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Uttalelse til høringsutkast til Forskrift om konkurranseavgrensende
virksomhet i skogbruket

Det vises til mottatt utkast til forskrift om konkurranseavgrensende virksomhet i skogbruket
av 18.10.06.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har følgende merknader til forslaget:

Samarbeid mellom skogeiere og deres organisasjoner er viktig på flere områder. I en del
sammenhenger er det også nødvendig for å utnytte skogressursene effektivt som for eksempel
tiltak som går på tvers av eiendomsgrenser. Samtidig bidrar konkurranse på tjenestesektoren
indirekte til at flere oppsøker skogeierne med konkrete tilbud. I en slik sammenheng er
konkurransefremming viktig. Ikke bare for at tjenestene skal bli billigere og bedre, men for at
flere oppsøker skogeierne med tilbud. En slik strategi har også noen negative faktorer med
seg ved at konkurransen ofte vil bli om de mest attraktive kundene, mens de mindre attraktive
far et dårligere tilbud. På sikt tror vi imidlertid at konkurranse vil være positiv både for
skognæringa og skogeierne.

Markedsaktører som alene eller samlet sett har en dominerende stilling bør ikke få anledning
til for eksempel å utestenge konkurrenter eller forlange urimelig høye eller lave priser. I en
situasjon hvor vi har fått flere aktører som tilbyr skogeierne tjenester er vi lite tjent med at vi
far en forskrift som kan begrense tilbudet til skogeierne og dermed begrense
skogbruksaktiviteten. Forskriften bør være tydelig på at en markedsaktør ikke finner grunnlag
i regelverket til å opptre som monopolist,- jfr. også avgrensing mot EØS-avtalen.

Fylkesmannen ser det ellers som ønskelig at utarbeides en egen selvstendig forskrift på dette
området og at den ikke blir innarbeidet i Forskrift om bærekraftig skogbruk.

Vi ber derfor om at Landbruks- og matdepartementet vurderer disse forholdene i forhold til
utformingen av forskriften.
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