganlegg løste oppgaven og artig å utveksle erfaringer med andre. 
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Styreleder Arne Lilleengen i Vardalsåsen Fellesveganlegg (t.h.) tok pådriverne med på befaring. Han orienterte bl.a. 

om erfaringene med å henge på skrape foran Drammensslodden. FOTO: BERIT SANNESS 

 
Arne Lilleengen (t.v.) har vært styreleder i Vardalsåsen Fellesveganlegg i nær 25 år. Her står han sammen med 

veiplanlegger Erik Gjerstadberget under befaringen med veipådriverne i mai 2014. FOTO: BERIT SANNESS 

http://www.mjosen.no/getfile.php/2661499.1260.ccapdattqp/Arne&nbsp;Lilleengen&nbsp;og&nbsp;Erik&nbsp;Gjerstadberget&nbsp;26.05.2014&nbsp;Foto&nbsp;Berit&nbsp;Sanness&nbsp;&nbsp;red.jpg
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Betongrør som stikkrenner må kontrolleres. Mange betongrør kan ryke og må skiftes ut. Temaet stikkrenner var 

oppe flere ganger under skogkvelden ved Skumsjøen den 26. mai 2014. FOTO: BERIT SANNESS 

 
Skogbrukskonsulent Helge Østberg, Gjøvik kommune, (nærmest), bidro med faglige kommentarer under 

befaringen sammen med veiplanlegger Erik Gjerstadberget (tv) og fylkesskogmester Jon Sigurd Leine, 
Fylkesmannen i Oppland. FOTO: BERIT SANNESS 
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6. Tiltak for skogeierne i Gjøvik-Toten 
 

For å få ringvirkninger av pilotprosjektet og øke interessen for opprusting og vedlikehold av 

skogsbilveier ut over de utvalgte testveiene, ble det gjennomført én skogdag og fire 

skogkvelder for skogeiere i Gjøvik-Toten-området i løpt av prosjektperioden. 

Arrangementene ble gjennomført i samarbeid med Mjøsen Skogs medlemsområde i Gjøvik-

Toten. 

 
 

6.1 Skogkveld om opprusting av skogsbilveier 
 

Den 19. september 2013 arrangerte Biri Skogeierlag en skogkveld i Ankerslivegen i 

Biristrand med tema skogsbilvei på vegne av Gjøvik-Toten Medlemsområde. Skogkvelden 

ble gjennomført i samarbeid med pilotprosjektet, som på dette tidspunktet nettopp hadde 

startet opp. Hensikten med skogkvelden var å øke interessen for opprusting av 

skogsbilveinettet blant skogeierne i området. 

 

Status for skogsbilveinettet 

Etter en kort orientering om Ankersliveien ved veiforeningens leder Halvor Bjåland, 

presenterte regionleder Jon Braastad, Mjøsen Skog, resultatene av registreringene av status for 

skogsbilveinettet i Gjøvik-Toten i 2012. Han informerte om hvordan man kunne logge seg på 

skogeierportalen i Mjøsen Skog og finne sine egne veidata. Braastad orienterte også om 

veiutfordringene for tømmertransporten sett fra transportør/tømmerkjøper sitt ståsted. 

 
Behovet for opprusting av skogsbilveinettet er stort. FOTO: MJØSEN SKOG 

 

Befaring av Ankersliveien 

Deltakerne gikk en tur innover skogsbilveien mens senior prosjektleder Jan Olsen, som var 

ansatt som ny veispesialist ved Skogkurs, orienterte om veiklasser, bærelag/slitelag, 

nødvendige vedlikeholdstiltak, plassering og vedlikehold av stikkrenner, snuplasser med mer. 

Han kom også inn på vedlikeholdskostnader.  
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6.2 Befaring av veianlegg med ny bru 
 

Den 9. desember 2014 arrangerte Biri Skogeierlag en skogdag i Biri Øverbygd med tema 

opprusting av skogsbilvei på vegne av Gjøvik-Toten Medlemsområde. Skogdagen ble 

gjennomført i samarbeid med pilotprosjektet. 

 
Åpning av ny bru 

Trekkplaster for skogdagen var åpning av ny bru. Tord Rindal, leder i styret for Kårstadseter 

bru, orienterte om hvordan flommen tok den gamle brua ved Kårstadseter og skapte store 

problemer for tømmertransporten. Nå var den nye brua på plass.  

 

Veistyrets leder opplyste at en runde i tingretten i forhold til naturskadeoppgjør endte med 

seier for bruselskapet, som fikk dekket en stor del av utgiftene med den nye brua, som totalt 

kom på 1,8 mill. kroner. Resten av utgiftene (300.000 kroner) ble fordelt på veieierne – og 

den enkelte brukte skogfondet til å dekke dette. Rindal fortalte at tegningene av brua finnes 

hos Skogkurs. 

 

Etter en både høytidelig og humoristisk åpning av den nye brua ved daværende varaordfører i 

Gjøvik Torvild Sveen og påtroppende fylkesmann Christl Kvam, kunne det første 

tømmervogntoget kjøre over brua. 

 
Brustyrets leder Tord Rindal (t.v.) orienterte de over 60 deltakerne om bruprosjektet. FOTO: BERIT SANNESS 
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Påtroppende fylkesmann Christl Kvam klippet over snora, assistert av daværende varaordfører Torvild Sveen (t.v.) 

og brustyrets leder Tord Rindal. FOTO: BERIT SANNESS 

 
Den nye brua består av to ståldragere med treoverbygning, i tillegg til solide landkar. Regien under bruåpningen 

var god. Det første tømmervogntoget kjørte over brua straks den var høytidelig åpnet. FOTO: BERIT SANNESS 

  

http://www.mjosen.no/getfile.php/2810700.1260.purfcpcbyc/Skogdag&nbsp;Biri&nbsp;09.12.2014&nbsp;Foto&nbsp;Berit&nbsp;Sanness&nbsp;IMG_0710&nbsp;red.jpg
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Formelle krav til søknader 

Skogbrukssjef Asmund Kristiansen, Gjøvik kommune, orienterte om kravene som må 

oppfylles for at søknad om statstilskudd til skogsbilvei skal kunne behandles. I en søknad om 

statsbidrag skal det være med en byggeplan som er godkjent av kommunen, sammen med et 

kostnadsoverslag og en beskrivelse av hva som skal skje. Vedtektene for veiforeningen må 

være på plass. Det må opplyses om man skal bygge av stedegne masser, om det skal kjøres på 

slitelag, hvor snuplassen skal være og hvor stikkrennene skal plasseres. 

Kristiansen opplyste at kommunen våren 2014 hadde mottatt langt flere søknader enn 

tidligere. En del søknader var ikke komplette ettersom skogsbilveien enten ikke var stukket i 

terrenget eller kostnadsfordelingen mellom eierne av veien var ikke på plass. Disse planene 

måtte det derfor jobbes mer med, før de kvalifiserte til å få støtte. 

 

 
Skogbrukssjef Asmund Kristiansen, Gjøvik kommune, orienterte om søknadsprosessen i forbindelse med bygging av 

skogsbilveier under skogdagen den 9. desember 2014. FOTO: BERIT SANNESS 

 

Status for pilotprosjektet 
Kommunikasjonssjef Berit Sanness, Mjøsen Skog, informerte kort om veiprosjektet i Gjøvik-

Toten. Hun opplyste også at pilotprosjektet ville bli forlenget ut 2015 og at det bl.a. var 

aktuelt med flere skogdager/skogkvelder med skogsbilveier som tema for skogeiere i Gjøvik-

Toten i 2015. 

 

  

http://www.mjosen.no/getfile.php/2810704.1260.yqevyqwrff/Skogdag&nbsp;Biri&nbsp;09.12.2014&nbsp;Foto&nbsp;Berit&nbsp;SannessIMG_0726&nbsp;red.jpg
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6.3 Skogkveld om organisering av veilag mv 
 

Styrene i skogsbilveiforeninger og andre interesserte skogeiere i Gjøvik, Vestre Toten og 

Østre Toten ble invitert til veikveld på Honne den 23. mars 2015 for å få informasjon om 

forhold som ha kan relevans for veiforeninger. Det ble annonsert i regionavis, lagt ut 

webmelding og sendt ut invitasjon elektronisk eller i posten til alle skogeierne i Gjøvik-Toten-

kommunene. Omkring 30 skogeiere møtte. Kveldens hovedtema var organisering av veilag. 

 

Åpning av kvelden 

Kommunikasjonssjef Berit Sanness, Mjøsen Skog, orienterte om bakgrunnen for veiprosjektet 

og erfaringene så langt. I 2014 var det tydelig økt interesse for opprusting av skogsbilveiene i 

Gjøvik-Toten-området. Prosjektet og egen veiplanlegger i Oppland har trolig bidratt til dette. 

Sanness viste til problemet med «sovende veiforeninger». Der det mangler et fungerende 

veistyre, tar det tid å få på plass organisatoriske forhold og et nødvendig beslutningsgrunnlag. 

Mange veiforeninger har behov for faglig veiledning for å lage ny fordelingsnøkkel og/eller 

for å få avklart organisasjonsspørsmål. 

 

Dårlige skogsbilveier – er det så farlig? 
Regionleder Jon Braastad, Mjøsen Skog, orienterte om betydningen av tilfredsstillende 

skogsbilveinett. Han åpnet med å vise en video på YouTube som illustrerte hvor vanskelig 

tømmertransportøren KAN ha det. Videoen var riktignok filmet i utlandet, men det finnes 

også vanskelige strekninger i Norge. 

 

Registrering av status for skogsbilveinettet i Gjøvik-Toten-kommunene i 2012 viste at 

omkring halvparten av skogsbilveiene egentlig ikke var kjørbare. Braastad opplyste at Mjøsen 

Skog mottar avviksmeldinger fra transportselskapet når veiene ikke holder tilfredsstillende 

kvalitet. For dårlig vei kan legge begrensning på hvilken tid på året tømmeret kan kjøres ut. 

Er skogsbilveien for dårlig, risikerer skogeier at transportselskapet nekter å kjøre ut tømmeret. 

 

Eksempler på opprusting 

Opplands veiplanlegger Erik Gjerstadberget understreket behovet for opprusting av 

skogsbilveinettet i Gjøvik-Toten-området, med henvisning til veiregistreringene i 2012. Han 

presenterte deretter eksempler på hvilke opprustingstiltak som det normalt er mest behov for. 

Det vises til kapittel 11. 

 

Organisering av veilag 
Senior prosjektleder Jan Olsen, Skogkurs, redegjorde nærmere for organisering av veilag etter 

nye avklaringer i Brønnøysund. Han kom inn på veilovens bestemmelser, spørsmål knyttet til 

registreringsplikt i Brønnøysund, behovet for å definere veilagets hovedformål og spørsmål 

knyttet til beskatning av veilag. Han presenterte samvirkeforetak og tingsrettslig sameie som 

organisasjonsformer og vurderinger knyttet til valg mellom disse. Det vises til kapittel 10. 

 

Økonomi 

Skogbrukssjef Asmund Kristiansen, Gjøvik kommune, orienterte om prinsipper for 

fordelingsnøkkel og prosedyren for å søke tilskudd. Det vises til kapittel 11. 
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I alt 30 skogeiere deltok på veikvelden på Honne Hotell- og konferansesenter den 23. mars 2015. FOTO: BERIT SANNESS 

 

 
Ressurspersoner som nok en gang stilte med foredrag; fv. Skogbrukssjef Asmund Kristiansen, Gjøvik kommune, 

veiplanlegger Erik Gjerstadberget og regionleder Jon Braastad, Mjøsen Skog, og senior prosjektleder Jan Olsen, Skogkurs. 

FOTO: BERIT SANNESS 
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6.4 Skogkveld om veivedlikehold 
 

Styrene i skogsbilveiforeninger og andre interesserte skogeiere i Gjøvik, Vestre Toten og 

Østre Toten ble invitert til «Vinterbilveien» på Eina den 16. juni 2015. Vestre Toten 

Skogeierlag hadde det tekniske ansvaret for skogkvelden på vegne av Gjøvik-Toten 

Medlemsområde. Kveldens tema var vedlikehold av skogsbilveier, og hovedposten på 

programmet var demonstrasjon av ny modell av Drammensslodden. 

 

Det ble annonsert i regionavis, lagt ut webmelding og sendt ut invitasjon elektronisk eller i 

posten til alle skogeierne i Gjøvik-Toten-kommunene. Omkring 30 skogeiere møtte. 

 

Den nye Drammensslodden 

Etter at Terje Doseth, styreleder i «Vinterbilvegen», og styreleder Ole Edvard Løken, Vestre 

Toten Skogeierlag, hadde ønsket velkommen til veikvelden på Eina fikk deltakerne 

orientering om og demonstrasjon av Drammensslodden. 

Daglig leder Arve Røste i Gummi-Industri AS fortalte at bedriften utviklet Drammensslodden 

for ti år siden. Drammensslodden ble ferdigstilt etter grundig testing og måling langs 

skogsbilveiene i Stangeskovene. Etter den tid har Gummi-Industri AS produsert over 2000 

slodder. 

Det kom fram at 5-6 deltakere på skogkvelden hadde erfaringer med den gamle modellen og 

budskapet synes å være det samme; Drammensslodden er enkel og effektiv å bruke for 

vedlikehold av skogsbilveier. 

Det siste året har Drammensslodden blitt videreutviklet i samarbeid med Asbjørn Berge. 

Drammensslodden finnes nå i en ny, forbedret modell med innlagte stålplater. Det øker 

effekten av slodden. Den nye Drammensslodden ble demonstrert og vekket stor interesse. 

Ny forskrift for landbruksveier 

Skogbrukskonsulent Helge Østberg, Landbrukskontoret i Gjøvik kommune, orienterte om 

endringene i forskriften for landbruksveier. 

 

Opprusting og vedlikehold 

Opplands veiplanlegger Erik Gjerstadberget fortalte om erfaringer med opprusting og 

vedlikehold av skogsbilveier. 

 

Demonstrasjon av Kronos kantknuser 
Skogeier Per M. Løken fortalte om og demonstrerte Kronos kantknuser. 
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Representanter for Gummi-Industri AS stilte opp på skogdagen på Eina med både daglig leder Arve Røste (t.v.) selger 

Asbjørn Berge. Gummi-Industri AS har produsert Drammensslodden i 10 år. FOTO: BERIT SANNESS 

 
Selger Asbjørn Berge (t.h.) fortalte om konstruksjonen av den nye modellen av Drammensslodden. Den nye slodden har 

innlagte stålplater. Den kan fortsatt transporteres bak på en tilhenger og vippes av tilhengeren ved hjelp av traktor og en 

egnet pallegaffel. FOTO: BERIT SANNESS 
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Skogkveldens høydepunkt var demonstrasjon av den nye modellen av Drammensslodden. Den nye modellen har innebygd 

veihøvelstål. Effekten øker, samtidig som slodden fortsatt er enkel å bruke og transportere. FOTO: BERIT SANNESS 

 
Med traktor og pallegaffel er det enkelt å snu slodden. Den kan brukes på begge sider og i begge retninger. 

FOTO: BERIT SANNESS 

  

http://www.mjosen.no/getfile.php/3085333.1260.yawsfpsbac/Drammensslodd+Skogkveld+Eina+16.06.2015+Foto+Berit+Sanness+IMG_9732+red.jpg


36 

 

«Skogsbilveimobilisering i Gjøvik-Toten» 

 

 
Krono kantknuser i aksjon langs «Vinterbilveien» på Eina. Skogeier Per M. Løken sto for orientering og demonstrasjon. 

FOTO: BERIT SANNESS 

 
Skogbrukskonsulent Helge Østberg ved landbrukskontoret i Gjøvik orienterte om den nye landbruksveiforskriften under 

skogkvelden på Eina. FOTO: BERIT SANNESS  
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6.5 Befaring av opprustet veianlegg med ny avkjøring 
 

Veibefaringen i Redalen om ettermiddagen den 21. oktober 2015 ble arrangert som en åpen 

skogdag for alle skogeierne i Gjøvik-Toten-området. Målet var å tilrettelegge for at 

interesserte skogeiere kunne trekke veksler på erfaringene som er høstet i forbindelse med det 

nye veianlegget i Skøyenveien i Redalen. Biri Skogeierlag bisto med de tekniske 

forberedelsene på vegne av Gjøvik-Toten Medlemsområde. 

 

Det ble lagt ut webmelding og sendt ut invitasjon elektronisk eller i posten til skogeiere i 

Gjøvik-Toten-kommunene. Omkring 40 skogeiere møtte. 

Ønsket helårsvei 
Skogeier Jens Ole Lomsdalen har vært én av pådriverne i veiprosjektet. Han er styreleder i 

Skøyenveien, én av veiforeningene der det har skjedd mye etter 2013. Ettersom Skøyenveien 

hadde fått transportnekt vinterstid – spesielt pga vanskelig utkjøring på offentlig vei – måtte 

noe gjøres om veien igjen skulle bli helårs bilvei. 

Under veikvelden fortalte Jens Ole Lomsdalen om prosessen som var gjennomført og 

vurderingene som var gjort. Problemstillingen var å enten forlenge veien og kople den på en 

annen skogsbilvei eller å lage ny avkjøring fra offentlig vei. Valget falt på ny avkjøring. Det 

ble jobbet fram en løsning som alle de 13 eierne i Skøyenveien kunne stille seg bak. 

Planer ble laget, Opplands veiplanlegger Erik Gjerstadberget ble involvert i veistikkingen 

sammen med skogbrukssjef Asmund Kristiansen i Gjøvik kommune. Nødvendige avklaringer 

og planer var dermed på plass før søknad ble sendt kommunen. Lomsdalen roste Statens 

vegvesen for rask saksbehandling i forbindelse med den nye avkjøringen til offentlig vei. Han 

var også fornøyd med kommunens tempo. 

Etter boka 

Under befaringen presiserte skogbrukssjef Asmund Kristiansen, Gjøvik kommune, hva som 

må være på plass for at en søknad om statstilskudd skal bli behandlet. Fylkesskogmester Jon 

Sigurd Leine, Fylkesmannen i Oppland, informerte om tilskuddsregler og påpekte de klare 

politiske føringene som for tiden gjelder for opprusting av skogsbilveier. Begge kommenterte 

at Skøyenveiens søknad var komplett og tilfredsstilte alle formelle krav, noe som ikke alltid 

var tilfellet. 

Overraskelser underveis 

Den nye avkjøringen måtte legges dypt i terrenget for at stigningsprosenten ikke skulle 

overstige myndighetenes krav til avkjøring fra offentlig vei. Det medførte sprengning av fjell 

og fjerning av mye masse. Overskuddsmassen ble bl.a. brukt til å skifte ut noe masse i 

traseen. Det dukket bl.a. opp et lag blåleire som måtte erstattes med stein. Dette var forhold 

som først ble avdekket under entreprenør Jarle Bjørneruds arbeid med veien. 

Resten av veien rustes opp 
Veikvelden ble avsluttet med befaring av den nye traseen. Deltakerne så også på opprustingen 

som pågår av den resterende veien, som er på 3,6 km. Stikkrenner er skiftet ut, veibredden er 

noen steder utvidet, og det er lagt nytt bærelag. 

  



38 

 

«Skogsbilveimobilisering i Gjøvik-Toten» 

 

 

 
Våren 2014 stakk nyansatt veiplanlegger i Oppland, Erik Gjerstadberget, ut ny trasé for Skøyenveiens avkjøring fra 

offentlig vei. FOTO: JON SIGURD LEINE, FM OPPLAND 

 
Høsten 2014 var arbeidet med den nye avkjøringen til Skøyenveien i gang. FOTO: BERIT SANNESS 
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Graving for ny veitrasé er i gang. Her er (f.v.) veiplanlegger Erik Gjerstadberget, Mjøsen Skog, skogeierne Jens Ole Lomsdalen 

(veipådriver i prosjektet og styreleder i Skøyenveien), Bjørnar Strandbakke og Per Arne Jostad, samt entreprenør Jarle Bjørnerud 

under en befaring høsten 2014. FOTO: BERIT SANNESS 

 
Entreprenør Jarle Bjørnerud (t.v.) har utført arbeidet på det som viste seg å bli et krevende veianlegg. Under veibefaringen på 

skogkvelden i oktober 2015 fikk han ros av bl.a. fylkesskogmester Jon Sigurd Leine, Fylkesmannen i Oppland. FOTO: BERIT 

SANNESS 
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September 2014: Det så mer brutalt ut enn forventet mens byggingen av den nye avkjøringen pågikk, men det var 

forbigående. FOTO: BERIT SANNESS 

Oktober 2015: Den nye avkjøringen fra offentlig vei er ferdig. FOTO: BERIT SANNESS 
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Den nye traséen ble på 650 meter. Det ble en lengre vei, men den blir slakere og finere enn den gamle, og den sikrer at 

tømmervogntogene kan kjøre der året rundt. FOTO: BERIT SANNESS 

 

 
Skogkurs har filmet leggingen av akkurat denne stikkrenna, der alt er gjort korrekt. Snart kommer filmen på YouTube. 

FOTO: BERIT SANNESS 

  

http://www.mjosen.no/getfile.php/3187173.1260.psqqewbstx/Vurderer+stikkrenne+21.10.2015+Foto+Berit+Sanness+IMG_4467+redigert+red.jpg
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Skogbrukssjef Asmund Kristiansen i Gjøvik kommune var fornøyd med at interessen for skogsbilveinettet har økt i kommunen 

de siste årene. Han minnet samtidig om at søknad om tilskudd må være komplett for å bli behandlet. FOTO: BERIT SANNESS 

 
Befaringen i Redalen avsluttet ned den gamle nedkjøringen til offentlig vei. Blant deltakerne ble det uttrykt forståelse 

for at nedkjøringen ikke var egnet til å kjøre tømmerbiler med 60 tonn totalvekt vinterstid. FOTO: BERIT SANNESS 
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7. Skogsbilveiaktiviteten i Gjøvik-Toten 
 

7.1 Stort potensial for økt aktivitet 
 

Potensialet for økt aktivitet er stort i Gjøvik-Toten-området. Takstene for privatskogen i Østre 

Toten (2009), Gjøvik (2015) og Vestre Toten (2015) har beregnet tilveksten i privatskogen til 

375.000 m³, mens det hogges ca 230 000 m³. I tillegg kommer tilvekst for allmenningene på 

ca 80.000 m3.  

 

De nye takstene for Gjøvik og Vestre Toten fra 2015 viser at det er mer volum og hogstmoden 

skog enn tidligere antatt. Siden forrige takst, som ble utført i perioden 1999-2001, har volumet 

økt betraktelig. Tilveksten er beregnet å være nesten 50 % høyere enn ved forrige takst. Det er 

også beregnet en høyere produksjonsevne enn ved forrige takst. Hogstnivået kan dermed økes 

vesentlig, forutsatt at skogen stelles både med etablering av ny foryngelse, men også med 

aktiv ungskogpleie (Korsvold 2015). 

 

 

7.2 Investeringer i skogsbilveinettet i Oppland 
 

Økende interesse i Oppland 

Data fra skogfondsregnskapet viser investeringer i nyanlegg og opprusting av skogsbilveier i 

Oppland for perioden 2010-2015. Ettersom også statstilskudd passerer innom 

skogfondskontoene, anses tabellen å gi uttrykk for de samlende investeringene i 

skogsbilveinettet for de private skogeierne. Allmenningene er unntatt fra skogfondsordningen, 

og deres investeringer inngår dermed ikke i tallene. 

 

Investeringer i skogsbilveier i Oppland 2010-2015 (kroner) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Nyanlegg 2 881 701 2 570 766 1 790 815 2 056 219 4 662 856 4 866 860 

Opprusting, 

Ombygging, 

bru 

7 141 472 6 321 843 5 088 997 7 285 061 20 714 834 14 294 109 

SUM 10 023 173 8 892 609 6 879 812 9 341 280 25 377 690 19 160 969 

* Skogfondsmidler brukt pr 14. des 2015                                                                       Kilde: Fylkesmannen i Oppland 
 

Av tabellen går det tydelig fram hvordan investeringene i skogsbilveinettet har økt kraftig i 

Oppland i 2014 sammenliknet med foregående år. Investeringene i opprusting, ombygging og 

utskifting av bru ble nesten tredoblet i 2014 sammenliknet med foregående år. Et høyt 

investeringsnivå fortsatte i Oppland i 2015. Utviklingen kan også illustreres med figuren på 

neste side. 

  



44 

 

«Skogsbilveimobilisering i Gjøvik-Toten» 

 

 
 

Kilde: Fylkesmannen i Oppland 

 

 

Tilskudd til investeringer 

Rammen for tilskudd til investeringer i skogsveier har økt i Oppland de siste årene. Et 

dokumentert behov og økende interesse har medført at Fylkesmannen i Oppland har mottatt 

tilleggsbevilgninger til investeringer i infrastruktur både i 2014 og 2015. Som tabellen viser, 

økte innvilget tilskudd betydelig i Oppland i 2015. Det vil forekomme noen forskyvninger i 

hvilket år innvilget statstilskuddet framgår i tabellen, sammenliknet med tallene i 

skogfondsregnskapet som viser investeringsaktiviteten. Både statstilskudd registrert i 2014 og 

2015 vil i stor grad gjelde investeringer registrert i skogfondsregnskapet i 2014. 

 

Statstilskudd til investeringer i skogsbilveier i Oppland 2010-2015 (kroner) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Innvilget 

tilskudd 

5 387 873 

 

2 577 408 

 

5 289 884 

 

4 852 315 

 

6 430 012 

 

9 297 819 

 

*Prognose 

Kilde: Fylkesmannen i Oppland 
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7.3 Nyanlegg, opprusting og vedlikehold i Gjøvik 
 

Søknader om veitiltak 

Gjøvik kommune opplyser at det kom inn to søknader om veitiltak i 2010, mens det ikke kom 

inn søknader verken i 2011 eller 2012. Året etter kom det inn fire søknader. I 2014 var 

interessen for å søke om støtte til veitiltak uvanlig stor i Gjøvik. Da mottok kommunen i alt 

12 søknader om statstilskudd til veitiltak. I 2015 har det kommet inn kun tre søknader 

(Asmund Kristiansen, muntl. medd. 16.11.2015). 

 

Ikke alle søknader er komplette eller har tilstrekkelig forankring hos eierne av veien til at 

søknaden kan behandles av myndighetene. I 2014 fikk én søknad i Gjøvik avslag pga mangler 

i søknaden, mens tre søknader stoppet i prosessen. Disse søkerne har mulighet til å komme 

tilbake med fornyet søknad når mangler og avklaringer er på plass (Ibid). 

 

Investeringer i veitiltak 

Data fra skogfondsregnskapet viser investeringer i nyanlegg og opprusting av skogsbilveier i 

Gjøvik for perioden 2010-2015. Ettersom også statstilskudd passerer innom 

skogfondskontoene, anses tabellen å gi uttrykk for de samlende investeringene i 

skogsbilveinettet for de private skogeierne. 

 

Investeringer i skogsbilveier i Gjøvik 2010-2015 (kroner) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Nyanlegg 187 112 122 967 0 371 442 595 795 1 112 029 

Opprusting, 

ombygging 

142 159 357 256 588 614 1 188 655 1 866 305 694 556 

SUM 329 271 480 223 588 614 1 560 097 2 462 100 1 806 585 
* Pr. 14. des. 2015 

Kilde: Fylkesmannen i Oppland 

 

 

Som det framgår av tabellen, har det vært en kraftig økning i investeringene i skogsbilveier i 

Gjøvik i perioden 2013-2015. Økningen er spesielt høy når det gjelder opprusting, med et 

tydelig toppår i 2014, men også nyanlegg viser stor økning, med toppår i 2015. 

 

De samlede investeringene i skogsbilveier i perioden avspeiles også i endringer i statstilskudd 

til skogsbilveier i Gjøvik. Toppårene for innvilget statstilskudd til investeringer i 

skogsbilveier var i 2013 og 2014. 

 

Statstilskudd til investeringer i skogsbilveier i Gjøvik 2010-2015 (kroner) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

SUM 107 975 0 250 500 895 850 1 159 911 316 000 
*Prognose 

Kilde: Fylkesmannen i Oppland 
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7.4 Nyanlegg, opprusting og vedlikehold i Vestre Toten 
 

Søknader om veitiltak 

Vestre Toten kommune opplyser at det ikke kom inn søknad om opprusting/ombygging eller 

nye veier verken i 2010, 2011, 2012 eller 2014. I 2013 kom det inn to søknader, mens det har 

kommet inn én søknad i 2015 (Ola Langedal, muntl. medd. 25.11.2015). 

 

Investeringer i veitiltak 

Data fra skogfondsregnskapet viser investeringer i nyanlegg og opprusting av skogsbilveier i 

Vestre Toten for perioden 2010-2015. Ettersom også statstilskudd passerer innom 

skogfondskontoene, anses tabellen å gi uttrykk for de samlende investeringene i 

skogsbilveinettet for de private skogeierne. Allmenningene er unntatt fra skogfondsordningen 

og Toten-allmenningenes investeringer inngår dermed ikke i tallene. 

 

Investeringer i skogsbilveier i Vestre Toten 2010-2015 (kroner) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Nyanlegg 0 0 0 129 134 35 827 0 

Opprusting, 

vedlikehold 

120 847 0 15 965 0 11 475 0 

SUM 120 847 0 15 965 129 134 47 302 0 
* Pr. 18. nov 2015 

 

Kilde: Fylkesmannen i Oppland 

 

 

Som det framgår av tabellen har investeringsnivået i det private skogsbilveinettet i Vestre 

Toten vært beskjedent i hele perioden 2010-2015. Verken i 2011 eller i 2015 er det registrert 

investeringer i skogsbilveinettet via skogfondsregnskapet. 

 

Statstilskudd til investeringer i skogsbilveinettet i Vestre Toten i perioden 2014-2015 er 

tilsvarende lavt. I denne tabellen inngår også statstilskudd til allmenninger. 

 

Statstilskudd til investeringer i skogsbilveier i Vestre Toten 2010-2015 (kroner) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

SUM 35 564 0 0 45 197 25 827 23 625 
*Prognose 

Kilde: Fylkesmannen i Oppland 
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7.5 Nyanlegg, opprusting og vedlikehold i Østre Toten 
 

Søknader om veitiltak 

Østre Toten kommune opplyser at det ikke kom inn søknad om opprusting/ombygging eller 

nye veier verken i 2010 eller i 2011. I 2012 kom det inn én søknad, mens det i 2013 kom inn 

fire søknader. Også i Østre Toten har interessen for veitiltak økt i løpet av perioden. Både i 

2014 og 2015 kom det inn sju søknader. Én søknad ble avslått pga mangler (Åse Marit 

Skjølås, muntl. medd. 19.11.2015). 

 

Investeringer i veitiltak 

Data fra skogfondsregnskapet viser investeringer i nyanlegg og opprusting av skogsbilveier i 

Østre Toten for perioden 2010-2015. Ettersom også statstilskudd passerer innom 

skogfondskontoene, anses tabellen å gi uttrykk for de samlende investeringene i 

skogsbilveinettet for de private skogeierne. Allmenningene er unntatt fra skogfondsordningen 

og Toten-allmenningenes investeringer inngår dermed ikke i tallene. 

 

Investeringer i skogsbilveier i Østre Toten 2010-2015 (kroner) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Nyanlegg 0 0 0 3 652 188 112 866 941 

Opprusting, 

vedlikehold 

487 250 0 47 770 765 723 1 257 679 0 

SUM 487 250 0 47 770 769 375 1 445 791 866 941 
* Pr. 14.des 2015 

Kilde: Fylkesmannen i Oppland 

 

 

Som det framgår av tabellen fikk investeringsnivået i det private skogsbilveinettet i Østre 

Toten et betydelig oppsving i 2014. Økningen er spesielt høy når det gjelder opprusting, med 

et toppår i 2014, mens toppåret for nyanlegg kom i 2015. Økningen i statstilskudd til 

investeringer i skogsbilveinettet i Østre Toten slår ut i tabellen først i 2015. I denne tabellen 

inngår også statstilskudd til allmenninger. 

 

Statstilskudd til investeringer i skogsbilveier i Østre Toten 2010-2015 (kroner) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

SUM 144 900 0 360 000 268 042 279 968 1 121 095 
*Prognose 

Kilde: Fylkesmannen i Oppland 
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8. Veipådrivernes erfaringer 
 

Utvelgelsen av testveier og veipådrivere er omtalt i kapittel 5.1. I prosjektplanen var det lagt 

opp til at de 25 utvalgte veipådriverne kunne få støtte til å gjennomføre informasjonskveld for 

veiforeningen. Der det manglet aktivitet eller organisering ble pådriverne anbefalt å arrangere 

informasjonskveld eller årsmøte, eventuelt supplert med befaring, for å dra i gang prosess i 

egen veiforening. 

 

Opplæringskvelden i januar 2014 var ment å gi pådriverne motivasjon og kunnskap for å 

kunne ta en ringerunde til andre skogeiere og motivere dem til å delta. Pådriverne sto 

imidlertid fritt til å velge hva de ønsket å gjøre i egen veiforening. 

 

For å hente inn mest mulig erfaring fra pilotprosjektet, gjennomførte prosjektleder en 

intervjurunde med veipådriverne i november 2015. Totalt ble det gjennomført samtale pr. 

telefon med 21 av veipådriverne. 

 

 

8.1 Varierende grad av organisering 
 

Ofte mange eiere 

Antall eiere i den enkelte skogsbilveien som har deltatt i pilotprosjektet, varierer fra én til 

over 70 skogeiere. I gjennomsnitt var det 18 eiere i veien. I tillegg til grunneierne har flere av 

veiene andre interessenter; hytteeiere (festere) og fastboende. Opptil 40 hytteeiere er 

interessenter i én enkelt vei som inngår i prosjektet. 

 

Flere bør revidere vedtekter 

Intervjuet med pådriverne viste at mange av vedtektene trolig har eksistert siden veien ble 

anlagt. I løpet av prosjektperioden er 6 av 21 vedtektsett endret. Det betyr at omkring 2/3 ikke 

har endret vedtektene. 

 

I noen tilfeller er manglende revisjon av vedtektene helt klart begrunnet i manglende behov. 

Vedtektene følger for eksempel normalvedtektene til Skogeierforbundet og alt er på stell. I 

andre tilfeller er behovet for å revidere vedtektene tilstede, men de har av ulike grunner ikke 

vært oppe til revisjon i løpet av prosjektperioden. 

 

Færre sovende årsmøter og styrer 

Intervjusamtalene avdekket at 9 av 21 pådrivere kommenterte at egen veiforening hadde vært 

sovende eller hatt lav aktivitet og sjelden årsmøter i mange år. Dette er noen flere enn det som 

ble antatt i utvelgelsesprosessen. 

 

I alle de 21 veiforeningene hadde det vært tatt initiativ for å få til aktivitet i løpet av 

prosjektperioden. I løpet av perioden hadde 5 av 21 veiforeninger valgt nytt styre. Et par av 

foreningene hadde ikke eget styre, men hadde utpekt én til å innkalle til møte ved behov. 

 

Hyppigheten på årsmøter og styremøtene varierer. Seks av pådriverne fra foreninger som 

holdt årsmøte i 2014, opplyste at disse nå vil holde årsmøte hvert år, mens dette tidligere 

hadde skjedd langt sjeldnere. Fire pådrivere opplyste at veiforeningen vanligvis kun holdt 



49 

 

«Skogsbilveimobilisering i Gjøvik-Toten» 

 

årsmøte når noe skulle gjøres og at det gjerne var sjeldnere enn annet hvert år. Tre pådrivere 

opplyste at veiforeningen nå holder styremøter, noe som ikke hadde vært vanlig på mange år. 

 

Et dytt fra prosjektet 

Noen pådrivere kommenterte på eget initiativ at veiprosjektet hadde gitt dem et dytt til å ta 

samtaler, holde møter og ta initiativ. Det kom samtidig fram at det ikke nødvendigvis var 

invitasjon til et formelt møte som var første steg i prosessen. Samtaler med enkeltpersoner var 

i noen tilfeller ansett som den mest farbare veien å gå. Delvis kunne dette skyldes at veien ble 

eid av få personer i tett naboskap. 

 

I intervjusamtalene kommenterte et par av pådriverne at de oppfattet at pilotprosjektet hadde 

størst verdi for større veianlegg som hadde behov før større opprusting, framfor deres egne 

veier som var små, med relativt beskjedne behov. 

 

Lars Ligaarden, styreleder i Gjøvik Skogeierlag, har vært en av pådriverne i prosjektet. I et 

intervju på Mjøsen Skogs hjemmeside den 20. juni 2014 uttalte han at prosjektet hadde gitt et 

nødvendig «dytt» til å komme i gang med ulike skogbilveiprosjekter. 

«Vi pådrivere har fått mulighet til faglig input fra kompetent hold gjennom 

samlinger. Det har gitt både økt kompetanse og et faglig og sosialt miljø. I 

tillegg har Mjøsen Skog flere nøkkelpersoner som på en konstruktiv måte 

etterspør framdrift i prosjektene. I sum gir dette økt mulighet for at prosjekter 

både blir satt i gang og gjennomført. All ros til Mjøsen Skog for dette 

initiativet.» 

Lars Ligaarden, styreleder i Gjøvik Skogeierlag 

 

 

8.2 Registrering i Brønnøysund 
 

Få registrert 

Kun et fåtall av veiforeningene som har vært involvert i pilotprosjektet, er registrert i 

Brønnøysund. I løpet av prosjektperioden tok én av veiforeningene konkret initiativ for å bli 

registrert, men opplevde at registreringsprosessen var langdryg som følge av formelle krav. 

En annen veiforening ble omdannet til tingsrettslig sameie i løpet av prosjektperioden. 

Intervjusamtalene avdekket at flere av veiforeningene hadde hatt omdanning til 

samvirkeforetak oppe som tema. 

 

Flere barrierer 

Pådrivernes aktiviteter var størst i løpet av første halvår 2014. Da var det fortsatt uavklart 

hvorvidt veiforeninger som samvirkeforetak ville få generelt skattefritak. Det kom fram at 

denne usikkerheten, sammen med oppfatninger om kostnader ved registering, kostnader 

forbundet med regnskap og revisjon, samt plikten til å sende inn selvangivelse for 

skogsbilveiforeningen, hadde virket demotiverende på flere veiforeningers interesse for 

registrering. 

 

I intervjuene ble dette oppgitt som årsaker til at prosess med å registrere veiforeningen som 

samvirkeforetak i Brønnøysund var lagt på is. Samtidig påpekte flere pådrivere ulempen ved 

at små veiforeninger ikke er mva-registrert. 
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8.3 Revisjon av fordelingsnøkkelen 
 

I intervjusamtalene kom det fram at fem veiforeninger hadde endret fordelingsnøkkelen i 

løpet av prosjektperioden. Ytterligere fem pådrivere kommenterte det som aktuelt å vurdere 

endring av fordelingsnøkkelen i egen forening. 

 

Én veiforening hadde endret nøkkelen på egenhånd. For øvrig var budskapet entydig både fra 

veipådrivere som hadde endret og fra pådrivere som mente endring av fordelingsnøkkel var 

aktuelt i relativt nær framtid: Bistand fra landbrukskontoret anses som svært viktig for å få til 

en slik endring. 

 

«Skogbrukssjefen hjalp oss med å endre fordelingsnøkkelen. Helt avgjørende. 

MÅ ha en nøytral person som kan sakene for å få til dette.» 

Veipådriver i Gjøvik-Toten 

 

 

8.4 Finansering av veiforeningens utgifter 
 

Få med årsavgift 

Intervjusamtalene viste at kun seks av veiforeningene har en ordning med en fast årsavgift for 

alle eierne av veien. Årsavgift blir en form for fast grunnfinansiering, som benyttes i 

kombinasjon med ande finanseringstiltak. Én av pådriverne beklaget at temaet årsavgift aldri 

hadde vært på agendaen i egen veiforening. 

 

Flere med tømmeravgift 

Totalt har 13 veiforeninger tømmeravgift på transport på veien. Seks av veiforeningene har lik 

sats året rundt og uavhengig av transportavstand, selv om for eksempel krav til tørr vei eller 

frost forekommer. De øvrige har enten tømmeravgift differensiert med hensyn til årstiden 

og/eller differensiert mht avstand – pr km eller delt inn i soner. 

 

Selv om prinsippet med tømmeravgift er i bruk, behøver det ikke å være enkelt å få avgiften 

opp på det nivået som kanskje vedlikeholdskostnadene tilsier. 

 

«Kasserer foreslår hvert år å øke tømmeravgiften noe for å få mer penger til 

vedlikehold og opprusting, men det er ikke enkelt å få gjennomslag…» 

Veipådriver i Gjøvik-Toten 

 
For å unngå misforståelser må det komme tydelig fram av vedtektene hvilke skogarealer som 

sogner til den aktuelle skogsbilveien, som skal benytte denne ved tømmertransporten, og som 

er forpliktet til å betale tømmeravgift for denne transporten. 
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En kombinasjon av fast årsavgift og tømmeravgift er trolig en god løsning for å sikre midler til å holde skogsbilveien vedlike. 

Tømmeravgiften bør tas inn umiddelbart etter at en skogsbilvei er nybygd eller opprustet. FOTO: BERIT SANNESS 

 

 

Løpende fordeling eller dugnad 

Seks veiforeninger fordeler utgiftene til vedlikehold løpende etter fordelingsnøkkelen, mens 

én fordeler utgiftene likt på alle eierne. Minst tre veiforeninger har så langt utført det aller 

meste av vedlikeholdsarbeidet på dugnad, slik at det har vært beskjedne kostnader å fordele. 

Det er også en variant at den skogeieren som har stor drift, gruser opp, og at dette skjer i 

minnelighet. 

 

Inntrykket er at dette er veiforeninger som har et noe svakere organisatorisk fundament enn 

ønskelig. I veiforeninger der vedtektene er mangelfulle sammenliknet med normalvedtektene 

for veilag som Norges Skogeierforbund anbefaler, ser det ut til at risikoen øker for at initiativ 

for å ruste opp en forsømt vei, møter problemer. 

 

Konsekvensen ved skade på veien 

Blant veiforeningene som har inngått i pilotprosjektet har det tidligere eller i løpet av 

prosjektperioden forekommet at deler av en vei har blitt kjørt i stykker av tømmertransport. 

Veipådrivernes kommentarer viser at graden av organisering av veiforeningen har avgjort om 

ansvaret for å rette opp skaden på veien har vært klart regulert, eller om det har medført en 

lengre prosess før dette har blitt avklart. Disse og andre erfaringer understreker at det er 

vesentlig at konsekvensen av eventuell skade på vei pga tømmertransport, er avklart gjennom 

vedtektene. 

 

Veiforeningene anbefales å følge Skogeierforbundets normalvedtekter for skogbilveilag, der 

dette er regulert. Blant andelseiernes forpliktelser nevner normalvedtektene (§5, 5. ledd): 

«Andelseiere som ikke overholder vedtektene, eller ikke retter seg etter styrets anvisninger 
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eller pålegg, er selv ansvarlige for skader de påfører vegen og plikter å utbedre disse». 

Vedtektene klargjør også hvordan styret kan besørge skaden utbedret på vedkommendes 

regning, dersom skaden ikke utbedres tilfredsstillende (Norges Skogeierforbund 2015). 

 

 

8.5 Sammenkopling eller fusjon 
 

Kople sammen eller forlenge 

Kun to av veipådriverne opplyste at sammenkopling med naboveien har vært så interessant at 

prosess nå er i gang. Ytterligere én forening har vurdert det som et alternativ, men konkludert 

med annen løsning, mens to pådrivere anser at deres vei gjerne kunne koplet seg sammen med 

en annen, dersom forutsetningene lå til rette for det. 

 

En begrensning i interessen for å kople seg sammen med naboveien ser ut til å ligge i om de 

to veiene har lik kvalitet. For å lykkes med sammenkopling, vil løsningen trolig ofte være at 

den dårligste veien må rustes opp på nåværende eieres bekostning, før sammenkoplingen, for 

at alle skal se seg tjent med sammenkoplingen. 

 

En annen inngang kan være at sammenkoplingen åpner for at man slipper å oppgradere 

snuplass fordi tømmervogntoget kan kjøre inn den ene veien og ut den andre. En tredje 

variant kan være at en slik gjennomføring gjør helårstransport mulig fordi man kan justere 

kjøreretningen etter veiens beskaffenhet. 

 

Sammenkoplinger (eller sammenslåing) kan også gjøre at man koples sammen med veier med 

ulike typer interessenter, der grunneiernes innflytelse kan ha utviklet seg noe annerledes i de 

to veiene. Dette er konsekvenser som kan gjøre det mindre attraktivt å kople sammen (eller 

slå seg sammen). 

 

Sammenslåing av veiforeninger 

I løpet av prosjektperioden har flere veiforeninger vurdert om det er aktuelt å slå seg sammen 

med én eller flere andre veiforeninger. To har besluttet å slå seg sammen med respektive 

naboforeninger, mens én forening er delt i to. Andre har vurdert det, men foreløpig lagt dette 

på is. 

 

Trolig er det først og fremst tenkt på sammenslåing av veier som ligger vegg i vegg. 

Problemstillingen med å slå sammen flere veiforeninger for å effektivisere og 

profesjonalisere, ser i liten grad ut til å ha vært framme som argument. Heller ikke muligheten 

for å fusjonere små foreninger slik at en større veiforening kan bli registrert i mva-registerert 

mm. Disse erfaringen bør tas i betraktning ved framtidig kommunikasjon. 

 

Behovet for endringer 

Dagens veiforeningsstruktur ansees ikke å være hensiktsmessig framover, men det er en lang 

vei å gå for å få til nødvendige endringer.  

 

«Starter du med veiprosess i mørke middelalderen, med gamle dokumenter 

liggende på loftet og ingen innsikt i historikken, da er veien lang.» 

Veipådriver i Gjøvik-Toten 
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8.6 Utført opprusting og vedlikehold 
Intervjusamtalene med 21 veipådrivere viste at 18 av veiforeningene har gjennomført 

opprusting (herunder punktutbedring) og/eller vedlikehold av veien i løpet av 2014 og 2015. 

To av de tre som ikke hadde hatt aktiviteter på veien i perioden, begrunnet dette med at man 

ventet på å få avklart ny fordelingsnøkkel. 

 

Opprusting/punktutbedring/vedlikehold i 21 veiforeninger 2014-2015 

Tiltak Antall 

Skiftet stikkrenner 11 

Lagt på grus 9 

Brukt kantklipper 9 

Rensket grøfter 7 

Skrapt veien 7 

Nytt bærelag, helt eller delvis 5 

Sloddet veien 4 

Utbedret snuplass 1 

Ny trasé 1 

Ny bru 1 

 

 

Tabellen viser at over halvparten av veiforeningene hadde skiftet ut stikkrenner i løpet av 

2014 og 2015. Grusing var et vanlig tiltak. Mens ni hadde lagt på grus som vedlikehold, 

hadde fem veier fått påført nytt bærelag på hele eller deler av veien. Også kantklipping var 

utført på nær halvparten av veiene. 

 

Søke støtte eller ikke 

I alt 6 av de 21 pådriverne opplyste at de hadde sendt inn komplette søknader om statstilskudd 

til opprusting/punktutbedring av veiene i 2014. Der det ikke hadde endt opp med å søke om 

tilskudd, skyldtes dette flere forhold. Over halvparten av pådriverne (13 av 21) pekte på 

kostnadene og at det er for lite tømmer langs veien til å forsvare full opprusting. Åtte 

pådrivere pekte på at veien de er med i kun har behov for begrenset punktutbedring og at det 

derfor ikke har vært aktuelt å søke. 

 

«Vi hadde en befaring og så på veien etter at prosjektet startet, men fant ut at 

behovet for opprusting ikke var så stort at det var aktuelt å søke om tilskudd. 

Bare småtterier. Bærelaget kunne vært bedre, men det er ikke behov for et stort 

løft, så vi passer på å gjøre opprusting når det kommer inn penger i kassa etter 

hogst, og vi passer på å stenge veien om våren for å unngå at den ødelegges.» 

Veipådriver i Gjøvik-Toten 
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8.7 Kommunikasjonsutfordringer 

 

Samtalene med veipådriverne har illustrert at det er flere barrierer som må forseres. 

Mangelfull kommunikasjon internt i en veiforening kan også medvirke til at prosessen ikke 

blir så vellykket som den kunne vært. 

 

Måten prosesser gjennomføres på i en veiforening, ser ut til å være nøkkelen til suksess. 

Prosesser i regi av prosjektets veipådrivere møter i tillegg en utfordring knyttet til habilitet. 

 

Pilotprosjektet i Gjøvik-Toten har benyttet veipådrivere som alle har vært medeiere i en eller 

flere skogsbilveier. De lokale pådriverne representerer lokalkunnskap, men blir på mange 

måter også inhabile. Ved at pådriverne har tatt initiativ for å få til et løft i egen veiforening, 

kan de ha blitt oppfattet å delvis mele sin egen kake. Det at de har tatt initiativ fordi 

pilotprosjektet i Gjøvik-Toten har bedt dem om det, kan ha dempet risikoen for denne 

oppfatningen, men man kan ikke se helt bort fra at noen pådrivere har møtt motbør eller 

manglende respons som følge av dette. 

 

Mangelfull organisering og sovende veiforeninger gjør det mange steder blir krevende å i det 

hele tatt få en veiforening på beina organisatorisk. Erfaring med å organisere en forening kan 

være variabel i veiforeningens styre, og det kan utfordre evnen til å gjennomføre en prosess i 

veiforeningen slik at alle veieierne føler seg tilfredsstillende involvert. 

 

Alle eiernes opplevelse av rettferdighet og likebehandling er viktig for veiprosessens suksess. 

Et etterlatt inntrykk av at initiativtaker eller noen få eiere tjener på en bestemt løsning på 

bekostning av andre, vil - berettiget eller ikke - kunne gi grunnlag for mistillit og 

personkonflikter. Veipådrivere har kommentert episoder som ligger flere tiår tilbake og som 

fortsatt påvirker samarbeidsklimaet i egen veiforening. Uenighet eller manglende tillit mellom 

eierne pga episoder i nær eller fjern fortid, kan med andre ord komplisere prosesser. Da kan 

resultatet bli at det ikke skjer noe. 

 

«Det er mye bygdesosiologi her. Håper det løsner litt ved eierskifter» 

Veipådriver i Gjøvik-Toten 

 

I tilfeller der en veiforeningen har ligget nede og det så velges nytt styre for å blåse liv i 

foreningen, er nøkkelen å glemme fortiden og begynne med blanke ark. Erfaringer fra 

prosjektet viser at man lykkes dersom man evner dette. 

 

Det er en utfordring å holde trykket oppe hos veipådrivere som møter motstand eller 

manglende interesse i egen veiforening. Prosjektets oppfølging av veipådriverne skjedde i 

hovedsak første halvår 2014. Det skjedde gjennom opplæringskveld i januar, en kveld med 

påfyll i mai, samt personlige henvendelser fra prosjektet eller veiplanleggeren. 

 

Veiplanleggeren i Oppland ringte rundt til de fleste veipådriverne i pilotprosjektet i februar 

2014. Denne oppfølgingen noen uker etter at opplæringskvelden for pådriverne var holdt, ga 

pådriverne en mulighet til faglig samtale om temaet. Samtidig skapte trolig ringerunden en 

bølge av dårlig samvittighet hos veipådriverne (Erik Gjerstadberget, muntlig medd. 

25.11.2015). 
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8.8 Veipådrivernes ønskeliste 
 

I intervjusamtale ble veipådriverne invitert til å kommentere hva som kan gjøre investeringer i 

skogsbilvei mer interessant. Ettersom inntekten fra skogen betyr veldig lite for mange 

skogeiere i dag, mens andre deler av virksomheten gir inntekter, påvirker det interessen for å 

investere i vei. 

 

Ønsket om økt tømmerpris for å gjøre veiinvesteringene mer lønnsomme, ble selvsagt trukket 

fram. Andre momenter var: 

 Ha kommunal skogbrukssjef med kompetanse og tillit – nøytral person - som kan 

hjelpe til å endre fordelingsnøkkel 

 Ha tilgang på veiplanlegger - med tilstrekkelig kapasitet 

 Bevilge mer tilskudd til veier  

 Benytte skogfondsordningen 

 Gi fortsatt støtte til punktutbedringer 

 Få gode, faglige råd fra skogbruksleder 

 Justere reglene for utbetaling fra Naturskadefondet slik at også mindre skader kan 

erstattes 

 Gi skattefritak for skogsveilag som registreres som samvirketak 

 

Flere trakk fram betydningen av å ha tilgang på en person lokalt som kan bistå i prosessen 

med å endre fordelingsnøkkel. 

 

«Viktig at det finnes tilgang på en person lokalt som har skogfaglig kompetanse og 

også innsikt i bygdesosiologi. Dette understreker betydningen av en skogbrukssjef i 

kommunen. Vedkommende må ha tillit, slik skogbrukssjefen i Gjøvik har i dag. Han er 

veldig nøye og korrekt i slike saker, og han er ikke part, noe som er helt avgjørende.  

Dette illustrere betydningen av å ha en skogbrukssjef i kommunen – eller 

interkommunalt – som har lokalkunnskap og oppfattes som nøytral.» 

Veipådriver i Gjøvik-Toten 

 

Skogfondsordningen ble også kommentert av flere veipådrivere som et veldig viktig 

virkemiddel som må benyttes ved investeringer i skogsveier. 

 

«Ikke alle skogeiere er kjent med hvor gunstig det er å benytte skogfondet. Vi trenger 

gode regneeksempler på veianlegg som er gjennomført – som er helt ned på 

skogeiernivå  –  slik at det blir overførbart/gjenkjennelig for andre skogeiere» 

Veipådriver i Gjøvik-Toten 
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Aktiv bruk av skogfondsordningen anbefales. Les mer om ordningen på www.skogfond.no 

ILLUSTRASJON: MJØSEN SKOG 

 

 

 

Fylkesmannen i Oppland gir støtte til punktutbedringer, og det er et virkemiddel som flere 

veipådrivere var opptatt av. 

 

«Det er viktig at Fylkesmannen fortsetter å gi støtte til punktutbedringer. Da slipper vi 

å måtte gjøre alt med en gang, noe som kunne ha skremt eiere av veien» 

Veipådriver i Gjøvik-Toten 

 

 

Selv om det er tømmertransporten som har vært det framtredende motivet for å ruste opp 

skogsbilveiene, har også andre argumenter blitt trukket fram. 

 

«Ungskogen vokser ned med lauv fordi det skjer lite beiting. Hadde vi holdt 

skogsbilveien bedre vedlike, kunne vi enklere kommet ut i skogen for å få utført 

ungskogpleie mv. Skogen vokser ned av lauv.» 

Veipådriver i Gjøvik-Toten 

  

http://www.skogfond.no/
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Interessen for å registrere veiforeningen som samvirkeforetak i Brønnøysundregistrene har vært laber pga byråkrati og skatt. 

FOTO: BRØNNØYSUNDREGISTRENE 

 

 

Flere pådrivere har kommentert at den nye samvirkeloven har gjort omdanning av veiforening 

til samvirkeforetak både byråkratisk og problematisk pga skattereglene. 

 

«Det er et problem etter omdanning til samvirkeforetak at veilaget beskattes. Veilaget 

kan dermed ikke bygge opp kapital for å forberede større investeringer i veianlegget, 

for da beskattes overskuddet. Konsekvensen er at veilaget kjøper grus som legges på 

lager, dersom det er fare for overskudd. Reglene bør endres.» 

Veipådriver i Gjøvik-Toten 

 

 «Samvirkelovens krav medfører at ting blir komplisert, byråkratisk, eget skattesubjekt 

osv. Veiforeningen som samler inn penger skal jo ikke gjøre det for å få et overskudd 

som skal deles ut, men få penger til å investere i veien, slik at det blir mer effektiv 

transport.» 

Veipådriver i Gjøvik-Toten 
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9. Veiplanleggerens erfaringer 
 

Ettersom Erik Gjerstadberget begynte som veiplanlegger i Oppland den 1. desember 2013, har 

han bistått som ressursperson i prosjektet i Gjøvik-Toten. Han har også gjort erfaringer fra sitt 

arbeid som veiplanlegger i resten av Oppland. Hans erfaringer oppsummeres i dette kapittelet. 
 

 
Erik Gjerstadberget har hatt travle dager som veiplanlegger i Oppland. Her en skjermdump fra kortfilmen om skogsveier. 

FOTO: GEIR OLSEN 

 

 

 

Veiplanleggerens erfaringer 
 

Mange oppdrag i Gjøvik-Toten 

Jeg startet som veiplanlegger i Oppland i desember 2013, rett før «Tømmer ut av skogen - 

Opprusting av skogsbilveiene» startet. Det passet bra å bli involvert i dette prosjektet som fersk 

veiplanlegger, da jeg hadde stor nytte av å komme i kontakt med skogeierne og ikke minst 

skogbrukssjefene. De to første årene har jeg tilsammen hatt ca 45 oppdrag i Oppland. 12 av 

oppdragene har vært i Gjøvik, 2 i Østre Toten og ett oppdrag i Vestre Toten. Det er med andre ord 

ingen tvil om at dette prosjektet har hatt en god effekt på aktiviteten i Gjøvik og Toten. Pågangen er 

stadig økende for hele fylket, og høsten 2015 har vært så travel at flere oppdrag har blitt utsatt.  

 

God organisering gir god flyt og framdrift 
Det er sjelden at styret har vedtatt at de skal sette i gang opprusting eller nybygging før jeg blir 

kontaktet, da de ønsker et kostnadsoverslag før de fatter vedtak. Jeg blir glad når veiforeningen har 

vært i kontakt med skogbrukssjefen først og deretter blitt henvist til meg. Det viser at de har tillit til 

skogbrukssjefen, og det er viktig med god kommunikasjon med skogbrukssjefen under hele prosessen. 

Det er lettere for veiforeningen å komme videre i prosessen når skogbrukssjefen er involvert fra 

starten da han eller hun har sjansen til å følge opp. 
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Mange er usikre på hva som må gjøres og hvilke krav som stilles for å kunne motta tilskudd. De aller 

fleste ønsker en vei som er godkjent som veiklasse 3 eller 4. Jeg registrerer samtidig at veiforeningene 

som er best organisert, er de som raskest klarer å få planer på papiret til å skje i praksis. De tekniske 

utfordringene er som regel mye lettere å løse enn de organisatoriske. 

 

Et veiprosjekt kan ta lang tid, opptil flere år, avhengig av kompleksitet og størrelse. Er man ikke 

skikkelig organisert, er det fort gjort at planene koker bort i kålen og at ingenting skjer, selv om jeg 

har laget en plan over hva som må gjøres. Det kan være en tøff jobb å være pådriver for en 

veiforening, men alt går så mye lettere for alle med et godt styre og tydelige rammer. 

 

Skogfond – Kroner spart er kroner tjent 

Tilskudd er ofte en utløsende faktor for at skogeiere får opp øynene for å investere i veien. Ikke like 

mange forstår at skogfond er viktigere. Forklaringen kan være at når man mottar tilskudd, så får man 

penger rett i lomma, selv om man må skatte av dem. Dette er lett å forstå. Skogfond fungerer motsatt, 

ved at man sparer skatt. Regnestykket er komplisert, og det er få som klarer å forklare bruk av 

skogfond på en enkel og forståelig måte. Alle vet at det er bra, men «ingen» klarer å regne det ut 

korrekt.  

 

Dette har Skogkurs gjort noe med, og jeg anbefaler alle som ringer meg om å bruke 

skogfondskalkulatoren. Den viser tydelig hvor gunstig skogfondet er, samtidig som den gir en god 

pekepinn om investeringer er lønnsomme eller ikke, og hvorfor. Den er relativt enkel å bruke, men 

man må ha noe kunnskap om priser og en god skogbruksplan for å planlegge hogst og investeringer. 

Jeg mener alle skogeiere ville ha god nytte av å bruke litt tid på dette. Da kan det hende vei-

investeringen ikke blir så vanskelig som man først hadde trodd. 

 

Gjør litt hele tiden 
Mine erfaringer fra Gjøvik og Toten og resten av Oppland bekrefter dette prosjektets resultater i stor 

grad - organisering gjenspeiler ofte tilstanden på veiene, og det er vanskelig å dra i gang en sovende 

veiforening. Noen av oppdragene jeg får kunne i utgangspunktet vært unngått om veien hadde vært 

vedlikeholdt skikkelig. Generelt sett synes jeg vi har en altfor dårlig kultur for vedlikehold av 

skogsbilveier i Oppland. Det viser også tallene fra veiregistreringsrapporten fra 2014. 

 

Gjengroing av kanter, grøfter som forfaller og tette stikkrenner fører lett til skader på veien, og 

opprusting av dette blir unødig dyrt. Det er mye bedre å gjøre litt enn ingenting. De som har gode 

veier gjør årlig og periodisk vedlikehold. De ruster også opp veien før det er for sent, de ser at det er 

mest lønnsomt over tid. Jeg ser dessverre altfor ofte at veier kunne vært i vesentlig bedre stand, og 

kanskje til og med gode nok, om de bare hadde holdt vegetasjon langs kanten nede og hold grøfter og 

stikkrenner åpne. 

 

Mitt beste tips er å planlegge vedlikeholdet slik at man får gode rutiner. Bestem et kronebeløp hvert år 

som skal brukes på vedlikehold og hva som skal prioriteres. Da blir kostnadene forutsigbare, og man 

kommer ikke så lett på etterskudd med vedlikeholdet. 

 

Investering for framtida eller «cowboy-drift»? 
En problemstilling jeg står ovenfor noen ganger, er at skogeier har snakket med en tømmerbilsjåfør 

som er villig til å kjøre på veien selv om veien helt tydelig ikke er bra nok. For små veianlegg med lite 

tømmer og få grunneiere ser jeg ikke på dette som et problem. Jeg blir derimot litt oppgitt når dette 

skjer på veianlegg som åpenbart har et ressursgrunnlag som kan forsvare en eller annen form for 

investering. Å gjøre litt er mye bedre enn ingenting Det kan faktisk lønne seg å gjøre investeringer 

med de ordningene vi har i dag med skogfond og tilskudd til punkutbedringer. Årsaken til at det ikke 

skjer, er at det er den letteste løsningen på kort sikt. «De kjørte her før», hører jeg ofte. Ja, det vet jeg, 

men på ett tidspunkt må man bite i det sure eplet og gjøre noe med veien. 
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Denne «cowboy-aktiviteten», som jeg kaller det, skjer som oftest der det ikke eksisterer noe styre, 

aktiviteten er laber og transportøren er for snill (og villig til å ødelegge bilen sin?). Det kan stå bra 

med tømmer innenfor veiens nedslagsfelt, men eiendomsstruktur, organisering og kortsiktig tankegang 

gjør at de som vil hogge «tar en spansk en» for å få ut tømmeret. Det er selvsagt forståelig at skogeier 

tenker slik. «Hvis de klarer å kjøre ut tømmeret, hvorfor skal jeg da bruke masse penger på veien som 

ingen bryr seg om?» Men hva blir resultatet at dette på sikt? Er resten av andelseierne klar over 

hvilke svært økonomisk gunstige og nødvendige investeringer de går glipp av? Hvordan skal skogen 

forvaltes i framtida? Her mener jeg tømmerkjøpere, transportører, forvaltningen og resten av 

næringen har et ansvar.  

 

Punktutbedring er løsningen 
Skognæringen har alltid vært nødt til å tenke langsiktig, og skal vi møte framtida best mulig må vi 

sende signaler som gjenspeiler dette. Derfor må vi noen ganger sette ned foten og si at hvis det skal 

kjøres ut tømmer på denne veien, må disse punktene utbedres, resten er bra nok. Ordningen med 

punktutbedring er løsningen på slike veier, men det kreves da at det finnes en fordelingsnøkkel og at 

punktutbedringene blir planlagt med god kompetanse. 

 

Det er faktisk bare veiplanleggere og entreprenører som bygger vei som kan nyte godt av dårlige veier 

– ingen andre! 

 

 

Erik Gjerstadberget, veiplanlegger i Oppland 
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10. Nærmere om organisering av veilag 
 

Skogsbilveien kan eies av en enkelt skogeier. Det vanligste er imidlertid at veien er anlagt 

over flere eiendommer, og at det ble utarbeidet en nøkkel for fordeling av anleggskostnader 

ved etablering av veien. 

 

Halvparten av skogsbilveinettet i Gjøvik-Toten-området er egentlig ikke kjørbart og har 

behov for grøvre opprusting. Situasjonen er den samme i resten av fylket. Rapportene fra 

veiregistreringene i Oppland 2012 og 2013 peker på det å blåse liv i «sovende veiforeninger» 

som ett av tiltakene som måtte settes i verk for å få til et løft på skogsbilveiområdet (Mjøsen 

Skog & Fylkesmannen i Oppland 2012, 2014). 

 

Orden på organiseringen ser ut til å være en helt avgjørende forutsetning for å få til nødvendig 

opprusting og vedlikehold av skogsbilveiene. Organiseringen må tydelig avklare eier- og 

ansvarsforholdene i veien. Dessverre ser dette ut til å være mangelvare blant mange 

skogsbilveiforeninger i dag. Erfaringene viser at manglende organisering i praksis vil medføre 

at en vei anlagt som helårs skogsbilvei neppe overlever som helårs skogsbilvei over tid. 

 

 

10.1 Innledning 
 

Egen samvirkelov 

Graden av organisering av eierskapet i skogsbilveiene varierer. Tidligere ble veilaget gjerne 

organisert som foreninger - i den grad de i det hele tatt var organisert. Med innføring av 

Samvirkeloven i 2008 oppsto det behov for å rydde opp i organisasjonsformen for 

skogsbilveiforeningene som var registrert i Brønnøysundregistrene. 

 

Registrering i Brønnøysund 

I dag er det to organisasjonsformer som er aktuelle ved registrering i Brønnøysund; 

Samvirkeforetak og tingsrettslig sameie. Tingsrettslig sameie er imidlertid ikke forpliktet til å 

registrere seg i Brønnøysund. To eller flere kan gjøre avtale om å samhandle om «en ting» 

uten slik registrering. 

 

I visse tilfeller er registrering i Brønnøysund en fordel eller endog et krav. Det gjelder blant 

annet dersom organisasjonen ønsker å ha egen bankkonto. Da må man vanligvis ha 

organisasjonsnummer og dermed være registrert i enhetsregisteret. Registreringen krever at 

organisasjonen har både vedtekter og styre. Organisasjonen kan også registrere seg frivillig i 

merverdiavgiftregisteret (Jan Olsen, muntl. medd. 18.11.2015). 

 

Veilagets hovedformål bør tillegges vekt når veilaget velger organisasjonsform. Det er fortsatt 

mange veilag som er organisert som skogsbilveiforeninger etter de gamle normalvedtektene 

som Norges Skogeierforbund utarbeidet. Trolig har mange av disse aldri vært registrert i 

Brønnøysund. Noen veilag ser ut til å eksistere som uformelt samarbeid uten vedtekter. 

 

Kompetanse om organisering 

Norges Skogeierforbund har i mange år engasjert seg i problemstillinger knyttet til 

organisering av veilag. Skogeierforbundet mener prinsipielt at eier- og ansvarsforhold bør 

tydeliggjøres og har utarbeidet normalvedtekter for veilag som har vært tilgjengelig for 

skogeiersamvirkets medlemmer. Forbundet har pekt på at tydelig eier- og ansvarsforhold 
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fremmer aktiv og god forvaltning av de verdiene skogsveien representerer (Norges 

Skogeierforbund 2015). 

 

Skogkurs har den seinere tid styrket sitt arbeid på området og også etablert nettsiden 

www.skogsvei.no. På nettsiden ligger det nyttig informasjon om blant annet organisering av 

veilag. For tiden arbeider Skogkurs med en ny veileder om «Private skogsbilveier - 

organisering av veilag». Veilederen planlegges publisert tidlig i 2016. 

 

 
Faksimile av startsiden til www.skogsvei.no i november 2015 

 

 

10.2 Organisasjonsformer 
 

Organisert som samvirkeforetak 
Når veilaget er organisert som samvirkeforetak, er veilaget et eget foretak som må følge 

reglene i Samvirkeloven. Fordelene er at eierne har begrenset ansvar (ikke ansvar ut over 

innskutte midler), det er mulig å registrere foretaket frivillig i mva-registeret, og det er 

definert som eget subjekt i naturskadesammenheng. Det er mulig å melde seg ut av foretaket, 

noe som kan sees på som både en fordel og en ulempe (Olsen 2015). 

 

Organisering som samvirkeforetak krever registrering i foretaksregisteret, som koster 5-6000 

kroner. Samvirkeforetaket har pr. dato ikke generelt skattefritak, og et veilag organisert som 

samvirkeforetak er foreløpig pålagt å levere selvangivelse. 

 

Organisert som tingsrettslig sameie 

Dersom veilaget er et tingsrettslig sameie, er eiendommen medlem, og det er ikke mulig å 

melde seg ut. Sameiet må følge reglene i Sameieloven. Det trekkes fram som fordeler at det er 

det enkelte medlem som beskattes, og veilaget behøver ikke å være registrert i 

foretaksregisteret. Det er definert som eget subjekt i naturskadesammenheng. 

 

Ulempene med å velge tingsrettslig sameie som organisasjonsform er at alle sameiere må 

registreres, og medlemmene har ubegrenset ansvar (proratarisk ansvar). Sameiet må mva-

registreres, noe som eventuelt kan sees på som en ulempe (Ibid). 

http://www.skogsvei.no/
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Organisert som forening 

Organisering som forening er mindre aktuelt ved ny-registrering i Brønnøysund. Foreningen 

er en egen juridisk enhet, og vedtektene er bestemmende for virksomheten. Medlemmene er 

ikke eiere av foreningen, og organisasjonsformen gir i liten grad medlemmene ansvar (Ibid). 

 

 

10.3 Skattlegging av skogsveilag 
 

Effekten av Samvirkeloven 

Ingen skogsveilag pleide å levere selvangivelse før Samvirkelovens overgangsbestemmelser 

for tidligere etablerte samvirker og økonomiske foreninger gikk ut den 31. desember 2012. 

Sommeren 2014 ble imidlertid flere av veilagene som hadde tilpasset sine vedtekter til 

Samvirkeloven og registrert sin virksomhet i foretaksregistret, bedt om å levere selvangivelse 

for 2013. 

 

Behov for endringer 

På bakgrunn av flere henvendelser fra andelseiere i skogeierandelslagene tok Norges 

Skogeierforbund høsten 2014 kontakt med Skattedirektoratet. I et brev til Skattedirektoratet 

den 25. november 2014 pekte Skogeierforbundet på at kravet om selvangivelse og 

næringsoppgave ble opplevd som et unødig byråkrati som påfører skogbruket økt arbeid og 

økte kostnader. 

Skogeierforbundet erfarte at mange veilag søkte om å bli godkjent som skattefrie innretninger 

etter Skattelovens §2-32, men bare et fåtall fikk en slik godkjenning. Dette var 

Skogeierforbundet uenig i og påpekte at siden regnskapet i skogsveilag vil gå i balanse over 

tid, skal lagene normalt ikke bli utlignet skatt. Overskudd det enkelte år skal kunne utlignes 

mot framførte underskudd. 

Skogeierforbundet har også trukket fram at organisering gjennom skogsveilag er en 

konsekvens av eiendomsstrukturen. Samarbeid er de fleste steder helt nødvendig bl.a. for å få 

bygd ut et effektiv veinett, unngå at veinett blir unødvendig omfattende, og for å få til 

vedlikehold av veinettet. Også landbruksveiforskriften legger vekt på samarbeidsløsninger. 

Skogsveilag har blitt etablert som en hjelpeinnretning for å fordele kostnader mellom 

medlemmene. Ingen skogsveilag har overskudd over tid, og ingen skogsveilag utbetaler 

utbytte. Inntekter som veilaget får inn gjennom bompenger og avgifter fra andre brukere, 

bidrar til å redusere skogeiernes kostnader. Dette fører til at mer av inntektene fra hogst kan 

skattlegges direkte på skogeiers hånd. 

Venter på endelig avklaring 

I januar 2015 ble det avholdt et møte med Skattedirektoratet der Skogeierforbundet 

redegjorde for den virksomhet som vanlige skogsveilag har, og hvordan Skogeierforbundets 

normalvedtekter er utformet for at slike veilag skal kunne godkjennes som skattefrie 

innretninger. På møtet varslet direktoratet at det ville utarbeide retningslinjer for å klargjøre 

hvilke forutsetninger som må være til stede for at veilag skal kunne godkjennes som skattefrie 

innretninger (Dag Skjølaas, muntl. medd. 27.11.2015). 
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Foreløpig har ikke Skattedirektoratet offentliggjort slike retningslinjer, men Skatteetatens 

praksis fra 2015 viser at Skogeierforbundets argumentasjon blir akseptert, og at vanlige veilag 

etter en individuell vurdering, vil kunne godkjennes som skattefrie innretninger (Ibid). 

Klargjøring av vedtektene 

For at en organisasjon skal kunne bli skattefri, må den ikke ha ervervsformål. Skattekontoret 

avgjør om organisasjonen er skattefri etter en helhetlig vurdering. Her inngår bl.a. 

organisasjonens formål, disponering av overskudd og anvendelse av verdiene ved oppløsning 

av organisasjonen ved oppløsning, slik dette framgår av organisasjonens vedtekter. 

Etter innføring av Samvirkeloven har Skogeierforbundet anbefalt sine medlemmer å 

organisere veilagene som samvirkeforetak og har laget et sett med normalvedtekter som er 

anbefalt brukt. I mars 2015 anbefalte Skogeierforbundet at oppløsningsparagrafen i veilagenes 

vedtekter ble endret, slik at det i den nye formuleringene tas inn følgende setning «Eventuell 

gjenværende formue brukes til vedlikehold av andre felleseide skogsbilveier i området» 

(Norges Skogeierforbund 2015). 

 

10.4 Styrets ansvar 
 

Normalvedtektene for veilag som Norges Skogeierforbund har utarbeidet, beskriver veistyret 

plikter og myndighet. Styret i veilaget skal bl.a. holde oppsyn med veien og stenge den i 

perioder hvor kjøring kan gi varige skader, samt gjennomføre andre nødvendige tiltak for å 

avverge skade på veien. Videre skal styret innkalle til årsmøte og gjennomføre og kontrollere 

vedlikehold og anleggsarbeid som er vedtatt av årsmøtet. Likedan skal styret sørge for å kreve 

inn avgifter og sørge for regnskapsføring og revisjon. 

 

Styret skal også ta stilling til ikke-andelseieres eventuelle bruk av veien og utarbeide avtale 

mellom veilaget og de som innvilges bruksrett. Eiere og festere av fritidsboliger i vegens 

nytteområde kan innvilges bruksrett mot inngåelse av særskilt avtale med veilaget og betaling 

av en tilknytningsavgift og fast årsavgift (Ibid). 
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11. Nærmere om opprusting og nybygging av skogsveier 
 

11.1 Innledning 
 

Helårs skogsbilvei 

Totalt er det definert åtte veiklasser for skogsveier. Den vanligste skogsbilveiklassen er 

«Veiklasse 3 Landbruksbilvei» i henhold til Landbruks- og matdepartementets normaler for 

skogsveier. Dette er en helårs bilvei. 

 

Linjeføring og veikvalitet i veiklasse 3 skal gjøre det mulig å trafikkere veien med fulle 

tømmerlass hele året unntatt i teleløsningen og i perioder med spesielt mye nedbør. De fleste 

skogsbilveier er bygd i denne veiklassen. 

 
En vei i veiklasse 4 skal i hovedsak tilfredsstille de samme kravene som veiklasse 3, men 

stigningen kan være brattere da denne veiklassen bare kan kjøres på i barmarksesongen. 

 

Stort opprustingsbehov 

Registrering av status for skogsbilveinettet i Gjøvik-Toten i 2012 viste at halvparten av 

skogsbilveinettet ble klassifisert som ikke kjørbare og trengte grøvre opprusting (Mjøsen 

Skog og Fylkesmannen i Oppland 2012). Konsekvensen kan bli økende grad av transportnekt 

eller at transportør kun aksepterer å transportere tømmeret deler av året. 

 

Tilstrekkelig slitelag og bærelag, dimensjon og avstand mellom stikkrenner, samt størrelsen 

på snuplassen og velteplasser er viktige sjekkpunkter når kvaliteten på skogsbilveien 

vurderes. Ofte er slitelaget og bærelaget dårlig, stikkrennene tette, grøfter grodd igjen, skog 

vokser inn i veien og snuplasser har for liten radius. De seinere årene har 

Transportfellesselskapet Østlandet AS (TFØ) meldt inn et økende antall avvik på 

transportoppdragene som følge av dårlig bæreevne på skogsbilveier (Meier Taarud, muntl. 

medd. 16.01.2014). 

 

Veieiers ansvar 

Veieier har ansvar for at veien holdes vedlike. Advokat Toril G. Kjøllesdal beskriver i et hefte 

utgitt av Skogkurs at skade som oppstår som følge av noe veieieren har gjort eller burde ha 

hindret, medfører at eiere av veien får erstatningsansvar. Hendige uhell som ingen er skyld i, 

kan imidlertid ikke veieier svare for (Køllesdal 2015). 

 

Er skogsbilveien i svært dårlig forfatning, kan stengning av veien være nødvendig for å 

forebygge skader og erstatningsansvar for eier av veien. Veieiers ansvar oppheves imidlertid 

ikke dersom man selv setter opp et skilt hvor det står «All kjøring foregår på eget ansvar». 

Skogsbilveien må ha offentlig skilt som sier at veien er stengt, dersom eier av veien skal 

slippe ansvar pga en bruker av veien er påført reelt økonomisk tap. Tillatelse til å sette opp 

offentlige skilt på privat vei gis av offentlig skiltmyndighet, jf. Forskrift om skilting fra 

07.10.2005.  
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11.2 Søknadsprosessen 
 

Fra planleggingen starter til opprusting eller nybygging er i gang, må man regne at det tar 

minst ett år. Her er noen sjekkpunkter for prosessen – utarbeidet i samarbeid med 

skogbrukssjef Asmund Kristiansen, Gjøvik kommune: 

 Styret avdekker behov for tiltak. Veien kan ha fått kjørenekt hele eller deler av året 

eller ett eller flere medlemmer har hatt vanskeligheter med å få fram tømmeret. 

 Styret innkaller til møte(r) i veiforeningen. Første møte kan avklare hva man ønsker å 

gjøre. Styret innhenter deretter faglig bistand (veiplanlegger) for å få kjøtt og blod på 

de foreløpige planene. Det kan være kontakt med en entreprenør for å få et 

prisoverslag før man tar endelig beslutning. 

 Veiforeningen avklarer hva man ønsker å gjøre og hvem som vil være med. Om 

nødvendig revideres fordelingsnøkkel for kostnadsfordeling. 

 Veiforeningen beslutter opprustingen. 

 Styret søker kommunen om godkjenning av tiltak dersom traséen skal endres eller 

bredden på veien utvides utover eksisterende grøfter/skjæring. 

 Styret søker evt. om tilskudd via landbrukskontoret (går videre til FM) – med 

underskrift av de som forplikter veiforeningen – evt. alle eierne av veien. Her må de 

organisatoriske forholdene være på plass, inkludert kostnadsfordelingen, ellers vil ikke 

søknaden kunne behandles. 

 Styret inngår avtale med entreprenør. 

 Tiltak gjennomføres. 

 Styret lager forslag til vedlikeholdsplan og finansiering. 

 Veiforeningen beslutter vedlikeholdsplan. 

 Veiforeningen innfører avgift på tømmertransport pr m3 for bruk av opprustet vei fra 

dag én. 

Rekkefølgen på kulepunktene er eksempel på en rekkefølge som kan være hensiktsmessig. 

Imidlertid er det ikke alltid ting skjer i nøyaktig denne rekkefølgen. 

 

Det er manko på gode entreprenører. Er man enig om at noe må gjøres, kan muligheten for å 

få tak i en dyktig entreprenør være katalysatoren for å få avklart kostnadsfordeling og 

nødvendig planlegging. 

 

 

11.3 Fordelingsnøkkel 
 

Eiendomsstruktur og teigblanding medfører at de fleste skogsbilveiene går over flere 

eiendommer. I forbindelse med bygging av en skogsbilvei har det derfor normalt foreligget en 

omforent nøkkel om fordeling av anleggskostnadene mellom eierne i veien. Ved anlegg av 

veien har eierne normalt avgitt grunn til veien, og de eier deretter en ideell andel i veien. 

 

For å få godkjent en søknad om statstilskudd kreves det en godkjent fordeling av kostnader, 

og en forpliktende avtale mellom skogeierne (vedtekter). 
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Variabel nytte 

Av og til stoppes planer om opprusting av skogsbilveier av uenighet om fordelingsnøkkelen 

fordi fordeling av skogressursene på eiendommene har endret seg betydelig fra den gangen 

skogsbilveien ble anlagt. Dersom det for eksempel oppstår transportnekt og behov for 

vesentlig oppgradering av veien etter at flere av eierne har hogd og kjørt ut det meste av den 

hogstmodne skogen de har langs veien, kan sistnevnte ha lav motivasjon for å bli med på 

oppgradering av veien. 

 

Også skogeiere med lite hogstmoden skog langs veien vil ha glede av en skogsbilvei av 

akseptabel kvalitet for løpende oppfølging av skogkulturarbeid, enklere tilgang på arealet til 

utmarksformål mv. Normalt vil imidlertid ikke dette motivere til store investeringer i 

skogsbilveien. En vesentlig tyngdeforskyving i eiernes fordeling av hogstmoden skog langs 

veien krever derfor normalt at fordelingsnøkkelen justeres, for å oppnå felles interesse for å 

ruste opp veien. 

 

Behov for revisjon av fordelingsnøkkel 
Det er avgjørende for veilaget at fordelingsnøkkelen er på plass. Samtidig bør man erkjenne at 

behovet for veien gjerne endres gjennom årenes løp. Nytten for den enkelte eier vil avhenge 

av andelen i hogstklasse 4 og 5 som sogner til den aktuelle veien. 

 

En veiforening som skal justere fordelingsnøkkelen har ofte behov for bistand fra en nøytral 

person. Denne personen må ha relevant skogkompetanse, god lokalkunnskap og stor tillit 

blant skogeierne. I prosjektet har en rekke veipådrivere trukket fram betydningen av å ha 

tilgang til en person ved landbrukskontoret som har nettopp slike kvalifikasjoner samt 

kapasitet til å gå inn i bl.a. slike saker. 

 

Skogbrukssjef Asmund Kristiansen i Gjøvik kommune har bred erfaring med å bistå 

veiforeninger med justering av fordelingsnøkler. Under presentasjon for veipådriverne i 

Gjøvik-Toten den 26. mai 2014 trakk han fram betydningen av hvordan eiendommenes 

«tyngdepunkt» fordeler seg langs veien. Dette må tillegges vekt når fordelingsnøkkelen skal 

revideres. 

 

Parametere i fordelingen må bygge på den enkeltes ressurser og nytte. Nytten av en 

skogsbilvei gjelder både skog-tømmer-areal-adkomst-beliggenhet og veiavstand, eventuelt 

andre forhold dersom det er snakk om hytter, seter, bolighus, dyrket mark m.m. (Asmund 

Kristiansen, muntl. medd. 26.05.2014). 

 

Vanligvis legges en beliggenhetsfaktor inn i beregningene. Erfaringsmessig er adkomst og 

areal produktiv skog de viktigste elementene i fordelingsnøkkelen. Et av nøkkelspørsmålene 

er dessuten om eiendom som grenser til starten av skogsbilveien i det hele tatt har nytte av 

veien. Ved etablering av veien er det en problemstilling om det skal bli gratis for den som eier 

grunn i starten av veien, dersom vedkommende stiller grunn til veien gratis til disposisjon 

(Ibid). 
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11.4 Hele anlegget eller punktutbedring 
 

Skogsbilveiene har ofte for dårlig slitelag, stikkrenner er tette, grøfter gror igjen og skog 

vokser inn i veien. Det kan være behov for større opprustingsgrep for å heve veiklassen ved å 

endre bredde eller kurvatur på veien, eller ved å anlegge ny snuplass eller møteplass. Det kan 

også være aktuelt med punktutbedringer. 

 

Vannløp som krysser veien er en økende utfordring. Det kan derfor være aktuelt å skifte ut 

eller oppgradere bru (vannløp med lysåpning større enn 2,5 m), kulvert (vannløp med 

lysåpning fra 1 m til 2,5 m) eller stikkrenne (vannløp mindre enn 1 m). Oppgradering av 

stikkrenne til større dimensjoner er ofte aktuelt, sett i lyset av økende nedbørsmengder og 

styrtregn deler av året. Det kan også være aktuelt å bygge om snuplasser eller å forsterke 

bæresvake partier i veien. 

 

I en situasjon der vedlikeholdet av skogsbilveien har vært forsømt i mange år, er det svært 

krevende å skulle sette i gang med et stort opprustingsprosjekt. Tilfanget av skog i hogstklasse 

4 og 5 kan være lavt eller veldig ujevnt fordelt mellom eierne av veien. Mange veieiere 

opplever tømmerprisen som for lav til å forsvare store investeringer i skogsbilveien, der de 

ikke har planer om hogst på mange år. 

 

Stoltenberg-regjeringens tiltakspakke til skog- og trenæringen våren 2013 inkluderte støtte til 

punktutbedring av skogsbilveier. Fylkesmannen står nokså fritt til hvordan tilskuddene 

brukes, og Fylkesmannen i Oppland bevilget allerede i 2012 tilskudd til punktutbedringer på 

eget initiativ i samråd med Landbruksdirektoratet. Ordningen åpnet for at veilaget/veieier 

kunne søke om tilskudd til mindre tiltak og punktutbedring av skogsbilvei. Fylkesmannen i 

Oppland har videreført ordningen med punktutbedring, som har fungert meget bra. 

 
Stikkrenner må legges riktig enten det skjer i forbindelse med opprusting eller ved anlegg av ny vei. Her er stikkrenna nesten 

ferdig lagt, ei stikkrenne av plast på 300 mm. Entreprenøren har sørget for å steinsette innløpet og utløpet av stikkrenna, som 

dessuten er lagt i rett dybde i veien. Ved å tørrmure innløpet og utløpet med disse steinene, stabiliseres kanten av veien. Det 

er ellers fare for at vannet kan begynne å tære på veien. FOTO: BERIT SANNESS  
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11.5 Statstilskudd 
 

Tilskudd til skogsveier 

For å bygge ny skogsbilvei eller for å bygge om eksisterende skogsveier kreves det søknad til 

kommunen. Dersom hovedformålet med veien er landbruksformål, reguleres dette av forskrift 

for planlegging og godkjenning av landbruksveier. Med virkning fra 1. juli 2015 har 

Landbruks- og matdepartementet forenklet veiforskriften. 

 

Forenklingen innebærer at enklere opprusting og punktutbedring av eksisterende skogsveier, 

som ikke innebærer heving til en bedre veiklasse i tråd med de til enhver tid gjeldende 

normaler for landbruksveier, ikke trenger tillatelse av kommunen for å gjennomføres under 

visse forutsetninger. Veien må ikke gå utenfor veilinja, dvs skjæringstopp/fyllingsfot, for da 

er tiltaket søknadspliktig. Breddeutvidelse av sving som går utenfor eksisterende 

skjæringstopp eller fyllingsfot, vil for eksempel være en søknadspliktig punktutbedring. 

Klasseheving er også søknadspliktig. 

 

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket regulerer tilskudd til nærings- og 

miljøtiltak, herunder tilskudd til skogsveier. Det kan gis tilskudd til bygging av nye eller 

ombygging av eksisterende skogsveier når dette bidrar til helhetsløsninger som gir grunnlag 

for utnyttelse av skog- og utmarksresursene. Tilskudd kan gis til nybygging, ombygging 

(klasseheving), opprusting og punktutbedringer. For bygging av ny vei og mer omfattende 

opprusting kreves byggeplan/veiplan godkjent av kommunen. Tiltaket skal bidra til 

aktivitetsøkning og økt utnyttelse av skogressursene i veiens dekningsområde. 

 

Kommunen skal i nødvendig utstrekning kontrollere at tiltakene er gjennomført i tråd med 

forutsetningene. Dette følger av Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 

 

Tiltak som kan støttes 
Retningslinjene for statstilskudd gir mulighet for støtte til: 

 Bruer 

 Kulvert/stikkrenner 

 Utvide snuplasser, jf. nye krav 

 Skifte bærelag for å gi økt bæreevne 

 Øke veibredden 

 Grøftenett som ikke tåler vannføring av store nedbørsmengder 

 

Det gis derimot ikke statstilskudd til grøfterensk. 

 

Praktiseringen av tilskuddsordninger for Oppland ble utdypet under opplæringskvelden for 

veipådriverne den 16. januar 2014. Fylkesskogmester Jon Sigurd Leine presiserte at det bør 

være hogstklasse 4 og 5 ved veien, slik at det blir en viss økonomisk gevinst ved å 

utbedre/bygge veien. Dette er relatert til jord- og skogbruksnytte, ikke jakt og friluftsliv. 

 

Dersom ei bru har blitt ødelagt av vann som graver bort bæringen av brua, blir utskifting av 

brua tilskuddsberettiget, dersom den blir en flaskehals på veien. Likedan gis det tilskudd til 

drensfunksjon og enkel utbytting av dårlige stikkerenner. 

 

God planlegging er viktig for å få et vellykket veianlegg, enten det gjelder opprusting eller 

nyanlegg. Det kan gis tilskudd til utarbeidelse av planen selv om prosjektet ikke lar seg 

gjennomføre. For tiden kan Fylkesmannen i Oppland gi inntil 60 % tilskudd på jobben til 
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veiplanleggeren. Selv med god planlegging hender det ikke sjelden at budsjettet sprekker pga 

uforutsette problemer (ekstra sprengning, blåleirelag som må skiftes ut el.l). Fylkesmannen 

kan gi tilleggsbevilgning dersom budsjettet sprekker (Jon Sigurd Leine, muntl. medd. 

16.01.2014). 

 

Prioritering mellom anlegg 

Ved prioritering mellom anlegg og støttenivå legger Fylkesmannen i Oppland vekt på faktorer 

som (Fylkesmannen i Oppland 2015): 

 Veiens lengde 

 Kvantum i hogstklasse 4 og 5 som sogner til veien og veiens dekningsgrad 

 Nytte/kostnad 

 Antall interessenter i veianlegget 

 Om interessentene er organisert i en operativ veiforening med godkjente vedtekter 

 

For å motta tilskudd er det dessuten en forutsetning at veien har en fordelingsnøkkel. 

 

 
Slik ser en riktig bygd og vedlikeholdt skogsbilvei ut. FOTO: ANDERS FLUGSRUD 
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Forpliktelser som veieier 

Når det gis offentlig tilskudd til veibyggingen plikter eieren å vedlikeholde veien til den 

standarden som den er bygget eller opprustet til. Ansvaret gjelder i 25 år etter at tilskuddet ble 

gitt (Ibid). 

 

En stor del av dagens skogbilveinett ble anlagt for over 25 år siden. Sannsynligvis ble det tatt 

ut et betydelig hogstkvantum rett etter at skogsbilveien ble anlagt. Ble det gitt offentlig 

tilskudd til veianlegget, hadde man som veieier også den gangen plikt til å vedlikeholde veien. 

Dette kravet er trolig etterlevd i liten grad. 

 

Bankkonto 

Det er ikke et krav at veilaget har egen bankkonto for å få utbetalt statstilskudd. Skogeierne 

kan utmerket godt fordele regningene mellom seg, og innbetale til entreprenør hver for seg. 

 
Kravet fra det offentlige er at tilskuddet skal registreres i skogfondsregnskapet. Dette gjelder 

uansett om det finnes en felles bankkonto eller ikke. Dersom det ikke finnes en felles 

bankkonto, vil utbetalingen av statstilskuddet skje fra skogfondskonti til hver enkelt skogeier. 

Dersom det er svært mange interessenter er det like fullt ønskelig at det finnes en felles konto. 

En registrert veiforening med eget organisasjonsnummer gjør utbetaling mye lettere for 

Fylkesmannen, for da skjer overføringen automatisk. 

 

 

11.6 Skogfond til opprusting og nybygging 

 

Skogfond med skattefordel 

Skogfond kan brukes til nybygging og ombygging av skogsveier, samt ombygging av 

velteplasser. Dette er regulert av Forskrift om bruk av skogfond oa. (§§11). Bruk av skogfond 

til veiformål gir skattefordel. 

 

Av forskriften går det fram at midler fra skogfondskontoen kan brukes til å dekke utgifter til 

planlegging og bygging av nye skogsveier og ombygging og opprusting av eksisterende 

skogsveier, herunder velteplasser. Kravet er at veien skal tilfredsstille gjeldene 

landbruksveiforskrift. Skogeier kan også bruke midler fra skogfondet til å kjøpe andel i 

eksisterende skogsvei. 

 

Når det gjelder skogsbilveier, kan skogfondet brukes til både nybygging og opprusting. Man 

kan i tillegg benytte skogfond til vedlikehold med inntil 4 kr pr meter pr år (se kapittel 12.5). 

For traktorveier kan skogfondet brukes til nybygging og opprusting, men ikke til vedlikehold. 

 

Opplæring i bruk av skogfond 

Et nytt tilbud fra Skogkurs går ut på å bli kjent med fordelene ved aktiv bruk av 

skogfondsordningen. Kurset kan blant annet brukes til å eksemplifisere investering i 

opprusting og nybygging av skogsbilvei. Dette kan gi veiforeningen et bedre grunnlag for å 

forstå den totale nytten av å anvende midler fra skogfondet ved investering i skogsbilveien. 
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Skogkurs skriver på skogkurs.no at kurset gir skogeier innsikt i hva skogfondet kan benyttes 

til, den økonomiske virkningen for skogeiers nettoinntekt, rutinene ved bruk av fondet, 

pålogging og praktisk bruk av eiendommens web-baserte skogfondskonto og beregning av 

nødvendig skogfondstrekk. For bedre å forstå virkningen av skogfond, og hvordan de 

skattemessige fordelene framkommer, tar kurset i bruk «skogfondspillet». Spillet viser 

pengeflyten når skogfondmidlene benyttes til å dekke investeringer i skogen. 

 

 
Skogkurs har utviklet et 4-timers kurs for at skogeiere kan teste effekten av å bruke skogfond med skattefordel til ulike 

investeringer i skogen. FOTO: SKOGKURS 
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12. Nærmere om vedlikehold av skogsbilveier 
 

Veivedlikeholdet 

Både årlig og periodisk vedlikehold er nødvendig dersom man skal ha en god skogsbilvei 

over mange år. Forutsetningen for veivedlikeholdet er imidlertid at veien er riktig oppbygd. I 

motsatt fall må veien først rustes opp og utbedres, før årlig og periodisk vedlikehold kan starte 

opp. 

 

Godt vedlikehold øker effektiviteten og reduserer transportkostnadene ettersom 

tømmervogntoget kan kjøre større lass på kortere tid. Adkomsten til skogen blir bedre for 

flere formål. Dessuten reduseres risikoen for flomskader. Vedlikeholdet starter den dagen 

veien er bygd eller rustet opp. 

 

12.1 Årlig vedlikehold 
 

Det er behov for jevnlig ettersyn av veinettet, og vedlikehold bør utføres hvert år. 

 

Slodding 

Årlig vedlikehold av skogsbilveien inkluderer slodding. Det er et billig og enkelt tiltak som 

holder vegetasjonen nede og jevner ut slitelaget. Skogsbilveier som er lite i bruk, står i fare 

for å gro igjen. 

 

Drammensslodden er mye brukt. Ved å bruke Drammensslodden jevnlig på en vei med 

tilfredsstillende slitelag på toppen, fordeles slitelaget jevnt, og det gror ikke igjen med 

vegetasjon på sidene og i midten av veien. Har veien et tilfredsstillende slitelag, kan slodden 

kjøres med relativt høy hastighet. Dermed går hver tur ganske raskt. 

 

Den første turen med slodden bør tas relativt tidlig om våren, før graset i kanten av veien har 

fått for kraftige røtter. Da rives graset lett opp av veidekket, og effekten av å bruke slodden 

blir maksimal. En viss fuktighet i veien gir maksimal effekt av Drammensslodden. Etter 

kraftig regnvær bør man derimot vente noen dager (Arvid Røste, muntl. medd. 16.06.2015). 

Kontroll av stikkrenner 

Stikkrennene må inspiseres hvert år og gjerne under snøsmelting og rett før det er spådd mye 

regn. Da må det sjekkes at innløp og utløp er åpent, samtidig som man fjerner kvist og kvast 

som kan tette stikkrenna. Ved å sjekke stikkrenner med jevne mellomrom, gjerne samtidig 

som man slodder, får man god oversikt over veien, og man vet etterhvert hvilke stikkrenner 

som krever mer ettersyn enn andre. Ved innløpet skal det også være et sandfang i form av en 

fordypning i grøfta. Disse må også renskes ved behov, for å unngå at stikkrenna tetter seg 

(Erik Gjerstadberget, muntl. medd. 19.11.2015). 
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Opprinnelig modell av Drammensslodden med en skrape montert foran. Skrapen river opp løsmasse slik at den etter-

følgende slodden får løs masse å jobbe med. Slodden gjør dermed en utmerket jobb. Den runder av kanten mot veigrøfta 
og hindrer vannet i å renne langs hjulsporene. Vannet ledes ut i grøfta. FOTO: SVEIN ERIK STRANDE 

 

 
Den nye Drammensslodden er supplert med stålplater på den ene siden. Jobben kan gjøres raskere enn med den 

tradisjonelle Drammensslodden, ettersom det ikke er nødvendig å kjøre så mange turer. Derved slites også slodden mindre. 

FOTO: BERIT SANNESS 
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Skraping og høvling 

Skraping og høvling bør gjennomføres minst to ganger i året avhengig av trafikk. 

Drammenslodden holder veiens overflate jevn og fjerner vegetasjon, men for å opprettholde 

god kuv på veien og fjerne kjørespor, må det tyngre redskap til. Kuven sørger for at regnvann 

renner av veien og ned i grøfta. På rette strekninger skal midten av veien være ca 10-12 cm 

høyere enn kanten, i kurver ca 16-20 cm avhengig av veibredde (Ibid). 

 

For at veien skal kunne høvles er det viktig at veien har nok slitelag, slik at høvelen har nok 

masse å arbeide med. Høvling gjenoppretter også egenskapene til slitelaget ved at høvelen 

henter masse som trafikken har slengt ut på skuldra og blander dette sammen igjen. Høvelen 

må være tung, fra 10 tonn og oppover, slik at høvelen går dypere enn bunnen på de dypeste 

slaghullene. Høvling bør skje når veien er fuktig (Johnsrud 2007). 

 

 

12.2 Periodisk vedlikehold 
 

Det periodiske vedlikeholdet er mer kostnadskrevende enn det løpende vedlikeholdet. Veilag 

som opparbeider kapital over noen år, gjør dette nettopp for å kunne investere i mer 

kostnadskrevende vedlikehold som skjer med noen års mellomrom. 

 

Veitilstanden avgjør hvor ofte skogsbilveien høvles, hvor ofte det bør utføres grøfterensk og 

hvor ofte veien skal påføres ekstra grus. 

 

Grøfterensk 

Grøfterensk bør utføres hvert 3.-5. år avhengig av vegetasjonen og hva slags type løsmasser 

som finnes i området. Er det mye finstoff og fuktighet, må grøftrensk utføres hyppigere enn 

på tørre og næringsfattige områder. Dette er et viktig tiltak for å sikre at vannet tas unna og 

ikke ødelegger veilegemet. Ei god grøft er minimum 40-50 cm dyp, og den har et godt strekk, 

slik at vannet ikke blir stående i lommer. Grøfta skal ikke bare ta unna regnvann, den skal 

samtidig drenere og senke grunnvannstanden i veikroppen (Erik Gjerstadberget, muntl. medd. 

19.11.2015). 

 

Ved grøftrensk må også stikkrenner vurderes. Hvis vannet samler seg på andre steder enn der 

stikkrenna ligger, bør det vurderes om det er behov for flere stikkrenner. Skadde eller 

underdimensjonerte stikkrenner må skiftes. Oppgradering av stikkrenner og dreneringssystem 

kan være tilskuddsberettiget avhengig av hvor gammel veien er og hvordan den er 

vedlikeholdt (Se kapittel 11.5. 

 

I tillegg er det nødvendig at stikkrennene er lagt tett nok, er store nok og at de er plassert 

riktig. Mindre utskifting eller oppgradering av stikkrenner må derfor også vurderes. 
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Grusing 

Grusing gjennomføres når slitelaget på veien må fornyes. Det kan også være behov for ekstra 

grusing for å forsterke bærelaget, man da skyldes det at veien ikke er bra nok bygd. Ekstra 

grusing av bærelaget blir dermed å betrakte som et opprustingstiltak (Se kapittel 11.5).  

 

 
Dersom det mangler mye grus i veinettet er det gunstig å kjøre på litt grus på de mest sårbare punktene hvert år. 

Erfaringstall viser at over tid vil suppleringsgrusing utgjøre 60 % av vedlikeholdskostnadene. Bildet er hentet fra 

Mjøsen Skogs kortfilm om skogsveier. FOTO: GEIR OLSEN 
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Kantrydding/kantknusing 

Kantrydding/kantknusing bør utføres hvert 3.-4. år. Gjenvokste veikanter gir skade og slitasje 

på tømmervogntoget. Det blir redusert sikt, spesielt i kurver. Veien tørker seinere om våren og 

etter mye nedbør. 

 

 
Veien gror igjen. Det er blant annet behov for kantrydding. FOTO: JON BRAASTAD 

 
Ved å kjøre med krattknuser hvert 3.-4. år passer man på å holde krattet unna veibanen. På bildet står Per Emil Hoff, 

Snertingdal, foran sin nye kantknuser. FOTO: JON BRAASTAD  
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Det skal ryddes en bredde på minimum 15 meter (horisontalt målt) og minst 3 meter utenfor 

grøftekanten hvis ikke annet er spesifisert i byggeplan. Døde trær eller trær med svekket 

rotsystem skal også fjernes. Dette framgår av «Normaler for landbruksveger – med 

byggebeskrivelse» utgitt av Landbruks- og matdepartementet og Statens 

Landbruksforvaltning i 2013. 

 

 

12.3 Vedlikeholdskostnader 
 

Ikke overraskende er det langt billigere med årlig vedlikehold enn skippertak-metoden. 

Forsømt vedlikehold må rettes opp med dyre opprustinger. Forskere ved Norsk institutt for 

skog og Landskap (i dag Norsk institutt for bioøkonomi) har funnet at skogeiere kan redusere 

kostnaden med 40 % dersom man vedlikeholder skogsbilveien etter hvert, framfor som 

skippertak. Et godt vedlikehold ligger på ca 5 kroner pr. meter, mens man med de sporadiske 

skippertakene havner på ca 8 kroner pr. meter (Nyeggen & Bjerketvedt 2007). 

 

For å finansiere vedlikeholdet bør veilagene sette av ca 5 kroner pr. meter pr år. Dette bør 

inngå i veilagets vedtekter og må starte fra dagen veien er ferdig bygd. 

 

Én av fordelene ved sammenkobling med naboveier eller sammenslåing av veiforeninger, er 

at utstyr til vedlikehold og arbeidet med dette kan effektiviseres. Gitt at veiene har samme 

standard, vil arbeidet med vedlikehold kunne deles på flere eiere. Alternativt kan flere 

veiforeninger inngå maskinsamarbeid. 

 

 

12.4 Finansieringsmodeller 
 

Veieiernes andel av finansiering av opprusting og nybygging fordeler seg normalt etter den 

vedtektsfestede fordelingsnøkkelen for veiforeningen. Den enkelte kan i sin tur benytte 

skogfondsmidler til å dekke hele eller deler av sin andel (se kapittel 10.6). Når det gjelder 

finansiering av vedlikeholdet av veien, er flere modeller i bruk. 

 

Årsavgift 

I prosjektet benyttet kun seks av 21 veiforeninger årsavgift. Norges Skogeierforbund 

anbefaler imidlertid en årsavgift basert på fordelingsnøkkelen for veien. En viktig begrunnelse 

for å praktisere årsavgift er at omkring 25 % av forringelsen av en skogsbilvei skyldes klimaet 

(Helge Østberg, muntl. medd. 25.11.2015). Ved å hente inn midler via årsavgift, er alle med 

på å finansiere veikostnader som følge av klimaet. 

 

I tillegg til årsavgift for medeierne i veien, kommer årsavgift for eventuelle hytteeiere og 

festere. Dersom mange hytteeiere benytter deler av veinettet, forekommer det at veilag holder 

inntektene fra hytteeierne for seg og benytte disse inntektene til å ruste opp nettopp den 

strekningen som hytteeierne benytter. 

 

Tømmeravgift 

Telefonintervjuene med de fleste veipådriverne i prosjekt «Tømmer ut av skogen - Opprusting 

av skogsbilveiene» (jf. kapittel 8) avdekket at kombinasjonen av årsavgift og en avgift for 

volum utkjørt tømmer er en ordning som er i bruk, men at kun seks av 13 som hadde 

transportavgift, kombinerte dette med årsavgift. 
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Tømmeravgift for bruk av skogsbilveien kan være lik gjennom året. Da kan det være slik at 

den som har vinterdrift, besørger brøytingen selv. Ulike satser for utkjøring sommer og vinter 

er trolig også ganske vanlig. Noen har en fast tømmeravgift knyttet til volum uavhengig av 

transportavstand, mens andre har transportavstand som en faktor i tillegg til volum. 

 

I vurdering av kjøringens belastning på veien er det verdt å merke seg at også kjøring med 

personbil belaster veien. Ofte kjører den hurtigere, noe som øker slitasjen, for da forsvinner 

det mer grus fra veien (Erik Gjerstadberget, muntl. meddl 26.05.2014). 

 

Vedlikeholdet starter når veien er ferdig bygd. Etter at veien er nybygd eller opprustet har 

man investert mye i veien, og det er forståelig at man fristes til å ikke kreve inn tømmeravgift 

med en gang. Det vil imidlertid straffe seg, for vedlikeholdet starter straks anlegget er ferdig 

bygd eller opprustet, så da må satsen på tømmeravgiften i stedet økes betydelig etter hvert. 

 

 
For å sikre økonomien til vedlikeholdet, bør tømmeravgiften hentes inn fra dag én. FOTO: ANNE MÆHLUM 
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Løpende fordeling av kostnader 

Noen veiforeninger velger å ikke innføre verken årsavgift eller tømmeravgift, men baserer seg 

på at eierne av veien fordeler de løpende vedlikeholdskostnadene etter den avtalte 

fordelingsnøkkelen som gjelder for veien. 

 

Bomvei og bompenger 

Det er opp til veieier å avgjøre om en privat vei skal være åpen for alminnelig ferdsel. 

Friluftsloven (§ 4) gir veieier hjemmel til å stenge veien for ferdsel med hester og 

motorkjøretøy. Dette gjelder ikke ridning og ferdsel til fots. Veien regnes for åpen for 

alminnelig ferdsel dersom den ikke er stengt med bom eller forbudsskilt. 

 

Dersom veieier ønsker å kreve bomavgift for å bruke privat vei, må det innhentes tillatelse fra 

kommunen, jf. Veglovens §§ 56. Kommunen må også godkjenne størrelsen på avgiften, som 

normalt betales inn som årskort eller for enkeltturer. 

 

 

12.5 Skogfond til vedlikehold 
 

Skogfond med skattefordel 

Midler fra skogfondskontoen kan brukes til vedlikehold av skogsbilveier og velteplasser. 

Dette er regulert av Forskrift om bruk av skogfond oa. (§§11). Bruk av skogfond til veiformål 

gir skattefordel. 

 

Av forskriften går det fram at midler fra skogfondskontoen kan brukes til vedlikehold av 

skogsbilveier som inngår i det permanente veinettet, inkludert velteplasser for skogsvirke. For 

årlig vedlikehold kan kostnader på inntil 4 kroner pr. løpemeter godkjennes. Dette gjelder 

ikke ved istandsetting etter store skader på veien ved flom, ras eller andre uventede hendelser. 

Ved større vedlikeholdsprosjekter, der kostnaden overstiger 4 kroner pr. løpemeter, skal 

kommunen godkjenne bruk av skogfond før arbeidet startes opp. 

Tiltak som kan dekkes av skogfondet 

Det er verdt å merke seg at midler fra skogfondet kan brukes til å ruste opp eller bygge ny 

skogsvei. Det ligger altså ingen begrensning i forskriften for hvilken klasse skogsveien skal 

ha, for at skogfondet skal kunne brukes til dette. Det betyr at midler fra skogfondet for 

eksempel kan brukes til å ruste opp eller bygge ny traktorvei. 

 

Når det gjelder vedlikehold, er det derimot presisert i forskriften at skogfondet ikke kan 

brukes til å vedlikeholde traktorveier. Skogfondet kan heller ikke brukes til vintervedlikehold. 

Derimot kan skogfondet brukes til å dekke veiavgift i veiforeningen. 
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13. Konklusjoner og anbefalinger 
 

Pilotprosjekt 

Den begredelige tilstanden på skogsbilveinettet som ble dokumentert gjennom 

veiregistreringene i Oppland i 2012 og 2013, viste at det var behov for et krafttak for å få 

rustet opp skogsbilveinettet. Veiforeninger ble vurdert som en mulig inngang for å mobilisere 

til opprusting av skogsbilveiene. Samtidig ble «sovende veiforeninger» trukket fram som et 

kritisk punkt for å øke interessen for opprusting og vedlikehold av skogsbilveiene. 

 

Pilotprosjektet «Tømmer ut av skogen - Opprusting av skogsbilveiene» har testet ut om aktive 

enkelteiere innenfor en skogsbilveiforening kan bidra i en nødvendig mobiliseringsjobb. 

Prosjektet er gjennomført i kommunene Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten. Pådrivertiltaket 

har vært supplert med faglige arrangementer for skogeiere i området i løpet av 

prosjektperioden for å få ringvirkninger av pilotprosjektet, og øke interessen for opprusting og 

vedlikehold av skogsbilveier ut over de utvalgte testveiene. 

 

Det har vært god kommunikasjon mellom pilotprosjektet med veipådrivere i Gjøvik-Toten og 

veiplanleggerprosjektet i Oppland som startet ved inngangen til 2014. 

 

Økte investeringer i skogsveier 

Data fra Fylkesmannen i Oppland viser hvordan investeringene i skogsbilveinettet økte kraftig 

i Oppland i 2014 sammenliknet med foregående år. Investeringene i opprusting, ombygging 

og utskifting av bru ble nesten tredoblet i 2014 sammenliknet med foregående år. Et høyt 

investeringsnivå fortsatte i Oppland i 2015. 

 

Innenfor prosjektområdet har økningen vært spesielt stor i Gjøvik i prosjektperioden 2013-

2015, der behovet også var størst. Investeringer i opprusting og ombygging hadde et tydelig 

toppår i 2014. Pågangen etter veiplanleggeren har vært ekstraordinært stor i Gjøvik i 2014 og 

2015. 

 

Investeringsnivået i det private skogsbilveinettet i Østre Toten fikk også et betydelig 

oppsving, med et toppår for opprusting i 2014 og for nyanlegg i 2015. Investeringsnivået i det 

private skogsbilveinettet i Vestre Toten var beskjedent i prosjektperioden, men der er også 

opprustingsbehovet langt mindre enn i Gjøvik (jf. kapittel 4.3). 

 

Den positive utviklingen når det gjelder investeringer i skogsbilveinettet i Gjøvik-Toten-

området, skyldes trolig en kombinasjon av økt fokus på opprusting av skogsbilveinettet i 

området gjennom prosjekt «Tømmer ut av skogen - Opprusting av skogsbilveiene» og av at 

Oppland fikk egen veiplanlegger ved inngangen til 2014. 

 

Veipådriver som tiltak 

Det er grunn til å anta at veipådriverne i pilotprosjektet har bidratt aktivt og positivt i arbeidet 

som har medført den økte interessen for opprusting og vedlikehold av skogsbilveier i Gjøvik-

Toten i prosjektperioden. Veipådriverne har i stor grad fulgt opp i tråd med prosjektets 

intensjoner. 

 

Generelt kan mangelfull kommunikasjon internt i en veiforening medvirke til at prosesser for 

opprusting av skogsbilveier blir komplisert eller stopper opp. Prosesser i regi av prosjektets 

veipådrivere har i tillegg møtt en utfordring knyttet til habilitet. Pilotprosjektet har benyttet 25 
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veipådrivere som alle har vært medeiere i en eller flere skogsbilveier. Lokale pådrivere 

representerer lokalkunnskap, men blir på mange måter også inhabile. 

 

Det at veipådriverne har tatt initiativ fordi prosjektet har bedt dem om det, kan ha dempet 

risikoen for problemer med habiliteten. Man kan imidlertid ikke se helt bort fra at noen 

pådrivere har møtt motbør eller manglende respons ut fra en mistanke om at veipådriveren i 

for stor grad har tatt initiativ for å ivareta egne interesser. Problemstillingen med habilitet er 

derfor en vurdering som må gjøres i forhold til framtidig bruk av veipådrivere. En mulig 

konsekvens kan være at veipådriverne får rollen for et større område – for eksempel hele eller 

deler av en kommune. 

 

Det er både fordeler og ulemper ved at veipådriveren er fristilt i forhold til eierskap i veien. 

Riktig pådriverløsning bør derfor vurderes nærmere i forhold til situasjonen i den enkelte 

veien. Dersom det i utgangspunktet er nokså ryddige forhold i veien og en grunnforståelse for 

at vei er et felles anliggende – er det trolig uproblematisk om pådriveren selv er eier i veien. 

 

Det kan være mer problematisk å bli oppfattet som uhildet pådriver på vegne av fellesskapet 

dersom organiseringen er sovende eller fraværende. Lokal forankring må uansett til. I tillegg 

må pådriverarbeidet støttes av uhildede personer lenger opp i systemet – både i form av 

skogbrukssjef i kommunen og veiplanlegger. 

 

Få registrert i Brønnøysund 

Kun et fåtall av veiforeningene som har vært involvert i pilotprosjektet, er registrert i 

Brønnøysund. For at flere skal registrere seg som samvirkeforetak i Brønnøysund er det 

nødvendig å få Skattedirektoratets avklaring – og godkjenning - av skattefritak for 

skogsbilveier som samvirkeforetak. 

 

Veiforeningens hovedformål bør tillegges vekt nå veiforeningen velger organisasjonsform. 

Norges Skogeierforbund har oppdatert sine normalvedtekter for skogsveilag våren 2015. Det 

anbefales å følge disse dersom man skal registrere veiforeningen som samvirkeforetak i 

Brønnøysund. 

 

Byråkrati og kostnader forbundet med registrering i Brønnøysund er for øvrig argumenter for 

å slå sammen veiforeninger før de registreres. 

 

Organisering – et kritisk punkt 

Orden på organiseringen ser ut til å være en helt avgjørende forutsetning for å få til nødvendig 

opprusting og vedlikehold av skogsbilveiene. Organiseringen må tydelig avklare eier- og 

ansvarsforholdene i veien. Dessverre ser dette ut til å være mangelvare blant mange 

skogsbilveiforeninger i dag. Noen veilag ser ut til å eksistere som uformelt samarbeid uten 

vedtekter. Erfaringene viser at manglende organisering i praksis vil medføre at en vei anlagt 

som helårs skogsbilvei neppe overlever som helårs bilvei over tid. 

 

Mangelfull eller svak organisering gikk igjen som en problemstilling i flere veiforeninger som 

inngikk i pilotprosjektet. Noen veiforeninger reviderte vedtektene i løpet av prosjektperioden, 

og det ble blåst liv i flere veiforeninger. Behovet for bedre organisering er imidlertid trolig til 

stede hos flere enn de som kom på plass i løpet av prosjektperioden. 

 

Det er ikke nødvendigvis konkurranse om å være leder eller sitte i styret i veiforeningen, 

snarere tvert imot. Interesserte skogeiere kan vegre seg for å ta initiativ til opprusting av en 
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skogsbilvei nettopp fordi de da risikerer å bli sittende med ansvar i prosessen. De vet også at 

skal de få til noe med en vei, krever det mye arbeid. Ofte skjer det ikke noe før det blir 

kjørenekt, slik situasjonen var i flere av veiforeningene som har inngått i pilotprosjektet. 

 

Om en skogsbilvei har et aldri så stort behov for opprusting, er det tungt å ta initiativ for å 

gjennomføre en prosess, dersom veiforeningen er sovende – uten et fungerende styre, årsmøte 

og oppdaterte vedtekter. Prosessen kan dessuten stanse opp fordi veiens fordelingsnøkkel ikke 

reflekterer dagens nytte av å ruste opp veien. Det kan bli krevende i det hele tatt å få en 

veiforening på beina organisatorisk. 

 

Erfaringer med organisasjonsarbeid kan være variabel i veiforeningens styre, og det kan 

utfordre evnen til å gjennomføre en prosess i veiforeningen slik at alle veieierne føler seg 

tilfredsstillende involvert. Alle eiernes opplevelse av rettferdighet og likebehandling er viktig 

for suksessen til en veiprosessen. 

 

Et etterlatt inntrykk av at initiativtaker eller noen få eiere tjener på en bestemt løsning på 

bekostning av andre, vil - berettiget eller ikke - kunne gi grunnlag for mistillit og 

personkonflikter. Uenighet eller manglende tillit mellom eierne pga episoder i nær eller fjern 

fortid, kan med andre ord komplisere prosesser. Da kan resultatet bli at det ikke skjer noe. 

 

Dugnad eller… 

Både årlig og periodisk vedlikehold er nødvendig dersom man skal ha en god skogsbilvei 

over mange år. Ikke overraskende er det langt billigere med årlig vedlikehold enn skippertak-

metoden. Forsømt vedlikehold må rettes opp med dyre opprustinger. 

 

Inntrykket er at veiforeninger som har et noe svakere organisatorisk fundament enn ønskelig, 

velger å dekke vedlikeholdskostnadene gjennom løpende fordeling eller gjennom dugnad. Å 

basere seg på dugnadsinnsats, kan fungere greit, men det er også en risiko for at 

dugnadsinnsatsen ikke er jevnt fordelt og at dette kan skape misnøye. 

 

I tilfeller der det er behov for en større opprusting, vil ubalanse i tidligere nedlagt 

dugnadsarbeid kunne åpne for gnisninger og i verste fall stoppe prosessen. Erfaringene fra 

prosjektet viser at løsningen i slike tilfeller er å sette strek og starte med blanke ark. 

Tydelige vedtekter bør klargjøre hvordan vedlikeholdet skal finansieres. En kombinasjon av 

fast årsavgift og tømmeravgift er trolig en god løsning for å sikre midler til å holde 

skogsbilveien vedlike – også i forhold til de belastningene som klimaet forårsaker. 

 

Etter at veien er nybygd eller rustet opp, har man investert mye i veien, og det er forståelig at 

man fristes til ikke å kreve inn tømmeravgift med en gang. Behovet for vedlikehold starter 

imidlertid umiddelbart, så det anbefales at tømmeravgiften tas inn straks skogsbilveien er 

ferdig nybygd eller rustet opp. 

 

Behov for effektivisering og profesjonalisering 

Både styreverv som går i arv i veiforeningen og godt innarbeidede tradisjoner, kan fungere, 

men dette kan også virke konserverende på organiseringen av veiforeningen eller mangel på 

sådan. Dette peker i retning av strukturendring for å få profesjonalisert drift av veiforeningen. 

I veiforeninger med personkonflikter vil det å slå sammen foreninger til en veiforening med 

mer profesjonell drift, også kunne bidra til å nøytralisere konflikter. 
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Sammenslåing av veiforeninger der veiene har ulikt behov for opprusting, er en 

problemstilling som kan løses gjennom ulike former for overgangsordninger. Dagens 

veiforeningsstruktur ansees ikke å være hensiktsmessig framover, men det er en lang vei å gå 

for å få til nødvendige endringer. 

 

I pilotprosjektet i Gjøvik-Toten var trolig problemstillingen med å slå sammen flere 

veiforeninger for å effektivisere og profesjonalisere, i liten grad framme som argument. Heller 

ikke muligheten for å fusjonere små foreninger slik at en større veiforening kan bli registrert i 

mva-registerert mm, var trolig framme som tema. Disse momentene bør tydeliggjøres bedre 

ved framtidig kommunikasjon. 

 

Effektivisering og kostnadsreduksjon kan oppnås dersom det legges flere meter vei bak hvert 

vedlikeholdsoppdrag som skal utføres. Sammenliknes dette med at alt utføres på dugnad, blir 

regnestykket selvsagt annerledes. Spørsmålet er imidlertid om vedlikeholdet ved hjelp av 

dugnad utføres, og om det utføres løpende eller etter skippertaksmetoden. 

 

Med profesjonalisering tenkes det både på generell drift av veiforeningen og på 

bestillerkompetansen. Skal veiforeningen sette bort vedlikeholdsoppdrag eller foreta 

opprusting av veianlegget, kreves det at veiforeningen har tilstrekkelig bestillerkompetanse til 

å inngå kontrakt med entreprenør og følge opp entreprenørens arbeid. 

 

Et alternativ til sammenslåing av veiforeninger er å etablere felles vedlikeholdsforening for 

flere veiforeninger for å oppnå effektivisering og profesjonalisering av vedlikeholdet. I 

Hedmark har ulike modeller for vedlikeholdsforeninger vært i bruk i lengre tid. Modellene 

forutsetter bl.a. at skogsbilveiene har en standard som muliggjør vedlikehold. Det betyr at 

opprustingen må på plass først. Likedan kreves det at veiforeningen er organisert med 

vedtekter og har fungerende årsmøte og styre, slik at veiforeningen kan fatte vedtak om 

vedlikeholdsplan i god tid før årets sesong. 

 

Avsluttende kommentarer 

Erfaringene fra prosjekt «Tømmer ut av skogen - Opprusting av skogsbilveiene» bekrefter at 

adgangen til å søke om statstilskudd til punktutbedring av skogsbilveier, som Fylkesmannen i 

Oppland innførte i 2012, bør videreføres. Det oppfattes som et målrettet virkemiddel, som 

trolig medvirker til at det skjer mer på veinettet fordi opprustingen dermed virker mer 

overkommelig. 

 

Behovet for tilskudd er stort – spesielt til opprusting og ombygging av skogsveier. Det kan 

også være behov for å justere reglene for utbetaling fra Naturskadefondet slik at også mindre 

skader kan erstattes. I tillegg er det nødvendig å gjøre skogfondsordningen bedre kjent, slik at 

den benyttes i forbindelse med investeringer i skogsveier. Skogkurs har utviklet et nytt 

nettspill som kan gjøre forståelsen av ordningen enklere. 

 

Et moment som har dukket opp den seinere tid er konsekvensene av Solberg-regjeringens 

forslag om å endre grensen for når skog anses som næringsvirksomhet. Det antas at skog med 

årlig nyttbar tilvekst opp til 100 m3 normalt ikke oppfyller de nye kravene for å bli definert 

som næringsvirksomhet. Endringen kan indirekte tenkes å gjøre investeringer i 

skogsbilveinettet mindre attraktivt for eiendommer som ikke lenger defineres som 

næringsvirksomhet. 
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Organiseringen av skogsbilveiforeningene er i dag et kritisk punkt for å få til den nødvendige 

opprustingen. For å få orden på organiseringen er det av stor betydning at myndighetene 

avklarer at skogsveilag som registreres som samvirketak, får skattefritak. 

 

Det er en utfordring å beholde stillingshjemler med tilfredsstillende skogkompetanse og 

kapasitet til skogsaker i den kommunale forvaltningen. Erfaringene fra prosjekter understreker 

betydningen av å ha tilgang på en skogbrukssjef ved det kommunale landbrukskontoret. 

Denne personen må ha relevant skogkompetanse, god lokalkunnskap, stor tillit blant 

skogeierne og tilstrekkelig kapasitet til å kunne bistå bl.a. en veiforening som skal justere 

fordelingsnøkkelen, og som har behov for bistand fra en nøytral person. 

 

Kapasiteten til veiplanleggeren i Oppland er et annet område av den største betydningen for 

den videre jobben med opprusting av skogbilveinettet i fylket. Den tekniske veiplanleggeren i 

Oppland har vært sterkt etterspurt de to første årene i rollen – ikke minst i Gjøvik. Behovet for 

den tekniske veilederkompetanse er formidabel i hele Oppland, og ett årsverk dekker ikke 

behovet. Samtidig har prosjektet i Gjøvik-Toten avdekket at det er nødvendig å få på plass 

lokale veipådrivere som et supplement til den tekniske veiplanleggeren. 
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