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Gjerde langs ny vegtrase - Hålogalandsvegen 

  
Viser til brev fra dere hvor dere ber om klarhet i ansvarsområder og avtaler for beitebrukere 
langs den nye vegtraseen fra Evenes til Sortland, Hålogalandsvegen.  
 
Bondelaget krever en løsning på utfordringene bøndene og beitenæringen vil møte i den 
forbindelse. Det forutsettes at Statens vegvesen ivaretar sin plikt for sikkerheten til dyr og 
bilister langs vegtraseen i anleggsperioden og ved ferdigstillelse, og det kreves at Statens 
vegvesen overholder regelverk og samfunnsøkonomiske interesser knyttet til gjerdeplikt, 
sikring av tunnelåpninger, adkomst til utmark og vedlikehold av gjerdet ved ferdigstillelse av 
prosjektet.  
 
Bondelaget viser også til veglovens bestemmelser §§44,50 og 51, og stiller krav om at 
Statens vegvesen tar ansvaret for oppsett og vedlikehold av gjerding. 
 
Statens vegvesen fikk i forbindelse med høringsperioden av reguleringsplanen mange 
innspill fra grunneiere og bønder hvor det ble stil spørsmål rundt gjerding, både i anleggs- 
og driftsperioden for Hålogalandsvegen. Dette, sammen med erfaringer og innspill fra 
grunnerververe, har gjort at vi har hatt en grundig gjennomgang av gjerdeproblematikken 
internt.  
 
Vi mener vi har kommet fram til gode og fornuftige løsninger når det gjelder gjerding, og jeg 
skal i det følgende redegjøre for disse.  
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Reguleringsplanens bestemmelser 
I reguleringsplanens bestemmelser for de ulike parsellene heter det følgende: «Det skal 
utarbeides et miljøoppfølgingsprogram (MOP)n i forbindelse med vilt- og beitedyr i drifts – 
og anleggsfasen. Programmet skal omfatte en vurdering av behovet for siktrydding, gjerder 
eller andre tiltak langs vegen for å unngå beitedyr eller vil i veganlegget».  
 
Leverandøren som skal utføre arbeidet med anlegg og drift av vegen. skal utarbeide en 
helhetlig gjerdeplan for husdyr/ beitedyr og rein både i bygge- og driftsfasen. Leverandør 
må også forholde seg til behov for og signerte avtaler om gjerder og beitedyr som er 
framkommet i samarbeid mellom grunneier og grunnerverver.  
 
Midlertidig gjerding i anleggsperioden 
Statens vegvesen vil være ansvarlig for at adkomsten til alle eiendommer opprettholdes i 
hele byggeperioden. Vi vil også være ansvarlig for å opprettholde inngjerding av 
beiteområder der disse berøres i byggeperioden.  
 
Dette tilsier at dersom eksisterende inngjerding for husdyr på beite blir berørt skal Statens 
vegvesen ivareta tilstrekkelig og sikker inngjerding for beitedyra.  
 
Permanent gjerding etter anleggsperioden 
Dette gjelder for: 

 Sikringsgjerder, jfr. veglovens §44.2.I – Aktuelt ved tunnelpåhugg og høye skjæringer 
 Viltgjerder/ sikringsgjerder – Gjelder for rein, hjort og elg 
 Gjerder for husdyr  

 
Sikringsgjerder og viltgjerder vil også fungere som gjerde også for husdyr.  
 
Der det er nødvendig med gjerde for å erstatte eksisterende gjerder som er i bruk vil Statens 
vegvesen sette opp nytt gjerde.  
 
Dersom det er nødvendig med nytt gjerde (flytting av eksisterende gjerde) som følge av ny 
veg, vil Statens vegvesen også ha ansvaret for framtidig vedlikehold av gjerdet.  
 
Statens vegvesen kan, dersom ønskelig, avtale at andre overtar ansvaret for oppsett og 
framtidig vedlikehold mot vederlag. Bondelaget bemerker i brevet at dette er en ordning de 
ikke anbefaler, da oppfølging av vedlikehold ofte viser seg å være mangelfull. Statens 
vegvesen vil, dersom dette avtales med enkelte, sørge for en form for kontroll for å unngå 
tilfeller som fører til at beitedyr og andre dyr kommer seg ut på trafikkert veg.    
 
Oppsett av nytt gjerde 
I de tilfeller der Statens vegvesen påtar seg ansvaret for oppsett av nytt gjerde (ikke flytting 
av eksisterende gjerde) vil Statens vegvesen stå for utgifter i forbindelse med vedlikeholdet. 
Dette jfr. veglovens §44.3.l. 
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Krav til Leverandør 
Leverandøren skal på vegne av Statens vegvesen sette opp og ivareta vedlikeholdet av 
gjerder i henhold til helhetlig gjerdeplan, samt øvrige punkter i teksten foran.  
 
Dersom spørsmål eller uklarheter ta gjerne kontakt med Unni Kufaas pr epost: 
unni.kufaas@vegvesen.no eller mobil: 99278656. 
 
 
  
Med hilsen 
Reidar Johansen       Unni Kufaas 
Prosjektleder        Planleggingsleder 
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