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Norsk skogbruk har lange tradisjoner på eksportmarkedet som en 

ikke skjermet næring. For skogeieren har det til en viss grad 

vært mulig å justere avvirkningen etter om prisene var mere eller 

mindre gode. For foredlingsindustrien er jevn sysselsetting en 

nødvendighet og effektivisering eller lavere råvarepriser har 

vært svaret på vanskelige markedsforhold. Selv om moderne 

skogskjøtsel også forutsetter jamn avvirkning, illustrere dette 

betydningen av kontroll med ressursgrunnlaget på den ene side og 

at dette må veies opp mot markedsadgangen på den annen. 

Siviløkonom Gudbrand Kvaal gir i dette notatet en oversikt over 

omfanget av norsk skogbruk og vår skogindustri. Han kommer inn på 

EFs politikk innen skogbruk og industri og peker på hvilke 

utfordringer EFs indre marked vil representere for vår eksport. 
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NORSK SKOGBRUK OG UTVIKLINGEN AV EFs INDRE MARKED 

1. INNLEDNING 

Det europeiske fellesskap (EF) har besluttet at det fra 1. 

januar 1993 skal etableres et felles indre marked i EF-landene 

med fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital - de 

såkalte fire friheter. EFs mål er å gjøre de 12 nasjonale 

markedene til ett felles hjemmemarked innen denne tidsfrist. 

Grensene skal åpnes, tekniske standarder og krav skal 

harmoniseres og skatter og avgifter tilpasses. 

For å tilrettelgge for dette indre marked i EF-landene, skal det 

vedtas et helt nytt regelverk for varer og tjenester mellom 

medlemslandene. Denne prosessen er igang, og vil bli basert på 

at det utarbeides omlag 300 funksjonsrettede direktiver som 

setter krav til forskjellige varer, bl.a. de som inngår i papir, 

treforedlingsprodukter og bygningsmaterialer. Disse direktivene 

vil ha betydning for norske bedrifter som skal selge på dette 

marked. 

Norge er et land som for en rekke nødvendige og viktige varer 

har lav selvforsyning. Vi har derfor vært og er mer avhengige 

av en relativ stor import og eksport. Handelspolitiske forhold 

betyr dermed mer i vårt land enn i en rekke av våre naboland. 

Historisk henger dette bl.a. sammen med vår lave 

selvforsyningsgrad av vitale matvarer. Hvor godt vi kan ha det 

økonomisk i Norge bestemmes derfor i stor grad av forholdene i 

utenrikshandelen. Derfor har det vært norsk politikk i hele 

etterkrigstiden å bistå til at internasjonal handel kan skje så 

fritt som mulig. Vi var med da GATT ble etablert, og vi var med 

i starten i EFTA som kom i stand som et alternativ til EF. Når 

vi i 1972 valgte å stå utenfor EF var det dermed desto viktigere 

å få en frihandelsavtale i steden. 
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Norsk skogbruk er en av våre tradisjonelle eksportnæringer. 

Skogindustrien hadde i 1988 en samlet eksport på vel 8,3 

milliarder kr. Av eksporten går igjen 2/3 til de land som nå 

utgjør EF. 

EF er verdens største importør av tre og treprodukter. I 1984 

importerte EF trelast og treforedlingsprodukter til en verdi av 

140 milliarder kr. Over 50% av behovet for trevirke og 

foredlete skogsprodukter ble importert. Med de 

kapasitetsutvidelser som er igang og er panlagt for 

skogindustrien i 1990-årene, vil EF-markedet trolig bli enda 

viktigere for industrien. Fra industrien argumenteres det 

derfor for tilknytning til dette marked. Det er det marked som 

er lettest å bearbeide for de norske produktene, ligger 

transportmessig gunstigst til og det er det som betaler best. 

Sikker adgang til dette marked på like vilkår med EF-landenes egen 

skogindustri har derfor vært oppfattet som nødvendig for norsk 

industri. 

I 1985 sammenkalte EF stats- og regjeringssjefer til en konferanse 

som bl.a. skulle ta stilling til reformer i EFs beslutnings

prosess. Resultatet ble "Den Europeiske Enhetsakten". Dette 

dokumentet, som er et tillegg til Fellesmarkedets grunnlov 

"Romat~aktaten", innebærer bl.a. at en rekke spørsmål nå kan 

avgjøres uten enstemmighet. I tillegg til å tidfeste virkelig

gjøringen av et felles indre marked i EF, inneholder Enhetsakten 

ellers bestemmelser om EFs distriktspolitikk, forskning og 

utvikling, miljøvern sosialpolitikk og utenrikspolitikk. 

Vedtaket om Enhetsakten innebærer ikke noe prinsippielt nytt i EF

landene når det gjelder målsettingene for deres handelspolitiske 

samarbeide. det nye er at det med Enhwetsakten er skapt en helt 

annen dynamikk og fremdrifr i EF-samarbeidet enn det vi har sett 

tidligere. 

En rekke problemstillinger i forholdet mellom Norge og det som nå 

skjer i EF er ikke avklart. Som nevnt innledningsvis skal 
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det fastsettes 300 direktiver for virkeliggjøring av "Det indre 

marked". Selv om mange av forslagene allerede er vedtatt er det en 

rekke beslutninger og forslag som ennå ikke er fremmet. Denne 

framstillingen er basert på status pr. dags dato, og er avgrenset 

til å behandle spørsmål i relasjon til gårdsskogbrukets muligheter 

og problemer ved virkeliggjøringen av det indre marked. En rekke 

viktige spørsmål som vil kunne gripe inn i rammebetingelsene for 

norsk skogbruks fremtid, er imidlertid enda ikke avklart, og en 

del må derfor baseres på antagelser. 

Med Østerrikes søknad om medlemskap i EF, ble det fra EF's side 

gjort klart at det nå ikke var aktuelt å ta opp nye medlemsland 

før etter 1992. Spørsmålet om et eventuelt norsk medlemskap i 

EF er dermed ikke en problemstilling som vil kunne avgjøres 

raskt. Denne fremstillingen er dermed i første rekke 

konsentrert om hvordan skogbruksnæringen uavhengig av 

problemstillingen med medlemskap skal forholde seg til det som 

skjer i sitt viktigste marked. 

2. BAKGRUNNSTALL OM OMFANGET AV NORSK SKOGBRUK 

2.1. ØKENDE AVVIRKNING 

I Norge ble det i sesongen 1986/87 avvirket 9,5 mill. m3 tømmer 

til en samlet førstehåndsverdi på 20937 mill. kr. Av dette gikk 

9,1 mill. m3 til industriell videreproduksjon. Avvirkningen har 

de senere år vært gradvis økende. I tabell 1 er gjengitt 

avvirkningen i perioden 1975 til 1988. 
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Tabell 1. Avvirkning til salg og industriell produksjon perioden 
1975 til 1987 fordelt på sortiment i 1000 kbm. (Kilde 
SSB) 
Ved til brensel og eget forbruk er ikke med. 

Spesial- Skurtømmer Sams skur- Massevirke Lauvvirke Annet Avvirket 
År tømmer av av tømmer og av virke i alt 

bartre bartre massevirke bartre 

1974/75 117 2 996 1 341 3 263 391 806 8 913 
1975/76 132 2 901 1 099 2 959 318 781 8 190 
1976/77 115 2 722 982 1 962 246 633 6 660 
1977/78 111 2 971 886 2 147 264 685 7 064 
1978/79 92 3 384 1 044 2 449 294 565 7 830 
1979/80 96 3 397 1 072 2 522 303 766 8 156 
1980/81 129 3 743 1 220 2 946 313 899 9 250 
1981/82 107 3 280 996 2 905 362 714 8 363 
1982/83 125 3 559 831 2 550 324 438 7 827 
1983/84 133 3 984 872 2 966 383 446 8 785 
1984/85 127 3 248 864 3 164 401 515 8 320 
1985/86 116 3 700 817 3 287 350 427 8 696 
1986/87 101 3 730 769 3 653 380 475 9 108 

I henhold til offisiell statistikk er det 120 930 skogeiendommer 

i Norge med et areal over 25 daa. Det er karakteristisk for 

eiendomsstrukturen til det norske skogareal at vel 95% av 

eiendommene eies av enkeltpersoner og de disponerer vel 76% av 

det produktive skogareal. Hovedtyngden av antall eiendommer 

ligger i størrelsen 100 til 1000 daa, og gjennomsnittseiendommen 

er på vel 400 daa. En oversikt over skogeiendommer fordelt på 

eiergrupper og størrelser er gjengitt i tabell 2 og 3. 
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Tabell 2. Antall skogeiendommer og produktivt skogareal fordelt 
på eiergrupper 
Eiendommer med mindre enn 25 daa produktivt skogareal 
er ikke med (Kilde:SSB) 

Eiergrupper Antall Produktivt Prosentvis 
ei end- skogareal fordeling 
dommer i 100 daa av arealet 

Privatpersoner 116 690 50 589 76,24 
Andre private 
(A/S, sameie, dødsbo osv.) 3 030 5 538 8,35 
Staten, statsalmenninger og 
OF-skoger 720 6 470 9,75 
Kommuner,fylkeskommuner og 
bygdealnenninger 490 3 754 5,66 

Sum 120 930 66 351 100,00 

Skogeierorganisasjonens andel av 
antall eiendommer og prod.areal 56 680 37 984 57,25 

Tabell 3 . Antall eiendommer og produktivt areal fordelt på 
størrelsen av skogeiendommene (Kilde:SSB) 

Skogstørrelse Eiendommens størrelse Antall eiendommer 
i 1000 daa i % Antall i % 

<100 daa 2 032 3 37 945 31 
100-1000 daa 23 055 35 70 937 59 
1000-2000 daa 10 056 15 7 529 6 
2000-5000 daa 9 478 14 3 327 3 
5000-10000 daa 4 676 7 697 1 
>10000 daa 17 054 26 495 0 

SUM 66 351 100 120 930 100 

Vel 60% av skogeiendommene drives i kombinasjon med jordbruk og 

gjennomsnittsskogeieren får ca. 25% av sin inntekt fra skogen. 

Dette tallet inneholder store variasjoner etter skogeiendommens 

størrelse. 
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I henhold til arbeidsmarkedsstatistikk sysselsettes 7 000 i 

gjennomsnitt med helårsarbeid i skogen. I tillegg utfører eier 

og familiemedlemmer ca. 800 000 dagsverk med skogsarbeid. Det 

tilsvarer omregnet vel 3 000 årsverk. Skogindustriene er i 

tillegg flere steder hjørnestensbedrifter, og skogbruk og 

skogindustrier er en av de største forbrukerne av 

transporttjenester i Norge. Samlet er ca 30 000 sysselsatt i 

skogbruk og tilknyttet industri. Sett i kombinasjon med 

jordbruk og den spredte eiendomsstruktur vi har, innebærer dette 

at skogbruket representerer en viktig sysselsettingsfaktor i 

distriktene. 

2.2 DAGENS AVSETNINGSFORHOLD OG VIRKESANVENDELSE 

Det aller meste av den norske avvirkning omsettes innenlands. I 

1987 ble det eksportert 780 000 m3. Det er imidlertid 

underskudd på virke til den norske industri, så det ble samme år 

importert 1 750 000 m3. For å sikre avsetningsforholdene har 

skogeiersamvirket investert i skogindustri, og skogeiersamvirket 

er i dag største aksjonær i Norske Skog-gruppen. 

Skogindustri er en konjunkturutsatt bransje. De senere år har 

vært preget av god etterspørsel etter papir og treforedlings

produkter, høykonjunktur for cellullose og sterk 

etterspørsel etter trelast. Innstrammingen i norsk økonomi har 

ført til at trelast-etterspørselen i 1988/89 har vært merkbart 

mindre enn tidligere på 1980-tallet. Treforedlingsindustrien 

har imidlertid hatt en vedvarende høykonjunktur. I tabell 4 er 

avvirkningen fordelt på primær kjøpergruppe. 
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Tabell 4. Avvirkning til salg og industriell produksjon i hele 
landet fordelt på forskjellige kjøpergrupper , 
i 1 000 kbm. . (Kilde SSB) 
Ved til brensel er ikke med i tabellen 

År Sagbruk Treforedling Plateindustri Andre I 

1974/75 4 076 4 108 271 459 8 
1975/76 4 328 3 379 206 277 8 
1976/77 4 031 2 129 169 332 6 
1977/78 4 285 2 272 175 332 7 
1978/79 4 578 2 671 247 334 7 
1979/80 4 651 2 869 198 438 8 
1980/81 5 102 3 433 186 529 9 
1981/82 4 416 3 320 192 435 8 
1982/83 4 484 2 746 177 420 7 
1983/84 4 961 3 239 204 381 8 
1984/85 4 118 3 590 207 405 8 
1985/86 4 537 3 548 207 404 8 
1986/87 4 443 3 867 264 534 9 

alt 

913 
190 
660 
064 
830 
156 
250 
363 
827 
785 
320 
696 
108 

En internasjonal prognose som ble utarbeidet i begynnelsen av 

1980-årene anslo at den totale etterspørsel etter papir og 

kartong ville øke med fra 2,6 til 2,9% årlig. Sålangt har det 

vist seg at prognosene har vært for beskjedne, og 

verdensforbruket har hatt en stigning på over 20% de fire siste 

år. Dette har ført til store igangsatte og planlagte 

investeringer i treforedlingsindustrien. 

2.3 OVERSIKT OVER NORSKE SKOBRUKSPOLITISKE TILTAK OG FINANSI 

ERINGSORDNINGER, HERUNDER SKATTEBESTEMMELSER 

De generelle samfunnsmessige vilkår - samfunnets 

rammebetingelser - er det som betyr mest for de 

arbeidsbetingelser næringsutøverne i skogbruket har. Det 

gjelder generelle rentevilkår , skattebestemmelser og lover og 

forskrifter for næringsvirksomhet generelt. Men også for 

skogbruksvirksomhet gjelder en del særskilte skatte- og 
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tilskuddsordninger. De skal omtales her. 

Ordningen med Skogavgift er noe som er særpreget for det norske 

skogbruket. Skogavgiften er ikke noen avgift i vanlig for 

stand. Den er mer å betrakte som en tvungen fondsavsetning, 

hjemlet i "Skogloven''. På all omsetning av bartømmer skal det 

nå innbetales en avgift på fra 5 til 25%. Hovedhensikten er å 

styre investeringene til en del ønskede formål bl.a. skogkultur, 

bestandspleie og skogsbilveibygging. Skogavgiften tilfaller i 

sin helhet skogeieren, i motsetning til andre avgifter som 

vanligvis tilfaller det offentlige. Skogavgiften forvaltes av 

Skogbrukssjefen (Herredsskogmesteren) i kommunen, og rentene 

tilkommer ikke skogeieren. 

Det spesielle i dagens ordning er at avgiften går til fullt 

fratrekk i inntekten det år den innbetales, mens den skal 

inntektsføres med et lavere beløp enn det faktisk blir utbetalt 

ved tilbakebetaling. På samme tid utgiftføres alle kostnader 

helt ut. ("Skogavgift med skattefordel"). 

Til de formål det er tillatt å benytte skogavgift er det også 

tillatt med en direkte utgiftsføring samme år av alle kostnader, 

selv om de etter ordinære regnskapsregler skulle vært aktivert 

(f .eks bygging av skogsbilveier). 

Direkte statstilskudd er knyttet til enkelte aktiviteter som 

myndighetene vil stimulere. Det er i dag ordninger med 

statstilskudd til: 

bygging av skogsbilveier 

drift i vanskelig terreng 

skogkultur og skogreisning 

f ørstegangstynning 

driftsplanlegging 

I tillegg ble det fra 1987 innført en ordning med 

investeringslån til bygging av skogsbilveier. 
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Inntekt av skog beskattes idag i prinsippet av nettoinntekt på 

samme måte som annen næringsvirksomhet. Det som setter 

skogbruket i en særstilling er at nettoinntekten her skal 

gjennomsnittslignes. Det er gjennomsnittet av nettoinntekten de 

siste 5 år som blir beskattet. Endringer i skogkapitalen 

påvirker ikke inntekten. Virkningene av at inntekt fra skog 

gjennomsnittslignes er i første rekke: 

det fører til en utjevning av skattbar inntekt mellom 

år med høy inntekt og år med lav inntekt 

med en nominelt stigende inntektskurve gir det en 

skattekreditt 

det gir skogeier mulighet til betydlig 

likviditetsplanlegging (likviditet = betalingsevne, 

beholdning av kontanter og bankinnskudd) . 

2.4 SKOGSAMVIRKETS PLASS OG BETYDNING 

Som det fremgår av tabell 2 representerer medlemmene i 

skogeiersamvirket ca. 75% av det produktive skogareal eiet av 

privatpersoner. Av den samlede tømmeromsetning går ca. 70% av 

verdien gjennom skogeiersamvirket. Det har de siste 10 år vist 

seg at variasjoner i totalt avvirkningsnivå i svært stor 

utstrekning skyldes endringer i avvirkning gjennom 

skogeiersamvirket. Avvirkningen i perioden 1975-88 totalt og 

gjennom skogeiersamvirket, er fremstilt grafisk i fig . 1. 
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Fig. 1. 
Avvirkning tll .lndustrlell produksjon og salg, 1975. 1967 
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Omsetningen av tømmer gjennom skogeiersamvirket har i stor 

utstrekning vært basert på de samme prinsipper som i det øvrige 

landbrukssamvirket. Det er leveringsplikt for medlemmer, og man 

har tilstrebet at medlemmene skal ha de samme leveringsvilkår 

uansett hvor i landet de måtte bo. Skogsamvirkets viktigste 

funksjon har vært å sikre avsetning, gode priser og sikkerhet 

for oppgjør. Det har utviklet seg et omsetningsmønster 

opprinnelig basert på kommisjonssalg. NSF fungerer som 

prisforhandler og avtalepartner og dermed som prisleder i 

omsetningssystemet totalt. 

Omsetningen er etter hvert preget av felles innkjøpsselskaper 

(kartelldannelser) på kjøpersiden. Frem til 1986 var kjøperne 

innen treforedlingsindustrien bundet av Virkesforbruksloven av 

1977 som satte begrensninger i kjøp av norsk virke til de 

enkelte fabrikker. Det innebar at det ikke var konkurranse om 

kvantiteter mellom de enkelte fabrikker. Fra mange år tilbake 

har kjøpersiden hatt forskjellige former for avtaler som 

fordeler virke mellom kjøperne. Prisdirektoratet har gitt 

unntak fra Prislovens bestemmelser om kartellvirksomhet for 

avtalene. 

Også for omsetning av sagtømmer har det i mange år vært en 

sentral prisdannelse. Strukturen i bransjen har imidlertid vært 
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mindre enhetlig og mer preget av mange uavhengige aktører. 

Omsetningsmønsteret har derfor også vært mer variert. Gjennom 

80-tallet var omsetningen og prisdannelsen preget av konkurranse 

om tømmeret. De sentrale prisforhandlinger mistet dermed mer og 

mer sin betydning som prisfastsettere, og de siste år har 

prisdannelsen vært fastsatt regionalt i forhandlinger med 

kjøperforeninger som stort sett følger skogeierforeningsgrensene. 

Øvrige tømmerselgere har i det alt vesentlige fulgt den 

prisstruktur som skogsamvirket har forhandlet seg frem til for de 

enkelte år. 

3. NORSK SKOGINDUSTRI 

Skogindustriene, dvs treforedling, trelast og plateindustri, 

representerer en betydlig virksomhet i norsk økonomi. De hadde 

i 1988 en samlet omsetning på ca 15,8 milliarder kroner. 

Treforedlingsindustrien hadde 63 % av skogindustriens samlede 

omsetning. 

Tabell 5 Skogindustriens omsetning 1988. 
(Kilde TFL) 

Treforedling 
Trelast 
Plater 

Totalt 

10 000 mill kr 
4 800 - " -
1 000 - " -

15 800 mill kr 
============================================ 

3.1 TREFOREDLINGSINDUSTRIEN 

Treforedlingsindustrien er basert på de naturgitte tilganger på 

råstoff (tømmer) og rimelig elektrisk kraft. Utviklingen i 

treforedlingsindustrien de siste 20 år har ført til en kraftig 

omstrukturering og konsentrasjon av produksjonen i større 

enheter. I 1950 var de 122 treforedlingsbedrifter i Norge, mens 

det i 1985 var kun 34. Denne utviklingen skyldes i første rekke 
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at mange gamle, umoderne bedrifter er nedlagt som følge av 

skjerpede miljøvernkrav svak konkurranseevne og at 

investeringsbehovet for videre drift oversteg bedriftens 

økonomiske evne. Gjennomsnittsstørrelsen for papirfabrikkene er 

mer enn fordoblet til en kapasitet pr. bedrift på oppunder 

100 000 tonn pr. år. 

I samme tidsperiode er foredlingsgraden blitt vesentlig høyere. 

70% av massen blir nå foredlet i Norge mot bare 46% i 1950. 

Sammen med bygging av større bedrifter har dette ført til en mer 

integrert produksjon, hvor en større del av verdiskapningen 

skjer innenlands. 

Det har også skjedd en sterk konsentrasjon i produktspekteret. 

Norske papirfabrikker produserer i dag i første rekke treholdige 

trykkpapirkvaliteter som avis- og magasinpapir. Dette sto i 

1985 for 70% av papirproduksjonen. Produksjonen av papp og 

skrivepapir har gått ned de senere år. Likevel er samlet norsk 

produksjon av papir i 1985 mer enn dobbelt så stor som i 1960. 

Treforedlingsindustriens eksport var i 1988 på 7,8 milliarder 

kroner, eller 78% av totalomsetningen. Tabell 6 viser 

sammensetningen av treforedlingsindustriens eksport. Papir og 

kartong utgjør nå vel 70 % av den samlede eksport, og deres 

andel har vært stigende. Totalt var den samlede norske 

vare-eksporten fra "fastlands-Norge" (eksport ekskl. skip, olje 

og gass) i 1988 på 91,9 milliarder kr. Skogindustriens andel av 

den samlede vareeksporten utgør med andre ord ca 8,5 %. 

Tabell 6 Eksport av masse og papir i mill NOK 
(Kilde TFL) 

Treforedling 
Trelast 
Plater 

Totalt 

Mill kr 

7 800 
350 
170 

8 320 

Eksport andel % 

78 
7 

17 

53 . ======================================================= 
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Fordelingen av industriens eksport i 1988 på de ulike 

hovedmarkeder er vist i fig 2. 

Fig 2. Markedsfordeling for treforedlingsprodukter etter verdi 

1988. (Kilde TFL) 

~EF 

Bl Øvrige Europa 

[ill Andre markeder 

EF markedet avtar hele 65% av eksporten. De viktigste 

konkurrenter er den svenske og den finske industri, men også den 

nord-amerikanske industrien har til tider vært markert på det 

europeiske marked. Norske treforedlingsbedrifter har de 

viktigste konkurransefortrinn i krafressursene og 

skogressursene. 

Treforedlingsindustriens egen bedømning er at de i kraft av sin 

størrelse i markedet vil kunne påvirke utformingen av næringens 

rammebetingelser ved full delaktighet i EFs organer og 

beslutningsprosesser. 

3.2 TRELASTINDUSTRIEN 

Trelastindustrien har gjennomgått en kraftig struktur

rasjonalisering i etterkrigstiden. Antall bedrifter er redusert 

fra ca. 4 000 til vel 400 i dag. De 30 største bedriftsenhetene 

står for 60% av produksjonen. Det trolig mest markerte 

utviklingstrekk i norsk trelastindustri de siste år, er 

utviklingen fra å være en arbeidskraftintensiv til å være en 



16 

kapitalintensiv bransje. For skogeierne betyr utviklingen i 

trelastindustrien relativt sett svært mye, rundt 70% av 

skogeiernes bruttoinntekter kommer fra skurtømmeromsetningen. 

Deler av bransjen sliter periodevis med dårlig lønnsomhet, og i 

en del distrikter er det for tiden en overetablering, som har 

ført til knapphet på virke og dårlig kapasistetsutnyttelse. 

Forskjellene innen bransjen er imidlertid svært store, og flere 

bedrifter drives rasjonelt og har god lønnsomhet. 

Norsk trelastindustri er en tradisjonell industrigren med en 

dominerende posisjon i distriktene. Trelastindustrien har lange 

tradisjoner som eksportnæring, men er i dag lite 

eksportorientert, og bransjen har stort sett de senere år basert 

sin produksjon på hjemmemarkedet. Bare de største brukene har 

hatt noen betydelig eksport. I 1989 ventes eksporten å bli 500 

- 600 000 m3 trelast, tilsvarende rundt 25% av totalproduksjonen. 

Da det innenlandske byggemarkedet ble redusert i 1988, har flere 

trelastbruk og agenter det siste året prøvd å intensivere 

eksportanstrengelsen igjen. De senere år har importen av 

trelast fra i første rekke Sverige vært større enn den samlede 

eksport (slik at det norske marked har vært preget av 

underskudd). 

Trelastbransjen er meget ømfintelig for endringer i 

byggeaktivitet og for skiftende retninger i bruk av tre og 

trebaserte materialer i byggebransjen. Eksportmarkedet bærer 

preg av at byggeindustrien har lokale nasjonale standarder for 

hvert land, og markedet krever spesialkompetanse. Tradisjonelt 

har Storbritannia og kontinentet vært de viktigste 

eksportområder. 

3.3 PLATEINDUSTRIEN 

Trefiberplateproduksjonen i Norge kan føres tilbake til 

mellomkrigstiden. Wallboardindustrien fikk en rask oppgang og 
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deretter stabilisering. I 1950-årene kom sponplateproduksjonen 

i gang for fullt, og i løpet av et par tiår nærmest eksploderte 

europeisk sponplateindustri fra null til en betydelig 

merkedsandel. 

Verdens produksjon av trebaserte platematerialer domineres i dag 

av sponplater og finerplater som hver står for vel 40% av 

produksjonen, mens trefiberplater står for rundt 17%. 

Finerproduksjonen er dominert av Nord-Amerika og land utenfor 

Europa. I Europa står sponplater for ca. 3/4 av 

plateproduksjonen, mens trefiberplater har ca. 13%. 

Trefiberplatene var fullstendig dominerende inntil 

sponplateproduksjonen kom i gang for alvor. Hele den vekst vi 

har sett i plateforbruket i Europa siden midten av 1960-årene og 

frem til i dag, har falt på sponplatene. Også i Norge er 

sponplater dominerende med nærmere 60% av kapsiteten for 

trebaserte platematerialer . 

Plateindustrien tar gjerne imot råstoff som den øvrige 

skogindustri ikke kan bruke i sin produksjon. Sekundærprodukter 

fra skogbruk, trelast og annen treforedlingsindustri kan 

benyttes. Det samme kan ubarket bakhon, sagflis, høvleriavfall 

og tynningsvirke, samt skogbruksavfall. 

Markedsforholdene preges av innbyrdes konkurranse mellomm ulike 

byggevarer, trefiberplater, gipsplater, sponplater og trelast. 

Sponplater har relativt sett hatt lavest prisvekst og de senere 

år hatt økt forbruk. Hoveddelen av produksjonen er basert på 

hjemmemarkedet. 

Av eksporten er EF-landene med Storbritannia og Danmark som de 

største avtakere. EF-Kommisjonen i Bryssel har i perioder 

iverksatt ulike beskyttelsestiltak for å beskytte 

wallboardindustrien innen EF-området. Dette har medført at det 

er blitt vanskeligere for eksportørene til Fellesmarkedet å 

opprettholde eksporten i samme grad som tidligere til dette 

markedet. 
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4.0 EFs POLITIKK INNEN SKOGBRUK OG SKOGINDUSTRI 

4.1 ET SKOGPROGRAM NÅ VEDTATT 

EFs skogareal er om lag 430 millioner daa - ca. 20 % av EFs 

område er tilplantet med trær. Den årlige treproduksjon er på 

ca 150 millioner m3 pr år. Ca. 1 million mennesker er helt 

eller delvis beskjeftiget med skogbruk. I skogindustri er 1,4 

millioner sysselsatt, til sammen blir dette 2 % av EFs 

yrkesaktive befolkning. 

Treslagsfordelingen er 56 % lauvtrær og 44 % nåletrær. For 

privatskogene er gjennomsnittsstørrelsen 350 - 450 daa. 60 % av 

eiendommene er privateide - fordelt på nesten 6 millioner 

skogeiere, resten offentlig og selskapseide. 25 % av arealet 

drives i kombinasjon med jordbruk. 

I tabell 7 er gitt en oversikt over skogarealene i EF. 

Tabell 7 Skogareal og skogbevokst areal i EF, i 1.000 da 
(Kilde: Eurostats basisstatistikker 1984) 

Medlems- Skogbevokst Skogareal Skogarealets -
stater areal (Trekronen dekker andel av landets 

25% av arealet) samlede areal i% 

Belgia 6 130 6 000 1, 6 
Danmark 4 930 4 000 1,0 
Tyskland 73 280 68 380 17,7 
Hellas 22 620 17 930 4,6 
Frankrike 145 940 133 400 34,5 
Irland 3 180 3 470 0,9 
Italia 60 990 38 680 10,0 
Luxenburg 820 800 0,2 
Nederland 2 920 2 940 0,8 
Storbritannia 21 410 20 170 5,2 
Spania 155 620 65 060 16,8 
Portugal 36 410 25 900 6,7 

Dekning 
i % 

19,7 
9 / 3 

27,5 
13,6 
24,5 
5,0 

12,8 
30 I 8 . 

7 / 1 
8,3 

12,9 
28,1 

--------------------------------------------------------------------------
Totalt 534 250 386 730 100,0 17I1 
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Utviklingen i fellesskapets innsats på skogbruksområdet er i den 

senere tid preget av en stigende interesse for denne sektor. 

Fellesskapets skogbruksaktiviteter som inntil de senere år har 

vært begrenset til noen mindre aktiviteter (f.eks. innen 

skogplanting og skogsdrift i spesielle områder), er i det senere 

blitt utviklet i betydelig omfang. Denne utvikling omfatter 

skogbruksforskning, inkludering av skogbrukstiltak i programmene 

for distriktsutvikling og i den generelle landbruksstruktur

politikken, beskyttelse av skogen for å redusere forurensingen og 

formidling av dialog mellom de forskjellige parter innen tre- og 

papirindustrien, bl.a. ved påpeking av skogenes rolle for 

bekjempelse av ørkendannelse i utviklingsland osv. 

Skogbrukspolitikken har således vært karakterisert av EFs politkk 

på andre områder enn spesielt skogbruk. Det har vært stilt både 

administrative og budsjettmessige midler til rådighet for 

skogbruket over bl.a.landbruksbudsjettet, budsjett for regional 

utvikling, miljøpolitikk og utviklingspolitikk. Det har vært 

påpekt at utviklingen i EFs innsats i skogbruket derfor 

paradoksalt nok kan tilskrives fraværet av en felles 

skogbrukspolitikk. 

Et eget skogprogram ble tatt opp til behandling i løpet av våren 

1989. Dette ble vedtatt den 29. mai d.å. av EFs landbruksråd. 

Skogprogrammet er generelt sydd over samme lest som en rekke 

tiltak i jordbrukspolitikken; EF trekker opp rammer og 

retningslinjer for tiltak som kan iverksettes og bidrar med 

delfinansiering, men samtidig gis medlemslandene frihet når det 

gjelder omfang av tiltak og konkret utforming. 

Hovedbegrunnelsen for at det nå er vedtatt et skogprogram, er at 

EF-landene har et betydelig og økende underskudd av tømmer. 

Samtidig har Fellesskapet fortsatt overproduksjon - eller 

latente overskuddsproblemer - for jordbruksvarer. Begge disse 

to forhold har gjort det naturlig å overføre ressurser (bl.a. 

areal) fra jord til skogbruk. I skogdiskusjonen i EF er som i 

Norge flerbruksaspektet ved skogproduksjonen kommet sterkt inn i 

bildet. Det understrekes dermed at skogen skal oppfylle tre 



20 

hovedfunksjoner: 

treproduksjon 

beskyttelse av miljø i alminnelighet og av landbruket i 

særdeleshet 

utvikling av befolkningens velferd, bl.a. med hensyn 

til rekreasjon og fritidsaktiviteter 

Skogbruksprogrammet inneholder bl . a. følgende konkrete tiltak: 

Skogreising på jordbruksmark 

Utvikling av skogbruket i landbruksdistriktene 

Støtte til bearbeiding og markedsføring (til små og 

mellomstore bedrifter, bl.a. sagbruk). 

Opprettelse av en permanent skogbrukskomit« 

Beskyttelse mot luftforurensning og skogbranner 

tiltak mot sykdommer og insektsangrep 

tiltak for å ivareta genetisk materiale 

innsamling av materiale for å vurdere skogens helse 

tilstand 

Både fra myndigheter og fra industrien ser det ut til at man i 

sterkere grad er i ferd med å bli oppmerksomme på at det finnes 

store uutnyttede skogressurser i EF-landene. Det største 

problemet ser ut til å være å få frem det virket som finnes, på 

grunn av den oppsplittede eiendomsstrukturen, dårlig 

infrastruktur og mangel på skoglige tradisjoner. 

4.2 STATUS FOR SKOGINDUSTRIEN I EF 

EF-landene er store produsenter av papir og papp, med en 

selvforsyningsgrad på omtrent 75 %. Store deler av produksjonen 

skjer i rene papirfabrikker og nær halvparten av den massen 

(tremasse eller cellulose) som trengs til denne produksjonen må 

importeres. 

og Finland. 

Ca 65 % av denne importen kommer fra Norge, Sverige 

Vest-Tyskland er Europas største papirprodusent. 
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EFs treforedlingsindustri er i dag, med visse unntak, lite 

eksportrettet. Industrien karakteriseres av et høyt antall 

produksjonsenheter, der de fleste er spesialisert mot lokale 

markedskrav. Skandinavisk treforedlingsindustri er til 

sammenligning mer spesialisert mot stort volum og få produkter. 

5.0 UTFORDRINGER OG PROBLEMSTILLINGER VED ETABLERING AV 

"DET INDRE MARKED 11 

5.1 EFs VISJON OM ET FELLES HJEMMEMARKED 

EF er i utgangspunktet som navnet angir et felles marked. Det 

hele startet da også med en felles tollunion, der prinsippet om 

fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft ble 

innført. · Begynnende i 1958 og dernest i fullt omfang fra 1968 

er handelen mellom medlemslandene i EF foregått uten toll eller 

kvantitative begrensninger av varemengden. Å etablere en 

tollunion der tollsatsene er fjernet har gått greit, men de 12 

EF-landene har etter hvert måttet erkjenne at i takt med at 

tollsatsene er blitt avskaffet, er andre hindringer enten dukket 

opp eller blitt mer merkbare. Tekniske spesifikasjoner, 

sikkerhetsforskrifter, godkjennelsesregler osv. er blitt anvendt 

for å beskytte det enkelte nasjonale marked. EF har derfor ikke 

vært ett enkelt marked, men summen av en rekke enkeltmarkeder. 

En viktig konsekvens av dette har vært at stordriftens fordeler 

eller fordelen ved å ha ett stort hjemmemarked i ryggen ikke har 

vært der. Dermed har EF-landene stått svakt og faktisk sakket 

akterut i konkurransen med USA og Japan som begge har sitt 

enorme nasjonale hjemmemarked i ryggen. 

For å få gjennomført et reelt 11 Indre marked", skal man nå 

fjerne: 

fysiske 

praktisk/tekniske 

fiskale hindringer 
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for fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. 

Et eksempel på fysiske hindringer er fjerningen av tollstasjoner 

ved grenseovergangene. Tollklarering av varer og utfylling av 

skjemaer i denne sammenheng skal bort. Et poeng med disse 

lettelsene er at det går med både tid og betydlige kostnader til 

grensepasseringer og papirklareringer idag . Forberedelsene til 

en overgang til en dokumentfri handel også mellom EF og 

EFTA-land er innledet. 

Eksempler på praktisk/tekniske hindringer som skal vekk, er 

etableringen av forskjellige felles produktstandarder. 

Produkter som skal kunne flyte fritt innen EF, må være produsert 

i henhold til disse felles praktiske/tekniske standarder. De 

tekniske standardene som skal harmoniseres, er begrenset til 

helsemessige og sikkerhetsmessige sider ved produktene; 

bestemmelser for næringsmidler og veterinære bestemmelser og 

bestemmelser som sikrer beskyttelse av miljø og/eller 

forbrukerne. 

Et eksempel på standarder i relasjon til trevirke og sponplater 

er harmoniseringsstandarder i forbindelse med brann-resistens, 

styrke, holdbarhet og miljømessige sider. Harmoniseringsforslag 

kan komme når det gjelder tilsetningsstoffer i produksjon av 

papir og kartong som kan komme i direkte kontakt med 

næringsmidler og dyrefor, eller for papir til hygiene eller 

husholdningsbruk . 

Eksempler på fiskale hindringer er forskjellig bruk av og 

innkreving av avgifter og skatter. Forskjellene i beskatning i 

EF-landene er i dag ofte meget store, f .eks betaler den som 

kjøper en personbli i Belgia 25% i avgifter, i Frankrike 33% og 

i Danmark 173%. På skatte og avgifts-området er det foreløpig 

ikke gjort mye ut over selve innføringen og senere den generelle 

anvendelsen av momssystemet. Innførelse av momssystmet har vært 

en betingelse ved opptak av nye medlemsland i EF. 

I tillegg til virkeliggjøring av et felles marked skal 
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effektiviteten i EF økes ved mer konkurranse. Både offentlige 

og private monopoler skal avvikles. Hvit-boka fra Kommisjonen 

"Completing the Internal Market'' understreker sterkt betydningen 

av en sterk og streng gjennomføring av en konkurransepolitikk. 

Samlet regner man med at dette skal gi betydelige 

effektivitetsgevinster og kostnadsreduksjoner 

(Cecchini-rapporten). Det ventes 2 % kostnadsreduskjon pr.år 

for bedriftene. I enkelte sektorer som i dag er skjermet ventes 

en reduksjon i kostnadene på opptil 20 %. Det gjelder spesiselt 

innen energiproduksjon, transport, bank- og 

forsikringsvirksomhet. Samlet venter man i EF at det skal bety 

1 % ekstra økonomisk vekst pr år de første fem-seks år, og at 

sysselsettingen skal øke med 2% over samme periode. 

5.2 MULIGHETER FOR NORSK SKOGBRUK VED ETABLERING AV "DET INDRE 

MARKED" - ET VEDVARENDE UNDERSKUDDSOMRÅDE 

EF-landene må i dag importere omkring halvparten av sitt behov 

for tømmer og flis. I følge kommisjonen i Brussel vil 

etterspørselen etter papir og trelast øke med ca 3 % årlig frem 

mot år 2 000. Det tilsvarer en økning på ca 75 mill kbm pr år. 

Basert på disse forutsetninger vil verken økt produksjon i EFs 

eget område av tradisjonelle langfibrede treslag eller innføring 

av hurtigvoksende plantasje skog i f .eks Spania og Portugal bli 

en trussel mot norsk skogindustri. Et vilkår vil imidlertid 

være at industrien kan opprettholde sin konkurranse posisjon. 

Basert på uttalelser fra EF-kommisjonens representanter er det 

lite trolig at det vil oppstå nye handelshindringer i et marked 

med en slik underdekning. 

Det er ventet at det vil komme store endringer i EFs egen 

treforedlingsindustri. Det indre marked vil medføre betydlige 

endringer i form av større konkurranse mellom bedriftene. Dette 

vil igjen kunne lede til nedleggelser og i neste runde til 

større effektivitet hos dem som overlever. Land som Norge som 
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eksportere til EF vil dermed med årene møte en mer effektiv EF 

industri. Dette er forøvrig et av hovedpunktene i 

Cecchinirapporten om de forventede virkninger av det indre 

marked. 

For den norske virkesprodusenten vil de pågående endringer i EF 

i første rekke være indirekte. Det er industrien som mest 

direkte vil bli berørt med de følger dette har for 

avsetningsmuligheter og virkespris. For treforedlingsindustrien 

kan det skje endringer som i betydlig utstrekning påvirker de 

generelle rammebetingelser industrien arbeider under. Det 

gjelder bl.a. effekten av tiltak på energisiden, transportsiden 

og kapitalsiden som kan berøre norsk skogindustri. 

Prisen på energi (kwh-prisen) er i EF idag ca 3 ganger større 

enn i Norge. Billig kraft har vært et viktig norsk konkurranse 

element. EF-kommisjonen legger opp til en avmonopolisering av 

energiproduksjonen. Det er antatt at det skal gi 

prisreduksjoner på energi både som følge av god energitilgang, 

og som følge av øket konkurranse og integrering i et fritt 

energimarked. Som en stor energiprodusent bør Norge trolig 

fortsatt ha en konkurransefordel her. 

Et felles marked med fullkonkurranse, krever et felles 

transportmarked med full internasjonal konkuranse. 

Veitransporten synes å få mest radikale omlegginer, men også 

jernbane- og lufttransport vil merke virkninger av et felles 

transportmarked. Innen utgangen av 1992 skal det således være 

etablert et felles transportmarked med fri adgang på tvers 

landegrensene, og dermed full konkurranse mellom transportørene. 

Harmoniseringsprogrammet vil omfatte felles bestemmelser om 

kjøretøyers mål og vekt, samt felles bestemmelser om kjøre- og 

hviletider for sjåførene. Endelig vil programmet omfatte 

veibeskatningen. 

Norsk treforedlingsindustri har i dag et betydlig handicap i 

form av høye transportkostnader. Dette kan bli enda større hvis 

en ikke får adgang til det felles transportmarked på lik linje 
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med EF-industrien. På den annen side er heller ikke våre 

viktigste konkurrenter medlem av EF. Sverige og Finland vil 

trolig som Norge få "EFTA-behandling" uten at det i dag er mulig 

å si hva det vil innebære av fordeler og ulemper. Andre 

konkurrenter som f. eks. Canada vil neppe oppnå EFTA- behandling. 

Skogindustrien er en kapitalkrevende bransje. Et felles marked 

for finansielle tjenester og full liberalisering av 

kapitalbevegelsene bør kunne føre til en reduksjon i kostnadene 

ved en rekke f inasielle tjenester i EF-området som følge av at 

konkurransen i finansmarked~ skjerpes. Norske bedrifters 

konkurranseposisjon vil dermed bli berørt. Valutaregulering 

utgjør et særlig problem. Norge er i dag ikke knyttet til EMS, 

selv om systemet står åpent også for tredjeland. Dersom Norge 

slutter seg til EMS, vil kurssvingningene ventelig bli mindre 

enn i dag, og det burde være mulig å holde en mer stabil 

kronekurs og et lavere rentenivå. 

Et fritt finansielt marked innebærer også full konkurranse om 

banktjenester. I Norge er det i dag stort sett et lukket system 

med liten konkurranse. Målsetningen i EF er at de enkelte lands 

borgere fritt skal kunne åpne konti, fritt skal kunne investere 

og oppta lån hvor som helst. Tilsvarende skal også gjelde 

forsikringsvirksomhet. Forutsetningen er igjen at økt 

konkurranse innen forsikring skal føre til bedre produkter, en 

mer effektiv tjeneste og dermed reduserte kostnader. 

Miljøpolitikk også i forhold til treforedlingsindustrien har 

stått sentralt den senere tid. Området er uoversiktlig, men i 

sterk og hurtig utvikling. Muligens ligger norsk treforedlings

idustri langt fremme, men det bør ikke undervurderes at EF 

og enkelte EF-land har tildels et meget strengt regelverk, bl.a. 

har Vest-Tyskland svært stramme normer når det gjelder 

emballasje for matvarer. 
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5.3 PROBLEMOMRÅDER VED ETABLERING AV 11 DET INDRE MARKED" 

Problemområdene for norsk skogbruk vil trolig i første rekke 

være knyttet til praktiseringen av konkurranselovgivningen og 

harmonisering av skatter og avgifter. På dette området er det 

fortsatt mye som gjenstår før man vet hva EF-landene kommer frem 

til. 

For skogsamvirket vil fastsettelse av tømmerpriser, 

tømmerprisforhandlinger og andre bestemmelser som regulerer 

avvirkning og driften i norske skoger være av stor betydning. 

Skogeierforbundet og skogeierforeningene faller i dag inn under 

prislovens bestemmelser om konkurranseregulerende 

sammenslutninger og er innvilget dispensasjon for 

prisforhandlinger og omsetning av virke. I enkelte EF-land som 

f.eks. Danmark og Vest-Tyskland skjer det også prisforhandlinger 

og virkessalg gjennom kooperative sammenslutninger eller 

organisasjoner. Den vedtektsmessige plikt til å levere gjennom 

skogeierorganisasjonen er imidlertid spesiell for det norske 

skogsamvirke, og det er mye som tyder på at dette kan komme til 

å stride imot EF's konkurranselovgivning. Kartell-lovgivningen 

i EF tillater i prisippet ikke leveringsplikt og geografisk 

oppdeling av markedet, slik landbrukssamvikret i dag 

praktiserer. Det er i midlertid gjort unntak for næringsmidler. 

For skogbruksprodukter er det ikke et slikt unntak, og dette 

innebærer at skogeierforeningenes bestemmelser i forhold til 

medlemmene om leveringsplikt trolig vil måtte endres. 

Alternativet til dagens gjennomgående prisavtalesystem kan bli 

en omsetningsform mere lik et løpende børspreget marked. I dag 

kjenner vi tendenser til denne form for omsetning slik 

skurtømmer omsettes i Glommens distrikt, hvor prisene er 

flytende og man får hurtigere prisendringer i tråd med endringer 

og forventede endringer i markedet. 

Også for industrien kan enkelte konkurranseregulerende avtaler 

komme i samme stilling. Virkesfordelingsavtalen som er inngått 

mellom de tømmerforbrukende treforedlingsbedriftene, er trolig i 
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strid med en mer strengt håndhevet konkurranselovgivning. Også 

innkjøps-organisasjoner som Vestvirke og Østfoldtømmer kan komme 

inn under betegnelsen "negativt samarbeid". Det har mellom 

virkeskjøperne også utviklet seg et virkessamarbeid over 

norske-svenske grensen. Også dette samarbeid kan komme i strid 

med en konkurranselovgivning. 

Effektene av det indre marked for skogindustrien vil ellers 

blant annet være nødvendigheten av å tilpasse seg de ulike 

standarder som vil bli gjort gjeldene i EF-landene. Allerede i 

dag er det etablert et samarbeid mellom EF og EFTA som bør føre 

til en omfattende harmonisering av standarder og normer i 

industrien. Kravet om standardisering vil for trelast bl.a. 

gjelde krav til dimmensjoner og lengder, ho~dfasthet og 

futighetsgehalt etc. For bransjen vil endringer av denne type 

kunne medføre et betydlig investeringsbehov i sorteringsanlegg, 

tørkeanlegg o.s.v. Innen papir- og kartongbransjen finnes 

foreløpig få internasjonelle standarder. 

Et vesentlig element i EF's arbeid mot et felles indre marked er 

harmonisering av skatte- og avgiftspolitikken. For de direkte 

skatter er det foreløpig bare lagt frem forslag vedrørende 

beskatning av selskaper og bedrifter. Det ser ikke ut til at 

man i denne omgang tar sikte på noen harmonisering av personbe

skatningen. Skogbruk har som tidligere nevnt to særskilte skatte

ordninger i Norge. Det gjelder systemet med 5 års gjennomsnitts

ligning og ordningen med skogavgift. 

De indirekte skattene (merverdiavgift og særavgifter) er her de 

viktigste og et meget vanskelig område. Standard mva. varierer fra 

22 til 12% i EF-landene i dag. Fritaksreglene varierer også fra 

land til land. Det er foreløpig uklart hva EF-kommisjonen vil 

foreslå og hva det endelige resultat vil bli. En endring av de 

indirekte skattene kan ha konsekvenser for det offentliges 

funksjoner i forhold til rammebetingelsene for de ulike næringene. 

Som det fremgår av avsnitt 4.1 ovenfor er intensjonene for 

offentlig støtte i det skogprogram som er vedtatt i EF, i stor 
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utstrekning sammenfallende med de målsetninger vi har for de 

tilskuddsordninger for skogbruk som er etablert i Norge (jfr 

avsnitt 2.3). Det er derfor ikke grunnlag for å anta at disse 

vil representere noe problem i forholdet mellom Norge og EF. 

6.0 KONKLUSJON 

I norsk debatt har spørsmålet i første rekke vært medlemskap 

eller ikke medlemskap i EF. I dag er det mer relevant å 

diskutere hvor langt en tilpassning til et indre marked skal gå. 

EF er en sentral handelspartner for Norge og norsk næringsliv 

skal også i årene fremover konkurrere på dette markedet. I stor 

utstrekning haster det dermed for den enkelte bedrift å begynne 

og arbeide med de endringer som skjer i markedet og de nye krav 

som etter hvert vil stilles til produktene. 

Man må imidlertid regne med som ved medlemskap, at dersom land 

utenfor EF skal nyde godt av rettigheter i det store 

EF-markedet, må EFs egen industri ha de samme rettigheter og 

vilkår på det norske marked. Norsk industri og lovgivning må 

også legge opp til at det ikke finnes konkurransevridende tiltak 

enten i form av subsidiering eller andre handelshindringer. 

Samtidig kan tradisjonell hjemmemarkedsorientert industri få ny 

konkurranse. 

For norsk skogbruk er virkningene indirekte, der er industriens 

vilkår som bestemmer tømmerpris og dermed økonomien i næringen. 

For norsk gårdsskogbruk er handelspolitiske forhold dermed en 

del av den totalvurdering som må gjøres når forhold til omverden 

skal avgjøres. 
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