Skattepolitikk for optimisme og økt avvirkning!
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Stortinget har bedt Regjeringen legge frem forslag til en strategi for økt avvirkning i
Norge. Dette har bidratt til å skape både forventninger og optimisme i skogbruket.
Nå gjelder det å omsette ønskene i konkrete mål og tiltak. Og det er de økonomiske
virkemidlene som må prioriteres dersom vi skal evne å øke avvirkningen.
Optimisme i næringen
For tiden opplever vi faktisk en markant økning i avvirkningen. Situsajonen vil være
midlertidig, fordi den i stor grad skyldes tilpasning til endret skattesystem ved salg av
rotposter. Rotkontraktene, som ble inngått på tampen av fjoråret, avvirkes nå i raskt
tempo og skaper rekordavvirkninger. På tross av ny skattemodell, hersker det likevel en
optimisme i skogbruket for tiden. Tømmerprisen har vist en tendens til økning, samtidig
som etterspørselen etter ved er meget god. Signalene om bioenergi og biodrivstoff som
fremtidige vekstområder er troverdige, betalingsviljen for jakt, fiske og andre
utmarksprodukter har aldri vært bedre og interessen for arealer til bolig og hytteformål
når nye høyder mange steder i landet. NORSKOG er glad for at Stortinget har vært
tydelige i sitt ønske om økt avvirkning i Norge. Det er fullt mulig å gjøre konkrete og til
dels enkle grep som vil øke avvirkningen og ytterligere styrke optimisme og fremtidstro i
skogbruket.
Rotnetto styrer avvirkningen
Det er og blir netto avkastning som styrer skogeiers avvirkning. Det er lite som taler for
dramatisk økte tømmerpriser innen overskuelig fremtid, samtidig som de største
gevinstene fra effektivisering av skogsdriften allerede er tatt ut. Dersom vi skal lykkes
med å øke avvirkningsnivået, må rotnetto økes på annen måte. Økonomiske virkemidler
som styrker lønnsomheten må derfor prioriteres. Skattemodellen som sådan kan
vanskelig endres umiddelbart etter at den revidert, men det kan gjøres enkle tilpasninger
for å motvirke de negative effektene modellen gir. I tillegg bør man vektlegge å styrke
eksisterende ordninger , samt finne enkelte nye.
Skogfond - økt skattefordel og bredere anvendelse
Skogfond virker både avvirknings- og investeringsfremmende, og er et av de viktigste
virkemidlene vi har for å økt aktivitet. Med økt marginalskatt aktualiseres ordningen
ytterligere. Det vil være en sterk motivasjon til økt aktivitet i næringen dersom den
skattefrie andelen økes til 80%. Spart skatt i dette systemet tilfaller ikke skogeieren
direkte, men går uavkortet til langsiktige investeringer som over tid gir staten økte
skatteintekter. Vi vil samtidig anbefale at skogfondsordningen utvides til å gjelde flere
investeringer enn det som er tillatt i dag. Økt avvirkning innebærer at mer virke må
hentes fra bratt terreng og områder med lengre driftsavstander. Muligheten for å investere
i skogsveier ble fjernet fra ordningen i 2003. Målsettingen om å øke tømmeruttaket er et
sterkt argument for å gjeninnføre denne muligheten. Det bør under samme argumentasjon
også vurderes om ordningen bør omfatte tiltak for å kunne avvirke i vanskelig terreng.
Nyere forskning viser at eiendommer med mange inntektsområder generelt har høyere
aktivitet i skogbruksdelen. I kombinasjon med behov for økt anvendelse av

resursgrunnlaget for øvrig, finner vi det formålstjenelig at fondsordningen utvides til å
gjelde andre investeringer innenfor eiendommens ressursgrunnlag. Det være seg
utbygging av kraftverk, produksjon av geologiske produkter og bioenergi, utvikling av
utmarksnæring osv. På denne måten omsettes skogkapital til investering i ny og
fremtidsrettet næring. Eiendommene får dermed flere ben å stå på, slik at næringen derfor
blir mer robust overfor fremtidige endringer, samtidig som det skapes aktivitet og
sysselsetting i distriktene. Tiltaket vil utvilsomt være en sterk drivkraft for å øke
avvirkningen. Effekten har så mange positive sider at det vanskelig kan oversees.
Nedskriving av kostpris
Tidligere kunne skogfond med skattefordel benyttes til å nedskrive kostprisen ved kjøp
av eiendom med 10%. Dette bør nå gjeninnføres. Ordningen vil øke evnen til kjøp av
skog, og forbedre eiers likviditet i starten av sin eierperiode. Likviditetsforbedringen øker
evnen til å investere i utvikling av eiendommen, og er sterkt avvirkningsfremmende.
Skogbruksfradrag
Jordbruket har et årlig bunnfradrag på kr 36.000 og 19% av overskytende inntekt
begrenset oppad til kr 61.500. Tilsvarende kan tenkes innført for skogbruket. Effekten av
dette vil være at kr 36.000 av skogsinntekten ikke beskattes. For de som har høye
inntekter vil en tilsvarende andel bli beskattet med en lavere skattesats. Effekten for
avvirkningsnivået kan forsterkes ytterligere ved at bunnfradraget ikke gis en fast
størrelse, men kobles til omsetningen ved en fast prosentsats. Et fast bunnfradrag har
størst effekt for små eiendommer, kobles det til omsetning vil det ha betydning for alle
eiendomskategorier. NORSKOG vil anbefale myndighetene å innføre et
omsetningsbasert bunnfradrag som gir økt lønnsomhet for skogeier og som bidrar til økt
verdiskaping for storsamfunnet ved å fremskaffe mer tømmer til videreforedling.
Økt skjermingsandel
Den nye skjermingsmodellen rammet skogbruket spesielt hardt, og førte til en
skatteskjerpelse som i betydelig grad reduserte motivasjonen for hogst. Formålet var å
sidestille ulike deler av næringslivet. For skogbrukets del er imidlertid skattegrunnlaget
forskjellig fra øvrige næringer, samtidig som tilpasningsmulighetene er svært begrenset.
Vi mener derfor at det er sterke grunner for å øke andelen av inntekter fra skog som
skjermes for toppskatt. Dette kan gjøres ved å åpne for oppskriving av kostpris.

