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UTTALELSE TIL FORSKRIFT OM KONKURRANSEAVGRENSENDE 
VIRKSOMHET I SKOGBRUKET 
 
Bakgrunn: 
 
Utkast til forskrift om konkurranseavgrensende virksomhet i skogbruket er sendt på høring fra 
Landbruks- og matdepartementet med høringsfrist 18.1.2007. 
 
Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger av 5.3.2004 
nr. 12 forbyr samarbeid som setter grenser for konkurransen og utilbørlig utnytting av 
dominerende stilling. I forbindelse med behandlingen av konkurranseloven forutsatte 
Stortinget at landbruksunntaket etter tidligere konkurranselov, for skogbruket sin del skulle 
videreføres i skogbruksloven. På denne bakgrunn fikk lov om skogbruk hjemmel til at 
departementet kan fastsette forskrift om at skogeierne og deres organisasjoner skal ha rett til 
konkurranseavgrensende samarbeid om produksjon og omsetning av landbruksprodukt. 
 
I oversendelsesskriv fra departementet ber man også om synspunkter på forskriften bør stå 
som egen forskrift eller om det er mer naturlig å innarbeide forskriften i forskrift om 
bærekraftig skogbruk  
 
Forskriften 



 
Formål med forskriften er å sikre en hensiktsmessig og effektiv gjennomføring av 
skogbrukspolitikken, ved å klargjøre hvilket samarbeid skogeierne og skogeierne sine 
organisasjoner kan utøve uten hinder av konkurranselovens §§ 10 og 11. 
 
Skogeierne og skogeierne sine organisasjoner kan, uavhengig av forbudet i konkurranselovens 
§§ 10 og 11, samarbeide på en slik måte at det kan ha konkurranseavgrensende følger. 
Samarbeidet kan omfatte: 
 

a) Kjøp og salg av skogvirke 
b) Organisering og omsetning av tjenester knytta til skogbruksplanlegging, hogst, 

planting og annet skogkulturarbeid, anlegg og vedlikehold av skogsbilveger, 
c) Administrasjon og omsetning av jakt- og fiskeretter og tilsvarende utmarksnæring, 
d) Andre typer samarbeid som tjener til å gjennomføre norsk skogbrukspolitikk og som 

vanskelig lar seg gjennomføre av en skogeier alene. 
e) Markedsføring og forskning- og utvikling av produkt og tjenester som nevnt i bokstav 

a til d 
 
Vurdering: 
 
Skogbruket og skogindustrien representerer en stor verdiskaping, sysselsetter mange og 
råstoffproduksjonen skjer på et stort antall eiendommer. Skogeierorganisasjonene har en 
samvirkebasert leverandørorganisering og fellesomsetning gjennom regionale 
skogeierandelslag som deler landet geografisk mellom seg for å få til mer effektiv omsetning 
av tømmer. 
 
Småskalapreget i norsk skogbruk har gjort det nødvendig for skogeierne å samarbeide. 
Samtidig ser vi at stadig flere skogeiere har annet arbeid utenom bruket og næringa er 
avhengig av løsninger der andre kan drive skogen og gi skogeierne råd og rettledning. 
 
I landbrukspolitikken er det en økt satsing på annen næringsvirksomhet som bioenergitiltak 
og næringsvirksomhet i utmarka, slik som salg av jakt, fiske og opplevelsesturisme med basis 
i landskap, skog og utmark. Det er nødvendig å stimulere til en utvikling der enkelteierne i 
større grad vil samarbeide om fellesløsninger ut over eiendomsgrensene på disse områdene. 
 
I Ot.prp.nr. 28(2004-2005) til skogbruksloven står det: 
 
”Forskriften skal gjøre det klart hvilke samarbeidsformer som det er nødvendig å nytte som 
virkemiddel i skogpolitikken uten at den nasjonale konkurranselovgivningen om 
prissamarbeid eller annet skal være til hinder for slikt samarbeid for nærmere avgrensa 
produktgrupper. Forskriften må kunne tilpasses utviklingen i skogpolitikken uten at slike 
endringer fører til at det blir gjort endringer i skogbruksloven” 
 
Forskriften klargjør hvilket samarbeid skogeierne og skogeiernes organisasjoner kan utøve 
uten hinder av konkurranseloven, og som er nødvendig for å sikre en hensiktsmessig og 
effektiv gjennomføring av skogbrukspolikken.  
 
Fylkesmannen har utover dette ingen merknader til utkast til forskrift om 
konkurranseavgrensende virksomhet i skogbruket. 
 



Fylkesmannen finner det ikke naturlig at denne forskriften innarbeides i forskrift om 
bærekraftig skogbruk. Formålet med forskrift om bærekraftig skogbruk er å fremme et 
bærekraftig skogbruk som sikrer miljøverdiene i skogen, aktiv forynging og oppbygging av 
ny skog, og god helsetilstand i skogen, jf. § 1 i skogbrukslova. Forskriften retter seg derfor 
mot den enkelte skogeiers ansvar og med forvaltningsmyndighet lagt til kommune og 
fylkemann. 
 
Fylkesmannens forslag til uttalelse 
 
Fylkeslandbruksstyret viser til fylkesmannens vurderinger og sier seg enig i disse 
 
Enstemmig vedtatt. 
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