
Vegårshei kommune 
 
Høringsuttalelse - Vegårshei skogeierlag 
 
Vegårshei Skogeierlag har registrert at det er kommet forslag om å nedklassifisere 
mange kommunale veier, og at saken er lagt ut på høring. 
Vi ber om at det tas hensyn til disse veienes betydning for skogbruket når saken skal 
vurderes videre. 
 
Skogbruket i Vegårshei er en stor og viktig næring, både i bygda og for samfunnet. 
Vegårshei skogeierlags medlemmer avvirker ca 40.000m3 tømmer hvert år som gir en 
total årlig verdiskaping for samfunnet på ca 200 millioner kroner.  Vi er blant de største 
enkelt skogeierlag  gjeldene avvirkning  i vårt andelslag AT Skogs område, og også helt 
på topp i forbindelse med planting og ungskogpleie.  Dette gir  inntekter og 
arbeidsplasser i bygda. 
Skogbruket gir arbeid og inntekter til enkeltpersoner, entreprenører  og en rekke andre 
som er innleid til vegbygging, skogsdrift, transport, kulturarbeid m.m. 
Videre gir dette skattekroner til kommunen. 
 
En viktig faktor for lønnsom skogsdrift er et godt utbygd veinett - både traktorveier, 
skogsbilveier og offentlige veier videre frem til industri.  
Det er over tid investert i, og bygget, ca. 180 km (!) private skogsbilveier på Vegårshei.  
Veldig mange av disse kommer ut på en kommunal vei, som igjen er helt avgjørende for 
god logistikk.  
Endel skogeiere har også skogsbilveier knyttet til flere kommunale veier, og blir derved 
enda sterkere berørt ved en nedklassifisering. 
 
Vegårshei er heldige som har et av Norges største sagbruk i nabokommunen Åmli. 
Dette har gitt kort avstand til sagbruksindustrien, og har vært og er fremdeles 
arbeidsplass for mange fra Vegårshei. 
En av Norges største satsinger innen fastlandsindustrien på lang tid, Biozin anlegget i 
Åmli med investeringer rundt 3-4 milliarder, vil også være et stort pluss for Vegårshei. 
Vår kommune er blant de nærområdene som er tenkt som leverandør av tømmer. Både 
skogbruket og Vegårshei kommune ønsker å støtte opp om dette prosjektet.  
-Hvilke signal vil en nedklassifisering av vegnettet være til skogbruket, industrien og 
nabobygda ? 
 
Det er svært viktig at Vegårshei kommune i fremtiden fortsatt støtter opp om 
skogbruket som næring og arbeidsplass. Skogbruket er en stor skatteyter og avgjørende 
bidragsyter i karbonfangsten. 
 
Vegårshei skogeierlag mener at dersom forslaget om nedklassifisering av kommunale 
veier blir vedtatt må det opprettes en tilskuddsordning som vil kunne bidra til at dagens 
standard på veiene blir opprettholdt. 
 
For Vegårshei skogeierlag 
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