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Det er satt av 30 millio-
ner kroner ekstra til byg-
ging av skogsveier her i 
landet. Bare i Hordaland 
er det behov for 60 mil 
nye skogsveier.
Håkon Glatved-PraHl
hakon.glatved-prahl@bt.no
foto rune Meyer Berentsen

Med Frp på plass i Landbruks-
departementet har bevilgnin-
gene til skogsveier her til lands 
økt med 30 millioner kroner for 
inneværende år. Totalt er det nå 
satt av 100 millioner kroner til 
bygging av skogsveier.

– Trolig et politisk paradoks for 
mange, men positivt for alle som 
ønsker å ta ut tømmer fra skogene 
sine, sier Ove Frotvedt, daglig 
leder i Fanagro. Han driver med 
detaljprosjektering av skogsveier. 

Statlige bevilgninger til skogs-
veier har tidligere lagt på under 
70 millioner årlig. 

Ny vei på Frotveit
Vi er på Frotveit, langt oppe i 
Bontveitvegen ved Kaland. Her 
er arbeidet med en fire kilometer 
lang skogsbilvei fra skianlegget på 
Frotveit til Fjelltveit i Haus dalen 
nettopp startet. 

– Skogsbilveier er en forutset-
ning for at grunneierne kan hente 
ut tømmer. Uten tilkomst via 
skogsveier ville det blitt altfor dyrt 
eller umulig, sier Frotvedt. 

Det er lokale grunneiere, som 
gjennom Smogakampen Veglag, 
står bak denne skogsveiutbyggin-
gen. Tidligere er det bygget rundt 
to mil med skogsveier i området.

Kartlegger behovet
Ifølge utregninger gjort hos Fyl-
kesmannen i Hordaland, er det i 
dag behov for ca. 600 kilometer 
med nye skogsveier i fylket, rundt 
500 av dem som skogsbilveier. 

Veiplanlegger Oddbjørn 
Helland, som er innleid av 
Fylkesmannens landbruks- 
avdeling, holder på å utarbeide en 

skogsveiplan for 24 kommuner i 
Hordaland. 

– Vi kartlegger blant annet 
hvor stor del av det produktive 
skogarealet som er utløst med 
vei og hva planlagte veitiltak vil 
utløse i fremtiden, sier Helland.

Det er første gang det lages en 
slik hovedplan for skogsveier i fyl-
ket. Kvinnherad sin kartlegging er 
allerede klar, de resterende kom-
munene får sine planer ferdige i 
løpet av året.

– Må firedobles
I dag bygges det årlig seks-syv 
kilometer skogsbilveier i Horda-
land. 

– Behovet er langt større, 
fastslår Helge Kårstad, som er 
prosjektleder i Kystskogbruket 
– en interesseorganisasjon for 
skogindustrien langs kysten fra 
Vest-Agder til Finnmark.

– Aktiviteten må firedobles i 20 
år fremover dersom vi skal oppnå 
den ønskede veidekningen. Situa-
sjonen er den samme i fylkene sør 
og nord for Hordaland, sier han.

– Hva vil ekstrabevilgningen 
på 30 millioner kroner til skogs-
veier bety for Hordaland?

– Det er uten tvil en vitamin-
innsprøytning for hele næringen. 
I løpet av februar vil Statens land-
bruksforvaltning fordele midlene, 
og det er all grunn til å tro at Hor-
daland vil få en betydelig skjerv, 
sier Kårstad.

Store verdier
Som grafikken viser har byggin-
gen av nye traktorveier og skogs-
bilveier avtatt betraktelig de siste 
årene. 

– I perioden 1955–1970 var 
det stor planteaktivitet av gran i 
kystfylkene. Legger vi til grunn 
at skogen blir hogstmoden etter 
50–70 år, vil vi oppleve en økning 
i hogsten fra år 2000 og frem til 
ca. 2040. Utfordringen er å hente 
ut tømmeret som nå er hogstmo-
dent, derfor er det avgjørende at 
statlige midler til nye skogsveier 
øker ytterligere fremover, sier 
Kårstad.

Behov for 60 mil 
nye skogsveier 

NY SKOGSVEI: Åsane-selskapet Skogsvei Vest AS har startet arbeidet med å bygge en fire kilometer lang 
skogsbilvei fra Frotveit til Fjelltveit i Bontveit-traktene. Her pågår arbeidet med tilførselsveien frem til der 
skogsveien skal bygges. 
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Bygging av skogsveier

Grafen viser antall kilometer skogsvei som er bygget i Norge mellom 
1988 og 2012. 
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Skadet etter bilkrasj
SEIm: Føreren er mistenkt for promillekjøring etter at 
bilen han førte kjørte av veien på Seim i Lindås i går. Ut-
forkjøringen skjedde på en rett strekning. Bilen kjørte i en 
fjellnabb og snurret rundt, opplyste øyenvitner på stedet. 
Ulykken skal ha skjedd mellom Furubergtunnelen og 
Vatnetunnelen på Seim. Ifølge brannvesenet på stedet ble 
personen frigjort og fraktet til Haukeland sykehus med 
luftambulanse.

Humpetitten for 
bussjåføren
KNARVIK: – Politikarar går 
inn for stadig fleire farts-
humpar, men ingen spør 
oss yrkessjåførar, seier 
Nobina-sjåfør Jarle Skjel-
vik til Strilen. Skjelvik har 
ei oppteljing av kor mange 
humpar bussen må passere 
i løpet av ei veke. – På ei 
veke vert det snakk om 188 
passeringar, seier Skjelvik 
som meiner politikarane 
må velje andre løysingar 
enn fartshumpar. 

Middagen reiser 
frå Bergen
VOSS: To gongar i veka 
køyrer ein kjølebil frå Fyl-
lingsdalen til Voss med 
plastinnpakka middags-
porsjonar til institusjonar 
og heimebuande. Voss Na-
turvernlag reagerer: – Det 
er i alle fall ikkje miljøet 
som vert spart, seier Gurid 
Bonsaksen til Hordaland. 

Selde stoff til 
16-åringar
SUNNFJORD: Ein hovud-
mann og 31 kundar er tekne 
i ein stor narkoaksjon i 
Sunnfjord. Hovudmannen 
skal ha selt mindre meng-
der hasj og marihuana til 
unge heilt ned til 16 år. 
Politiet håper opprullinga 
av nettverket skal stanse 
narkobruk blant unge, 
skriv Firda. 

Gjer garveri til 
kontorbygg
LINDÅS: Dei nye eigarane av 
garveriet på Isdalstø skal 
gjere garveriet om til kon-
torbygg. Reigstad Bygg og 
Eigedom AS har òg planar 
om å lage ei offentleg 
badeplass på tomta, skriv 
avisene i Nordhordland. 

Psykisk helse-
hjelp uten kø
SOTRA: Som én av 12 kom-
muner deltar Fjell i et 
forsøk der voksne skal få 
hjelp mot psykiske plager 
i løpet av to uker. Tilbudet 
er gratis og rettet mot dem 
som bl.a. har lett depre-
sjon, skriver VestNytt. 
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