NYHETER

24

Dagens Næringsliv. Onsdag 6. april 2005

Ler av Esa-klage
Landbruksminister
Lars Sponheim fnyser
av å ha blitt anmeldt
til Esa for å skape
konkurransevridninger innen byggenæringen. – Jeg gleder
meg til å gå i polemikk
med Esa om dette, sier
Sponheim.
ANNIKEN H. JEBSEN
Oslo
– Jeg blir beskyldt for å gi moralsk støtte til treindustrien. Det
gleder jeg meg til å se hvordan
Esa skal behandle. Fra mitt ståsted er dette ganske morsomt,
ler Sponheim.
For mur- og betongindustrien er dette ramme alvor. De
hevder at Sponheim har løftet
ut en flik av byggenæringen,
treindustrien, og omdefinert
den til landbrukspolitikk. Hele
treindustrien er gjennom fem
år blitt tilgodesett med 135 millioner kroner i støtte til forskning og utvikling av nye treprodukter, i håp om at dette skal
puste liv i en næring som har

Millioner til trær

DN igår.

sett råvareprisene falle jevnt og
trutt i tiår etter tiår.
– Det er en latterlighet fra betongindustrien. Hvis Esa i det
hele tatt vil ta i dette, skal vi
med stor tyngde fortelle om all
støtte som er tilfalt betongindustrien gjennom årene, sier
Sponheim.
Holder kortene tett
Advokat Mona Søyland i advokatfirmaet Simonsen Føyen er
engasjert av Byggutengrenser til
å representere deres sak overfor
Esa. Hun er ikke overrasket over
Sponheims latterliggjøring av
anmeldelsen.
– Det er alltid slik at staten
mener den har en ualminnelig

TAKKER BETONG. – Jeg må benytte anledningen til å takke betongindustrien for å skape så mye oppmerksomhet rundt Treprogrammet, sier
landbruksminister Lars Sponheim. Foto: Thor Nielsen

god sak. Det lar jeg meg ikke
skremme av, sier Søyland.
Hun mener stridens kjerne
blant annet er om staten har
mulighet til å definere treindustrien som en del av norsk landbruk, eller om den er en del av
byggenæringen.
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– Vi er av den klare oppfatning
at treindustrien er en del av byggenæringen, og derfor omfattes
denne næringen også av Esas
konkurranselovgivning.
Når
staten gir støtte til bare én del av
en større næringsgruppe, innebærer dette konkurransevridning i strid med statsstøttereglene, sier Søyland.
Lei beskyldninger
– Vi bygger ikke ned betongkunnskap – vi bygger opp trekunnskap, sier Sponheim, som
mener han ikke kan skjønne
hvorfor mur- og betongbransjen
lar seg provosere av at han som
skogbruksminister åpent støtter
treindustrien i konkurranse
med andre bygningsmaterialer.
– Jeg må ha stukket nålen borti noe. De har gjemt seg bort og
fått være i fred i lang tid, så kommer lyset inn i den mørke kroken deres og det er ikke noe pent

● Treprogrammet (Verdiskapningsprogrammet for Tre) startet
i 2000.
● Hittil har Innovasjon Norge,
som forvalter programmet for
Landbruksdepartementet, delt ut
135 millioner kroner.
● Programmet er inne i sitt siste
virkeår, men Landbruksdepartementet ønsker å videreføre det.
● Konkurransetilsynet har vurdert Treprogrammet og slått fast
at det skaper konkurransevridninger, men at det ikke er hensiktsmessig å gå videre med saken fordi konkurransevridningen
fremtrer som tilsiktet ut ifra nasjonal skogbrukspolitiske målsettinger.
● Treprogrammet er besluttet
opprettet av Stortinget som et virkemiddel for å øke verdiskapningen innen treindustrien. Målet er
at primærprodusentene og treforedlerne skal få mer betalt for
tømmer og trevarer.

syn – det er faktisk ganske stygt
det som er der, sier Sponheim og
sikter til det han omtaler som
betongindustriens
miljøproblem.
Dette benekter Bjørn Mørck,
administrerende direktør i Norcem og styreformann i Byggutengrenser.
– Ser man på bygg i et livsløpsperspektiv, bekrefter utallige
forskningsrapporter at det ikke
er nevneverdig forskjell på miljøbelastning fra bygg i tre og betong. Dessuten er det vel dokumentert at mur og betongbygg
trenger vesentlig mindre vedlikehold enn trebaserte bygg.
Gjennom et byggs levetid hevder mange forskere tvert imot at
CO2-utslippet kan være lavere
med betong enn tre, sier Mørck.
anniken.jebsen@dn.no

Treprogrammet
vokser videre
OSLO: Landbruksminister Lars
Sponheim har de siste fem årene delt ut 135 millioner kroner
gjennom Treprogrammet for å
øke verdiskapningen innen
skogbruket, men ennå er det
langt mellom suksesshistoriene
som er kommet ut fra prosjektet.
– Mange sier det har vært veldig velkomment å få penger av
programmet, og dette har hjulpet dem til å kunne satse på faglig påfyll, markedsføring eller
andre prosjekter de ellers ikke
ville hatt råd til. Men resultater i
kroner og øre er det vanskelig å
se, sier Kari Stubberud, forsker
ved Østlandsforskning og medforfatter av en evaluering av
Treprogrammet.
Av 135 millioner kroner som
er delt ut i støtte til treindustrien, har over ti millioner kroner
gått til støtte av trebransjens

egne informasjonsorganer –
TreFokus, Tresenteret i Trondheim og TreTeknisk Institutt.
Andre store mottagere er Universitetet i Trondheim, NTNU,
og Landbrukshøyskolen på Ås.
Ifølge Treprogrammets målsetning skulle 60 prosent av
støtten årlig gå til prosjekter
innen produktutvikling og nyskapning. Men programmet har
hatt en trang fødsel blant næringsaktører, og evalueringsrapporten fra Østlandsforskning konkluderer med at bare
25 til 40 prosent av midlene har
gått til denne typen aktiviteter
siden 2002.
Sponheim lar seg ikke bekymre av at det skorter på konkrete
resultater etter å ha delt ut millioner av kroner til næringen de
siste fem årene. Isteden er han
helt klar på at Treprogrammet
skal leve videre.

