
NORGES
SKOGEIERFORBUND

Til
Landbruks- og matdepartementet
Avdeling for skog- og ressurspolitikk
Postboks 8007 Dep
0030 OSLO

Vår dato:  Vår ref-

2007-01-19 B07013/04-144

Deres dato: Deres ref:

2006-10-18 200601317-/ASU

>}}-sU y 6

Høring  -  Forskrift om konkurranseavgrensende virksomhet i
skogbruket

Norges Skogeierforbund viser til høringsskriv av 18. oktober 2006 angående forskrift om
konkurranseavgrensende virksomhet i skogbruket. Skogeierforbundet med tilsluttede 8
skogeierandelslag omfatter ca 40.000 skogeiere som står for vel 75 % av den årlige norske
leveranse av tømmer. Det foreliggende forslag til forskrift er helt sentralt for skogeiersam-
virkets funksjon, og saken ble behandlet i Skogeierforbundets styremøte 17. januar d.å.
Skogeierforbundet er fornøyd med at dette forslaget til forskrift nå omsider foreligger, og
at den uklare rettstilstand som har vært siden konkurranseloven trå de i kraft 1. mai 2004
kan avsluttes.

Behovet for en forskrift for samvirkebasert organisering innen skogbruket

Skogeierforbundet tok i forbindelse med behandlingen av ny konkurranselov i 2004 opp
behovet for at skogeiersamvirket fortsatt fikk unntak fra lovens forbudsbestemmelse i § 10,
slik det var hjemlet direkte i den gamle loven (§ 3-8). Både i forbindelse med lovarbeidet
og i forbindelse med det daværende Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) sin
forskrift om unntak fra konkurranseloven for samarbeid mellom primærprodusenter innen
landbruket og fisk av 23. april 2004, var AADs svar at dette ikke var nødvendig.
Departementet skrev at samvirkeformen i seg selv ikke har konkurransemessige virkninger.
Vi vil derfor igjen presisere at skogeiersamvirke er et samarbeid mellom  selvstendige
næringsdrivende,  og som AAD skrev i sin høringsuttalelse til NOU 2002:6 gjengitt i
Ot.prp. nr 21 (2006-2007) side 225:

Samvirkeformen har i seg selv ingen spesielle konkurransemessige virkninger. Imid-
lertid vil et samvirke kunne innebære et samarbeid mellom selvstendige ervervs-
drivende. Slikt samarbeid om priser, anbud og markedsdeling er forbudt etter kon-
kurranseloven med mindre samarbeidet er eksplisitt unntatt eller gitt dispensasjon.

Skogeiersamvirkets primærfunksjon er nettopp et slikt samarbeid om priser og en rasjonell
markedsdeling som dermed direkte rammes av Konkurranselovens § 10 første ledd bokstav
a og c. Stortingets flertall uttalte i forbindelse med Innst. O. nr. 50 (2003-2004) at det var
nødvendig med et unntak for å sikre  "en videreføring av skogeierforeningenes viktige rolle
for gjennomføring av skogpolitikken ".
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I samsvar med Stortingets og Landbruks- og matdepartementets aksept for behovet for
unntak fra konkurranseloven på sentrale områder hvor samvirke bidrar aktivt til en rasjo-
nell gjennomføring av skog og landbrukspolitikken, og samtidig sørge for en effektiv og
økologisk forsvarlig utnyttelse av ressursene fra skogeiendommene, er det bra at avklarin-
gen nå kommer.

Konkurranseloven og forskrifter gitt med hjemmel i loven inneholder allerede en del
unntak fra lovens forbud. Etter Skogeierforbundets oppfatning er imidlertid disse
unntakene uegnet til å ivareta de skogbrukspolitiske hensyn som forslaget til forskrift er
ment å ivareta:

• Forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i § 10 gjelder på visse vilkår ikke
dersom samarbeidet genererer samfunnsøkonomiske effektivitetsgevinster som mer
enn oppveier konkurransebegrensningen, jf § 10 tredje ledd. Til tross for dette, vil
det være behov for unntak slik LMD legger opp til i forskriften i de tilfellene hvor
det aktuelle samarbeidet isolert sett er negativt for konkurransen, men hvor andre
viktige samfunnsmessige hensyn (skogbrukspolitiske) som lovgiver har bestemt
skal gå foran, veier tyngre.

• Såkalte gruppefritak gitt med hjemmel i konkurranseloven § 10 fjerde ledd er heller
ikke egnet til å ivareta de skogbrukspolitiske hensynene i de tilfellene hvor disse
krasjer med de konkurransepolitiske. For eksempel gjelder forskrift av 17. august
2004 nr. 1194 om anvendelse av konkurranseloven § 10 tredje ledd på grupper av
forsknings- og utviklingsavtaler kun for foretak som til sammen har en marked-
sandel på under 25 prosent, noe som gjør unntaket uegnet for skogeiersamvirket.

• Endelig nevnes konkurranseloven § 13 som gir Kongen i Statsråd hjemmel til å
gjøre unntak fra konkurranselovens forbud i saker av prinsipiell eller stor
samfunnsmessig betydning (såkalt regjeringstillatelse). Denne hjemmelen gjelder
imidlertid kun i enkeltsaker, og slik regjeringstillatelse kan ikke gis tilbakevirkende
kraft. Bestemmelsen er derfor uegnet til å ivareta de hensynene som forslaget til
unntaksforskrift er ment å ivareta.

Nærmere om samarbeidsbehovet i tømmerproduksjonen

Samlet er det i Norge vel 80.000 skogeiere med skogeiendommer over 100 daa, og ca 1/3
av areal er eid av skogeiere med under 1000 daa. Den eiendomsstrukturen kombinert med
topografien i Norge har gitt landet en variert og mangfoldig skogstruktur. Skogbruket i
Norge er imidlertid dermed preget av mange små aktører som er avhengig av å samarbeide
om en del oppgaver for å skape et effektivt og rasjonelt skogbruk som er til fordel både for
skogeiere og kundene av de ulike skogprodukter og tjenester.

Skogskjøtselen krever i dag at det skal tas hensyn til en rekke andre faktorer enn kun
skogens betydning som råstoffgrunnlag for en betydelig foredlingsindustri. Skogens
flersidige funksjon med krav i forhold til bl.a. andre brukergruppers interesser, biologisk
mangfold og skogens funksjon i klimapolitikken forutsetter ofte eiendomsovergripende
løsninger og hensyn ut over rene markeds- og konkurransemessige aspekter. For å sette
alle skogeiere i stand til å kunne forvalte skogeiendommen ut fra gjeldende regelverk og
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bedriftsøkonomiske kriterier er de fleste skogeiere avhengig av å samarbeide innenfor et
bredt spekter. Det samvirkebaserte samarbeidet som vi har utviklet med bl.a. en like-
behandling og en geografisk markedsdeling, innebærer at skogressursene i hele landet kan
utnyttes, samtidig som det har gitt grunnlag for en rasjonell strukturutvikling på foredlings-
siden. Sammenligninger med andre land med tilsvarende eierstruktur viser at skogeier-
samvirket i Norge representerer en meget kostnadseffektiv omsetningsløsning.

De viktigste områdene er knyttet til produksjon, avvirkning, logistikk og omsetning av
tømmer (ivaretatt gjennom § 2 bokstav a og b i departementets utkast). Dette er en
forutsetning for å kunne realisere de potensialer til økt avvirkning som i stor grad må
komme fra mindre eiendommer hvor skogbruket utgjør en liten andel av skogeierens totale
inntekt, og kompetansenivået ikke alltid er like høyt.

Utviklingen knyttet til bruk av ressurser fra skogen går fort framover, og nye markeds-
muligheter kan også gi nye behov for samarbeidsløsninger for å realisere samfunnsmessig
interessante muligheter. Et eksempel er utvikling av bioenergi og produksjon av biodriv-
stoff som vil kreve rasjonelt uttak av store mengder skogsbasert råstoff innenfor de minst
betalingsdyktige sortimentene. Vi legger til grunn at dette er ivaretatt gjennom § 2 bokstav
d i departementets utkast til forskrift.

De fleste enkeltskogeiere er for små til å ta et bransjeansvar innenfor FOU i skogsektoren.
Mange er aktive innen utvikling på egen eiendom, men mer grunnleggende FOU-aktivitet
er for tungt å løfte for hver enkelt skogeier. Gjennom gode samarbeidsløsninger gjennom
skogeiersamvirket har skogeierne muligheter til å definere og gjennomføre tyngre FOU
prosjekter som kan bidra til å løfte bransjen og dermed øke muligheten for verdiskaping for
hver enkelt skogeier. (Dette er ivaretatt i utkastets § 2 bokstav e).

Nærmere om samarbeidsbehovet innen andre arealbaserte næringer

I forskriftsforslaget § 2 bokstav c er tatt inn adgang til samarbeid innenfor utmarksforvalt-
ning knyttet til vilt og fiske, opplevelsesbasert reiseliv og annen næringsvirksomhet med
basis i utmarksområder. Vi har merket oss at konkurransemyndighetene har ment at dette
går ut over det som var hjemlet i den tidligere lovs § 3-8 som kun omfattet salg av varer,
men ikke tjenester som salg av jaktrettigheter. Vi vil i denne sammenheng understreke at
da konkurranseloven av 1993 ble vedtatt, var salg av jakt- og fiskerettigheter definert i
lovverket som salg av varer. Ved endring av merverdiavgiftsloven i 2001 ble salg av jakt-
og fiskerettigheter omdefinert av lovtekniske grunner til å bli salg av tjenester jf Ot.prp. nr
2 (2000-200 1) avsnitt 7.2.12. Videre kan vi verken på konkurransemessig eller
skogbrukspolitisk grunnlag se noen forhold som taler for å behandle samarbeid knyttet til
salg av tjenester annerledes enn samarbeid om salg av varer.

Utmarksforvalting og omsetning krever ofte større områder hvor de enkelte grunneiere blir
for små til å kunne skape resultater på egen eiendom. Med vår eiendomsstruktur vil gjen-
nomgående hver enkelt eiendom være for liten til å kunne drive en effektiv og fornuftig til-
pasning. Skogeiersamvirket har derfor stimulert til en forpliktende organisering av skog-
eierne i utmarks- eller grunneierlag. Hensikten med organiseringen er å skape arealmes-
sige økonomiske enheter som samlet kan gi utmarksarealer som har mulighet for en for-
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valtning av viltressursene, utover det den enkelte grunneier kan gjøre på sitt areal alene i
samsvar med viltlovens § 37.

Fra miljømyndighetene har det i over 10 år vært en målsetning om økt ansvar til grunn-
eierne for forvaltning av viltressursene. Tilgjengelige forskning tilsier at i østlandsområdet
vil det være nødvendig med et areal på ca 50.000 daa for at forvaltningstiltak skal ha virk-
ning på halve elgstammen. I andre deler av landet vil arealkravene være enda større.

I tillegg til at en ansvarlig forvaltning vil kreve et tett samarbeid, kreves det også en god
grunneierorganisering for å kunne tilby kundene et helhetlig produkt basert på naturlige
forhold uavhengig av eiendommenes størrelse.

Forholdet til konkurransebestemmelsene i EØS-avtalen

Vi registrerer at Landbruks- og matdepartementet i høringsskrivet ikke har vurdert for-
holdet til EØS-avtalens konkurransebestemmelser nærmere. Som kjent ba Norges
Skogeierforbund i 1994 om å få vår samvirkebaserte omsetningsform godkjent av EFTAs
overvåkningsorgan (ESA). ESA har i sitt vedtak av 1997 lagt til grunn at deler av
samarbeidet mellom norske skogeiere kan påvirke samhandelen mellom EØS-land, og at
EØS-avtalens konkurranseregler vedrørende foretak således kan komme til anvendelse.
Med en del vilkår fikk skogeiersamvirket likevel tillatelse til en samvirkebasert
tømmeromsetning.

Skogeierandelslagene tilknyttet Skogeierforbundet har akseptert dette vedtaket og våre
vedtekter og omsetningsvilkår er tilpasset ESAs vilkår. En del veiledning og fellestiltak
har som en følge av dette måttet reduseres i omfang.

For det utmarksbaserte samarbeidet som skogeiersamvirket bidrar til, foreligger det
imidlertid ikke grunnlag for å anta at EØS-avtalen ville kunne ha noen relevans.

Selve det forhold at samarbeidet mellom skogeierne på gitte betingelser vil kunne være i
strid med EØS-avtalens konkurranseregler dersom samhandelen mellom landene påvirkes,
kan ikke i seg selv være et argument mot at norske myndigheter skal gi unntak fra de
norske konkurransereglene. Kompetansedelingen mellom nasjonale og europeiske
konkurranseregler er klar: Nasjonale regler gjelder dersom samhandelen ikke påvirkes,
mens EØS-reglene gjelder dersom samhandelen påvirkes. Norske myndigheter bryter
selvsagt ikke EØS-avtalen ved å benytte sin kompetanse til å prioritere annerledes enn EU
i avveiningen mellom konkurransepolitiske og skogbrukspolitiske hensyn, så lenge dette
begrenser seg til nasjonale forhold.

Selv med denne nye forskriften, vil det fortsatt være foretakene, dvs. skogeierne og deres
organisasjoner, som har ansvaret for å overholde EØS-avtalens konkurranseregler for
foretak.

Slik skogeierne ser det, vil den foreslåtte forskriften omfatte samarbeid som i mange
tilfeller ikke er egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-land. Til tross for
anvendelsen av EØS-avtalens artikkel 53 og 54, vil det således likevel være et stort behov
for unntaksforskriften.
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Oppsummering:

• Forslaget til ny forskrift fanger opp de nødvendige samarbeidsområder hvor skog-
sektoren har behov for unntak fra konkurranseloven, samtidig som det gir mulig-
heter for å løse storsamfunnets ønsker innenfor nye områder

• Forskriften gir åpninger for de sentrale punktene som er av betydning for rasjonell
og samfunnseffektiv næringsutøvelse for skogeierne

• Forskriften gir åpninger for realisering av andre verdikjeder enn tømmerproduksjon

• Forskriften legger til rette for initiativ og aktivitet innen FOU-sektoren

Skogeierforbundet har ingen ytterligere merknader til utkastet til forskrift, og mener at den
er et godt utgangspunkt for videre arbeid knyttet til verdiskaping og sysselsetting basert på
skogeiendommen.

Hvor bør forskriftene nedfelles

Når det gjelder spørsmålet om hvor disse forskriftene bør stå, mener Skogeierforbundet at
en egen forskrift med hjemmel i skogloven vil være å foretrekke. Dett e gir klare føringer
og vil være ryddig i forhold til å samle regelverket som regulerer spørsmålene knyttet til
konkurransemessige faktorer knyttet til skogbruksvirksomhet. Forskrift hjemlet i
skogloven vil også være i overensstemmelse med de føringer Stortingets flertall ga i
forbindelse med vedtakelsen av konkurranseloven, se Innst. O. nr. 50 (2003-2004) side 34.

Med hilsen
NORGES SKOGEIERFORBUND
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Gudbrånd Kvaal

Bjørn Håvard Evjen


