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Høring - Forskrift om konkurranseavgrensende virksomhet i skogbruket -
tilbakemelding

Viser til deres brev av 18.10.06 vedr høring - forskrift om konkurranseavgrensende
virksomhet i skogbruket.

Høringen ble behandlet i fylkeslandbruksstyret i Østfold i møte 01.12.06. Vedlagt oversendes
behandlingen.

Med hilsen

Thor Bj es e.f
land sdirektør

Nils Karlstad
fylkesagronom

Saksbehandler: Nils Karlstad
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MØTEBOK

FYLKESLANDBRUKSSTYRET I ØSTFOLD

Møtedato: 01.12.06 Kommune: Østfold

Saksnummer :  18/06 Saksbehandler :  Nils Karlstad

Saksarkivnummer : 06/6786 Arkivkode: 530

SAK: Høring  -  Forskrift  om konkurranseavgrensende  virksomhet i
skogbruket

Landbruksdirektørens  saksutredning

Vedlegg
Forskrift - høringsutkast

Sakens bakgrunn
Landbruks- og matdepartementet har laget forskrift om konkurranseavgrensende tiltak
i skogbruket. Forskriften har hjemmel i den nye loven om skogbruk som trådte i kraft
01.01.06.

Vurdering
Forslaget til ny forskrift innebærer at skogeierne og deres organisasjoner får rett til
konkurranseavgrensende samarbeid om produksjon og omsetning av skogprodukter.
Vårt skogbruk er svært småskalapreget, noe som gjør det nødvendig at skogeierne
samarbeider om for eksempel salg og omsetning av tømmer. Det er andelslagene for
skogeierne som tar seg av dette arbeidet. Skogeierorganisasjoner i Østfold er Viken
Skog BA og Havass Skog BA samt Norskog. Foruten omsetning av skogsvirke, tar
også organisasjonene på seg oppdrag for skogeierne som ungskogpleie, skogdrifter,
utarbeiding av skogbruksplaner osv.

Utkast til ny forskrift tar høyde  for å tillate alle former for samarbeid som tjener
gjennomføringen av norsk skogpolitikk ,  og som vanskelig lar seg gjennomføre av den
enkelte skogeier alene.

Landbruksdirektøren har ingen ytterligere kommentarer til forslaget til forskrift.
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LANDBRUKSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Fylkeslandbruksstyret i Østfold gir sin tilslutning til Landbruks- og
matdepartementets forslag til ny "Forskrift om konkurranseavgrensende virksomhet i
skogbruket"

Moss, 20.11.06
Thor Bjønnes
Landbruksdirektør Nils Karlstad
(sign.) Fylkesagronom

Landbruksdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Moss, 04.12.06.
Rett utskrift bekreftes:

ngvi 1 Bakker riksen
KØ lent

Sendes:
Landbruks- og matdepartementet, Postboks 8007, Dep., 0030 Oslo
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