LENSA prosjektet i Trøndelag og
konkurranseaspektet
Økte tømmerpriser og reduserte driftskostnader øker hogsten. Konkurranse om
tømmerstokken er derfor en forutsetning for å innfri de politiske ambisjonene og
anvende potensialet skogressursene gir for verdiskaping, sysselsetting, klimaarbeid osv.
Fylkesmannen i Sør‐Trøndelag er på sin side av en annen oppfatning...

LENSA ‐ prosjektet
I Sør‐Trøndelag har fylkesskogetaten gitt betydelig økonomisk støtte til et prosjekt for å øke
aktiviteten i primærskogbruket. Tiltaket er kalt LENSA‐prosjektet og går i praksis ut på at man har delt
fylket inn i ansvarsområder som har fått hver sin «pådriver». Innenfor sine geografiske
ansvarsområder bidrar pådriverne for å øke aktiviteten innenfor tradisjonelle skogtiltak, herunder
også veiprosjekter. Med unntak av én, hadde samtlige «pådrivere» mailadresse til lokalt
skogeierandelslag.

Konkurransevridning
Det er nærliggende å anta at oppdrag utløst av «pådriveren» kanaliseres til organisasjonen de er
tilknyttet. I møte med NORSKOG og SB‐Skog påpekte Fylkesskogetaten selv at dette var en
organisering som lett kunne bli kritisert, siden det kunne fremstå som fordekt offentlig driftsstøtte.
Istedenfor å bryte disse båndene ville imidlertid Fylkesskogetaten løse problemet ved å overføre
arbeidsgiveransvaret for de samme personene til kommunene. Med unntak av at mail‐adressene
skiftes kan NORSKOG vanskelig se at dette endrer den praktiske konsekvensen, nemlig den at
skattebetalernes penger bør kunne antas å gi en enkeltaktør et fortrinn som umulig kan hentes inn
av konkurrentene. Når statlige midler hindrer andre aktører ra å få fotfeste, er det etter NORSKOG
sitt syn skogeierne som først taper, deretter verdikjeden videre, og til slutt samfunnet som helhet.

Ønsker ikke anbudskonkurranse
Etter det NORSKOG erfarer har man i andre deler av Trøndelag organisert tilsvarende innsats slik at
«pådriveren» sender oversikt over skogeiere som ønsker tilbud på ulike skogoppdrag til de tilbyderne
som ønsker oversikten. På denne måten oppnår man den nødvendige konkurransen som øker
tømmerprisene, senker kostnadene og skaper økt aktivitet. NORSKOG mener dette er en sunn
modell, fordi den samlede oversikten over utlyste oppdrag kan dokumentere hvilken mereffekt den
statlige støtten har utløst. Fylkesskogetaten i Sør‐Trøndelag har overraskende nok på sin side avvist
en slik ordning. NORSKOG vil følge opp saken.
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