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Informasjon om prosjekt - Skogsveier og kart

I «Fullmaktsbrev 2015 - forvaltning av landbruks- og reindriftspolitiske virkemidler til
fylkesmennene», står det i kap 5.6 at Landbruksdirektoratet vil komme tilbake med mer
informasjon rundt den nye løsningen for rapportering, kartfesting og ferdigmelding av
skogsveier. På hjemmesiden til Landbruksdirektoratet er det også lagt ut informasjon om
dette arbeidet under området ‘Eiendom og skog’ og fanen ‘Skogsveier og kart’.
Veier til landbruksformål behandles etter forskrift om planlegging og godkjenning av
landbruksveier, og det er kommunen som er vedtaksmyndighet. Tilskudd til skogsveier er
hjemlet i forskrift om nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK), der fylkesmannen
fatter vedtak.
Bakgrunn
I Økonomisystemet for skogordningene (ØKS) er det etablert rutiner som handterer alle
trinnene i saksbehandlingen, fra veisøknad og kartfesting av trasene, til endelig
ferdigstilling og tilskuddsbehandling. Sammen med Kartverket er det laget rutiner som
sikrer en felles identifikasjon (ID) mellom veiinformasjon som ligger hos
landbruksforvaltningen og kartene hos Kartverket. Disse rutinene er foreløpig bare etablert
for de veiene som Kartverket definerer som kjørbar med bil. Kartverket jobber med å
opprette en traktorvei/sti database. Når denne basen er på plass vil de samme koblingene
etableres for traktorveiene. Resultatet vil bli et veiarkiv for alle skogsveier som kombinerer
informasjon fra Kartverket og Landbruksforvaltningen.
Rutiner for nye veisøknader
For å sikre at alle nye skogsveier kommer inn i den nasjonale basen og blir kartfestet
digitalt i søknadsfasen, skal kommunene nå ta i bruk ØKS ved handtering av alle
veisøknader. I ØKS er det laget brukervennlige verktøy for å søknadsbehandle og tegne inn
veiene digitalt. Når dette er gjort meldes veiene automatisk til Kartverket. Med dette får vi
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en mer effektiv og tidsbesparende forvaltning av veisøknadene, og kommunene trenger
ikke lenger å innrapportere veier bygd uten tilskudd.
Koble gamle veisøknader til kart
Nå som det er laget rutiner for å koble alle nye veisøknader til geometrien hos Kartverket,
er det også mulig å få de samme koblingene mellom gamle veisøknader og kartene. Men
dette krever at kommunene og fylkesmennene kan avsette ressurser til dette arbeidet. Her
står man ovenfor noen valg i forhold til hva man ønsker og hvor mye ressurser man har til
rådighet.
Landbruksdirektoratet mener at alle skogsveier minst bør være identifisert med veinavn,
landbruksveiklasse og byggeår i vårt nye, felles veiarkiv. Dersom man tar jobben med å
koble eldre veisøknader, vil ønsket informasjonen automatisk legges inn i veiarkivet for
disse veiene. Veier som ikke har tilhørende tilskuddssøknader (elektronisk) i ØKS, må
oppdateres manuelt. Dersom man begrenser seg til de nevnte tre parameterne og bruker
lokalkjente personer, vil svært mange veier kunne oppdateres i løpet av en arbeidsdag.
Egenskapsregistrering av skogsveier
I noen kommuner er det gjennomført prosjekt som har kartlagt tilstanden til alle
skogsveiene i kommunen. I ØKS er det også lagt til rette for å legge inn disse
egenskapsdataene. Dataene fra slike større kartleggingsprosjekt som allerede er
gjennomført er Landbruksdirektoratet behjelpelig med å få inn i ØKS.
Hvis noen planlegger å sette i gang nye kartleggingsprosjekt kan også
Landbruksdirektoratet være behjelpelige med å få dataene inn i ØKS, men vi anbefaler å ta
kontakt i forkant, slik at vi legger til rette for sikker og enkel overføring av registrerte data.
Hva oppnår vi med dette?
Når koblingene mellom veisøknadene og kart er etablert, åpner det seg nye muligheter for
å utvikle brukervennlige forvaltningsløsninger. Vi får bedre oversikt over skogsveiene og
lettere tilgjengelighet til informasjon og analyser som kan brukes av skognæringa. For
landbruksforvaltningen vil det være et viktig verktøy ved prioritering av tilskuddsmidler og
når man skal utarbeide hovedplaner for skogsveier. For politikere og administrasjon vil det
gi oppdatert og lett tilgjengelig informasjon i saker som berører skog- og utmarksområder.
Sist men ikke minst vil dette bidra til at skogsveinettet får bedre kvalitet og oppdateres
fortløpende hos Kartverket, noe som er en stor fordel i beredskapssammenheng og for
allmenheten generelt. Ute på Kilden hos Skog og landskap vil det også lages
innsynsløsninger som sikrer god tilgjengelighet til skogsveiene.
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Landbruksdirektoratet anbefaler at Fylkemannen sammen med kommunene tar i bruk de
nye verktøyene i ØKS, og lager planer for å få kartfestet alle veiene. Fordi dette på sikt vil
bidra til rasjonelle og tidsbesparende forvaltningsløsninger, og god tilgjengelighet for
allmenheten.

Med hilsen
for Landbruksdirektoratet

Per Guldbrand Solli
seksjonssjef

Jørn Lileng
seniorrådgiver
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