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Høring - Forskrift om konkurransebegrensende virksomhet i 
skogbruket 
 
Det vises til høringsbrev av 18.10.2006 vedrørende høring på forskrift om 
konkurransebegrensende virksomhet i skogbruket.  
 
I forslaget til forskrift klargjøres skogeiernes og skogeiernes organisasjoners muligheter for 
unntak fra konkurranselovens § 10 som regulerer konkurransebegrensende avtaler mellom 
foretak og §11 som  regulerer utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling. 
 
 
Generelt 
Norges Bondelag støtter opp om departementets vurderinger om behovet for en slik 
unntaksforskrift. For å nå viktige mål i vedtatt landbrukspolitikk, er det helt nødvendig at 
skogeierne har mulighet til samarbeid knyttet til produkter og tjenester i skog og utmark. 
 
Samarbeidsløsninger mellom enkeltforetak er en forutsetning for det, relativt sett, 
småskalapregede norske skogbruket. Eiendomsstrukturen fordrer at man har et utstrakt 
samarbeid på tvers av arealgrenser. Dette gjelder både i forhold til tømmeromsetning, 
skogkultur, skogbruksplanlegging, miljøregistreringer, forskning, infrastrukturtiltak og 
utvikling av tilleggsnæringer knyttet til skog og utmark. Mulighet for slik samarbeid 
fordrer at skogeierne og deres organisasjoner gis nødvendige unntak fra konkurranseloven.   
 
 
Kommentar til forskriftens § 1 
I forskriftens §1 heter det at formålet er å klargjøre hva slags samarbeid som  
”skogeigarane og skogeigaranes organisasjonar” kan utøve med unntak fra 
konkurranseloven. Norges Bondelag ønsker å understreke at Norges Bondelag organiserer 
svært mange skogeiere. Av våre i alt 61.000 medlemmer er 21.000 registrert med skog og 
utmarkseiendom. Organisasjonen arbeider aktivt med blant annet utvikling, organisering 
og veiledning i forhold til skog- og utmarksressurser som næring, for eksempel jakt, fiske 
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og bioenergi. Dette innebærer at Norges Bondelag i denne sammenheng må anses å være 
en av skogeiernes organisasjoner. Hvilke organisasjoner som skal omfattes av forskriften 
slik den foreligger synes imidlertid noe uklart, og det bes derfor om at det i forskriften 
lages en note eller på annen måte presiseres hvilke organisasjoner dette gjelder, slik at også 
Norges Bondelag innbefattes. 
 
 
For øvrig stiller Norges Bondelag seg positivt til forskriften slik den er foreslått. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Per Harald Agerup Ola Håvard Hoen 
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