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Innspill til revidert Nasjonalbudsjett 2015 
 
En av ti arbeidsplasser i Norge og to tredjedeler av eksporten fra landet er knyttet til olje. Det gjør norsk 
økonomi svært sårbar og viser et prekært behov for omstilling for å sikre fremtidig velferd. En gradvis 
omstilling til en grønn økonomi vil være viktig ikke bare for fremtidig norsk verdiskaping, men også for det 
globale miljøarbeidet.  
 
Verdikjeden skog og tre representerer en av de få fullstendig nasjonale sektorene i landet, der lenken fra 
råvareledd via industri til et internasjonalt sluttmarked er eid av norske selskaper. Dette er i tillegg en 
fornybar og klimapositiv virksomhet som tverrpolitisk ønskes styrket i Norge.        
 
Det regjeringsoppnevnte utvalget SKOG22 la i januar frem sine anbefalinger for Landbruks- og matminister 
Sylvi Listhaug, og konkluderer med at verdikjeden har potensial for å firedoble sin verdiskaping.  
En forutsetning for denne målsettingen er at råvareleddet evner å øke leveransene av råstoff over tid.  
I motsatt fall er risikoen ved å investere i norsk skogsindustri for høy. Potensialet for en bærekraftig årlig 
avvirkning er ca. 40 % høyere enn dagens volum. 
 
Det overordnede budskapet fra SKOG22 var at Norge som et minimum må få rammebetingelser gjennom 
hele verdikjeden som gjør den rustet for konkurransen den er eksponert for i verdensmarkedet. Det minnes 
om at skogsektoren i liten grad er mottaker av statlig støtte, og er helt avhengig av kommersielt akseptable 
rammebetingelser. Eiendomsstrukturen er et problem, fordi 130.000 skogeiere med få unntak eier et stykke 
skog uten betydning for eierens inntekt.       
 
Anbefalingene fra SKOG22 har ingen verdi hvis de ikke følges opp av aktive handlinger og vedtak. For 
revidert Nasjonalbudsjett for 2015 mener NORSKOG det er ett punkt som det er helt avgjørende å få gjort 
noe med snarest. 

 
• Fjerne gevinstbeskatning ved salg av landbrukseiendommer ut av familien, slik situasjonen var før 

2005, evt. begrenset til en avgrenset periode for deretter å innføre kapitalbeskatning på gevinst ved 
salg.   

 
Dette er helt nødvendig for å bidra til at rasjonelle og riktige salg av skogeiendommer blir påskyndet og 
gjennomført, samt hindre at eiere opprettholder et passivt eierskap, motivert av muligheten for å spare skatt 
ved et eventuelt og ofte urealistisk framtidig salg til familie. 
 
Tiltaket vil føre til at dagens eier hogger før salg, og at ny eier hogger for å finansiere kjøpet. Tiltaket vil altså 
ha effekt umiddelbart og på sikt, da et økende antall eiendommer blir av en størrelse som gjør at 
avkastningen fra arealet får mer betydning for eierens økonomi.  
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I Regjeringserklæringen er ovennevnte endring varslet. Dette medfører at selgerne nå sitter på gjerdet og 
venter på endringen. Provenytapet ved å fjerne eller redusere gevinstbeskatningen nå er i praksis ikke 
eksisterende. Den varslede endring har låst markedet og få eiendommer selges ut av familien.  

NORSKOG ber dermed om at gevinstbeskatning ved salg av landbrukseiendommer ut av familien oppheves. 
Opphevelsen kan evt. begrenses til en avgrenset periode for deretter å innføre kapitalbeskatning på gevinst 
ved salg.   
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