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Tilskudd til bygging og ombygging av skogsveger, drift med taubane 

og hest. 
 

Veibygging 

Formål 
Formålet er å stimulere til bygging og opprusting av skogsbilveier for å utnytte 
skogressursene på en økonomisk og bærekraftig måte. 
 

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

utmarksressursene. 
 
Tilskuddet prioriterer tiltak der det er flere grunneiere involvert, og der det gir 

fordelaktig økonomisk utbytte.  Traktorveier får ikke tilskudd. 
 

Prioritering for støtte 
Tiltak Prosentsats 

Ombygging og nyanlegg av skogsbilveg (vegklasse 3 og 4) * 20 – 40 % 

Utbedring av «flaskehals» på skogsbilveg * inntil 40 % 

Avkjøringslomme fra offentlig veg (for opplasting av tømmer) inntil 50 % 

Ombygging av bruer på skogsbilveger 50 % (60 %) 

Bruk av vegplanlegger (gjelder på tiltak merket *) + inntil 6 % 

Taubane Inntil kr.115/kbm. Max kr.2000/daa 

Drift med hest Inntil kr. 50/kbm 

 
Det vises ellers til «Retningslinjer for søknader om tilskudd  
til bygging og ombygging av skogsveger, drift med taubane og drift med hest  
for Asker kommune» 

  

Det kan bare gis tilskudd til veger som er godkjent etter den til enhver tid gjeldende 
forskrift om planlegging og godkjenning av veger til landbruksformål, eller etter plan- 

og bygningslovens bestemmelser. Det er videre et vilkår at vegen blir bygd i samsvar 
med gjeldende normaler for landbruksveger med byggebeskrivelse, fastsatt av 

Landbruks- og matdepartementet. Samarbeidstiltak prioriteres.  
 
Før anleggsarbeidet settes i gang skal det foreligge en byggeplan som kommunen har 

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

 
Søknad. 
Søknadsfrist er 30.04.2021. Søknader som kommer inn etter denne dato vil bli 

behandlet fortløpende, dersom ikke alle tilskuddsmidler er fordelt ved søknadsfrist. 
 

Søknadsskjema bygging av landbruksvei finner du her: LDIR 902 

 
Søknadsskjema tilskudd finner du her:SLF-903 
 

Kontroll. 

Kommunen skal kontrollere at vegen blir bygd i samsvar med godkjent vedtak og 
byggeplan. Resultatet av kontrollen skal rapporteres til fylkesmannen på skjema 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/ordninger-for-eiendom/soknad-om-bygging-av-landbruksvei
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-veibygging-i-skogskal%20benyttes.


resultatkontroll for skogsvegbygging. Resultatkontrollskjemaet skal foreligge sammen 
med siste innsendte regnskapssammendrag. 

 
Utbetaling. 

Regnskapssammendrag (delutbetaling, sluttregnskap) skal fylles ut på skjema LDIR 
904 Tilskudd utbetales etter godkjent regnskapssammendrag av kommune. Skjema for 
resultatkontroll skal foreligge før sluttutbetaling. (Kommunen) 

 
Tilbakebetaling. 

Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom forutsetningene for 
tilskuddet ikke er oppfylt. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir 
gitt, kan det kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. Lov av 17. desember 1976 nr. 100 

om renter ved forsinket betaling. 
 

Tilskudd til drift av taubane, hest - ta kontakt med kommunes skogbrukssjef 
 
Klage. 

Vedtak som er truffet i medhold av disse retningslinjer gir klagerett etter lov av 
10.februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VI. 

 
Ikrafttredelse. 

Disse retningslinjer gjelder for tiltak som er igangsatt etter 1. januar 2020. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/be-om-utbetaling-for-skogsveianlegg?openStep=2d5bad0f-bde0-4f4d-959a-26c6f956ecb2-1.%20
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/be-om-utbetaling-for-skogsveianlegg?openStep=2d5bad0f-bde0-4f4d-959a-26c6f956ecb2-1.%20

