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NORSKOGs innspill til Meld.St.4 - Bedre skatt 
 
Sitat (meld.st.4): «Gradvis må fastlandsøkonomien i større grad bidra til å finansiere økende utgifter til pensjon, 
helse og omsorg. I en slik situasjon er det særlig viktig å ha et skattesystem som i minst mulig grad svekker 
insentivene til å spare, investere og arbeide.» 
 
NORSKOG mener det er bra at Regjeringen vil vurdere skattesystemet for å stimulere til utvikling og 
omstilling i norsk økonomi. Med fremtidens utfordringer, herunder klimautfordringene med behov for grønt 
skifte, er det viktig å vri verdiskapingen fra fossile til fornybare ressurser. Dette styrker behovet for både 
aktivitetsøkning og investeringer i skogbruket. 
 

Våre innspill vil alene dreie seg om forhold som er av vesentlig betydning for skogbruket. 
  

1. Enkeltpersonforetakene 
Skoginntekt bør primært beskattes som kapitalinntekt. Dette vil gi økt aktivitet og økte 
investeringer.  Subsidiært bør skogbruket få mulighet til fondsavsetning for å redusere ulempene 
den løpende beskatningen har for sparing og egenfinansiering av investeringer.  

2. Verdsettingssystemet for skog 

Skogfaktoren må beholdes på 5 som i dag. Hvis faktoren skal justeres må det tas en full 
gjennomgang av verdsettingsgrunnlaget for skog, inklusive beregningen av nyttbar tilvekst og 
kostnadssjablongene. 

3. Formueskatt på arbeidende kapital 
Formueskatt på arbeidende kapital må fjernes. For næringer som skogbruk, der avkastningen er lav 
sett i forhold til verdien av arealene, utgjør denne skatten en uforholdsmessig stor andel av 
skattetrykket. 

    

1. Enkeltpersonsforetakene 
Sitat (meld.st. 4) «Skattesystemet bør utformes slik at de som driver næringsvirksomhet i minst mulig grad lar 
seg påvirke av skattereglene i valget av virksomhetsform.»  
 

Denne beskrivelsen i meldingen er vi helt enige i, og etterlyser en snarlig løsning på problematikken som 
rammer enkeltpersonforetakene. Ved overgang fra delingsmodellen til foretaksmodellen, fikk 
enkeltpersonforetakene (EPF) en løpende beskatning med full personskatt. Bedrifter i selskapsform ble 
derimot uttaksbeskattet, noe som ga disse langt bedre forutsetninger for drift og investering. I praksis førte 
omleggingen til at EPFene fikk mer enn tjue prosent lavere investeringsevne enn aksjeselskaper. Om 
overskuddet i et EPF brukes til å utvikle virksomheten eller går til eierens privatforbruk er med andre ord 
skattemessig likegyldig. Dette skatteargumentet alene gjør at unaturlig mange nyetableringer skjer i 
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selskapsform, og at motivasjonen for videre investeringer og utvikling av næringen er klart svakere for 
virksomheter drevet som EPF, sammenliknet med formelt selskap. Det gjelder enten eierformen er AS eller 
deltakerlignet. Hva som er hensiktsmessig eierskap for produksjonen synes underordnet. 

I Sverige er det forståelse for at langsiktig sysselsetting og velferd er uløselig knyttet sammen med 
verdiskaping og innovasjon. Siden nettopp velferds- og sysselsettingspolitikken står sentralt for den sittende 
regjeringen, bør vi forvente en endring på dette området snarest.  
 
EPFene skaper sin egen hverdag, bærer personlig den økonomiske risikoen for virksomheten og er avskåret 
fra selv de enkleste sosiale ordninger. Allikevel betaler enkeltpersonforetakene generelt vesentlig mer skatt 
enn lønnsmottakere. EPFene omfatter rundt 200.000 norske arbeidsplasser og representerer ofte starten på 
fremtidsrettede bedrifter (en konkurransegren der Norge rangeres på et bunnivå i verdensmålestokk). 

 

Når den stemoderlige behandlingen av EPFene påpekes overfor Finansdepartementet får man like kontant 
som kategorisk en oppfordring om endring av eierform til aksjeselskap. Denne skattetilpasningen er 
imidlertid i strid med konsesjonsloven som gjelder en stor andel foretak. Konsesjonsloven presser 
landbruket inn i den skattemessig minst lønnsomme eierformen.  Eierskap i selskapsform er dessuten ofte et 
administrativt ressurssluk for små bedrifter. 

 

Det har aldri vært intensjonen at eierform skal velges ut fra skattemessige motiver, men derimot av 
hensiktsmessighet for effektiv administrasjon og drift. Dette er også tydelig signalisert i meldingen. 
NORSKOG vil understreke nettopp dette, siden Finansdepartementet etter vårt syn åpenbart agerer på tvers 
av dette formålet. 

 

For skogbrukets del har vi siden forrige skattereform bedt om at skogbruket skal beskattes med flat 
kapitalskatt. Dette var også konklusjonen i SKOG22-rapporten. Skogbruket høster tilveksten fra skogen. 
Skogen kan sammenliknes med en bankkonto og tilveksten med rentene av denne, rent logisk bør derfor 
skogsinntekt beskattes som kapitalinntekt. 

 

Alternativt kan diskrimineringen enkelt unngås med en regnskapsmessig avsetningsmulighet der 
enkeltpersonforetakene blir kapitalbeskattet for midler som er ment for utvikling av virksomheten. Dette 
ville jevne ut forskjellen fra annet eierskap, og stimulere til investering fremfor forbruk. Det såkalte 
Uttaksutvalget, som la frem sin utredning i 2005, frarådet imidlertid denne typen kompensasjon for 
skatteulemper med begrunnelse i prinsipielle retningslinjer fra tidligere offentlige utredninger, særlig 
Skattereformen av 1992 og Skauge-utvalget 2003. Det sistnevnte utvalget innså problemet, men 
undervurderte åpenbart de praktiske konsekvensene. Andre, og for vårt vedkommende konkurrerende land, 
har funnet løsninger på denne skattemessige utfordringen. Det regjeringsoppnevnte utvalget SKOG22 
konkluderer med at rammebetingelsene i Norge minst må komme på linje med konkurrentenes, og 
fremhevet skattenivået i råvareleddet som en utfordring for den trebaserte verdikjeden. Resultat etter skatt 
til skogeier er styrende for hvor mye skog som hogges i året. (For en oversikt over undersøkelser av 
sammenhengen mellom avvirkning og skatt/inntekt, se Vennesland m fl 2006. Skogressursene i Norge 2006: 
muligheter og aktuelle strategier for økt avvirkning. Ås: Norsk institutt for skog og landskap.) 

 

Det er særlig vanskelig å forstå dagens valg av skattesystem for EPF i en periode da bedrifter sliter. Med en 
personlig garanti for virksomheten, slik det er i EPF, er diskrimineringen svært hemmende for gründerviljen. 
Gründere har generelt verken forutsetninger for, eller interesse av, å konsentrere en stor andel av arbeidet 
om administrative gjøremål, som jo er en forutsetning i et AS.  
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De fleste andre land har gjort nødvendige justeringer av skattesystemet for å skape nødvendig likhet 
mellom ulike eierformer. En regnskapsmessig fondsavsetning av overskudd som er planlagt brukt til 
utvikling av foretaket, er en enkel og funksjonell metode. I Sverige har enkeltpersonforetakene hatt denne 
muligheten i 20 år, og de er godt fornøyde med systemet. Norge har ikke tatt dette inn over seg, selv om 
alle piler peker mot behovet. Motstanden mot høyst nødvendige endringer i regelverket, synes å være 
basert på et ensidig fokus på at regelverket formelt sett skal være mest mulig likt for alle, uten å vektlegge 
at forutsetninger og øvrige rammebetingelser for øvrig er ulike. En skal i den sammenhengen være klar over 
at vesentlige løft i norsk næringslivs historie ikke ville vært mulige uten målrettet differensiering. 
Næringsnøytralitet virker i beste fall konserverende for norsk næringsliv, men er mest sannsynlig svært 
ødeleggende. Paradoksalt nok har oljenæringen, som har skygget for mye av den øvrige produksjonen i 
Norge, et skreddersydd skatteopplegg som fremmer produksjon. I dette bildet fremstår prinsippet om 
næringsnøytralitet som en selvmotsigelse i en periode da behovet for nyetableringer er prekært for landets 
økonomi. Skogbruket representerer en stor mulighet innen bioøkonomien, med en unik posisjon til å skape 
verdier basert på et fornybart råstoff. Skattesystemet bør brukes til å stimulere til utvikling innen 
bioøkonomien slik det fram til nå har vært brukt for å utvikle oljeøkonomien.   

 

Hva som skal drive samfunnshjulet er uteglemt i resonnementet. Dette signaliserer en mangel på 
helhetsforståelse som vi håper regjeringen evner å overskue. Vi mener det er en feilslått strategi av staten å 
ta vekstkapitalen fra småbedriftene før den er satt i arbeid og har kunnet gi avkastning.  Kombinert med 
mangelen på innovasjon i norsk næringsliv generelt, er situasjonen uholdbar for en nasjon som har levd på 
en historisk enestående men raskt dalende økonomisk bølge. 

 

Større likebehandling av EPF og AS i skogbruket vil virke aktivitetsfremmende i tråd med målsettinger for 
«det grønne skiftet» hvor fokus rettes mot verdiskaping basert på fornybare råstoff. En flat skatt som omtalt, 
eller en fondsavsetting, vil stimulere til økt evne til egenfinansiering av investeringer, økt sparing og økt 
aktivitet for å genere den inntekt som må til for å etablere det finansielle grunnlag for den aktuelle 
investering. Skogbruk skiller seg fra andre næringer ved at en i større grad kan styre når en skal få ulike 
inntekter. Ved et hensiktsmessig skattesystem vil en stimulere til at inntekter etableres i forkant av 
investeringer for å etablere det finansielle grunnlag for investeringen. Dette forutsetter flat skatt som AS 
eller fondsavsetning for å unngå tøff marginalbeskatning av den aktuelle inntektsøkning.     

 

Siden konsesjonsloven i de fleste tilfeller hindrer skogeiere å benytte AS som eierskapsform kan en mulighet 
være et «Enkeltpersonsselskap». Dersom det kun er en aksje i selskapet og det er aksjen som er 
konsesjonsbelagt, kan skogeieren benytte samme skattesystem som AS har og samtidig tilfredsstille dem 
som ikke ønsker å fjerne konsesjonsloven. 
 

2. Verdsettingssystemet for skog 
Sitat (meld.st.4): «Skogfaktoren bør i utgangspunktet gjenspeile en faglig satt kapitaliseringsrente, dvs. 
risikorente på langsiktige papirer tillagt en risikopremie som gjenspeiler den særskilte risikoen ved 
investeringer i skogvirksomhet» 
 
I meldingen foreslås det å øke skogfaktoren fra dagens 5 til 10. Dette betyr at formuesverdiene på skog 
dobles fra 2017. Beregninger som ble gjort da det nye systemet for verdsetting av skog i 
formuessammenheng trådte i kraft i 2006 viste at verdiene ble for høye ut fra de gitte sjablongene. I stedet 
for å endre verdiene i modellen, som hadde vært det rette, ble skogfaktoren senket for å komme på riktig 
nivå. Skogfaktoren som brukes i dag gjenspeiler derfor ikke faglig basert kapitaliseringsrente.  
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Formue i særskilt lignet skog settes til den avkastningsverdien skogen har som varig inntektskilde ved rasjonell 
skjøtsel og drift, jf. skatteloven § 4-11 annet ledd. (LigningsABC)  
 
Formueskatt i skogbruket beregnes på baiss av en sjablonmessig beregnet formuesverdi.   
Dagens ordning ble etablert i 2007.  
 
Bakgrunn for dagens ordning  
Skattedirektoratet hadde i flere år arbeidet for å utvikle et nytt og forenklet system for beregning av 
formuesverdier i skog, som skulle avløse de gamle ”skogkortene” som bygget på et relativt detaljert sett av 
eiendomsvise forutsetninger. Det var en målsetting i dette arbeidet å finne en enkel modell som jevnet ut 
unaturlige formuesforskjeller mellom eiendommer. Et forslag til modell ble presentert i desember 2005. 
Denne hadde NORSKOG m.fl. vesentlige merknader til, blant annet som følge av at antatt hogstkvantum 
eller nyttbar tilvekst, årlig inntekt og at verdiene gjennomgående ble alt for høye ut i fra en forutsetning om 
at endringen skulle være provenynøytral. Modellen ble gjenstand for videre behandling og justeringer i 
Finansdepartementet, og en ytterligere justert modell ble presentert våren 2006. Også denne hadde etter 
NORSKOG sin oppfatning noen av de samme svakheter som den første, noe det ble gitt klare 
tilbakemeldinger på. Det er oppfølgeren som nå er blitt resultatet, fra og med likningsåret 2006, og som i 
prinsippet fortsatt legges til grunn i arbeidet med å oppdatere skattesystemet.  
 
NORSKOG var svært kritiske til deler av modellen. Verdiene som kunne utledes av systemet ble for 
sjablonmessige og tilfeldige, og dermed vesentlig høyere enn den hevingen av skogformuen på 
gjennomsnittlige 30 % som da ble lagt til grunn. Som følge av NORSKOGs arbeid skulle 
Finansdepartementet gjennomføre en evaluering og eventuelt legge inn en korreksjonsfaktor, dersom de 
innsamlede data viste en økning ut over det som er vedtatt av Stortinget.  
 
Det ble opprinnelig lagt til grunn at det skulle være en skogfaktor på 8, for den del av skogverdien som var 
basert på virkesproduksjonen. Finansdepartementets evaluering viste, akkurat slik NORSKOG hevdet, at 
systemet ga for høye skogverdier hvilket medførte en vesentlig skatteøkning langt ut over hva Stortinget 
hadde forutsatt. I stedet for å endre øvrige forutsetninger i den sjablonmessige beregning, ble skogfaktoren 
vesentlig senket, først til 4 for å kompensere for mye betalt formuesskatt ett år, og deretter satt til 5, som er 
dagens nivå.  
 
Nærmere om modellen 
Den sjablonmessige verdiberegning av virkesproduksjonen baseres på standardtall for nyttbar tilvekst pr. da 
skog av ulike boniteter, som er satt opp generelt for hele landet, og tømmerpriser og driftskostnader som er 
spesifisert for den enkelte kommune. Disse verdiene er ikke nødvendigvis riktige i hvert tilfelle, og skogeier 
kan i så fall i noen grad korrigere kostnadstallene basert på egne erfaringstall. Korreksjonen må i tilfelle 
begrunnes og dokumenteres. Tallene for virkespriser kan imidlertid ikke korrigeres. Beregningen 
gjennomføres for hver eiendom dokumentert i RF 1016. 
 
Det meste av tilpasningen fra skogeierne ble gjort første året, og inkludert i grunnlaget for den 
etterfølgende evaluering som Finansdepartementet gjennomførte, noe som medførte endring i 
skogfaktoren.  
 
Hvorfor treffer ikke modellen?    
Det er særlig to forhold som bidrar til at modellen ikke treffer, og gir en generell overvurdering av 
påregnelig årlig inntekt.  
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• Estimatene på nyttbar tilvekst blir for høye 
Når vi setter de generelle tall for nyttbar tilvekst pr da inn i landskogtakseringens tall for Norge får vi et årlig 
forventet hogstuttak på nesten 16 mill. m3, jfr. beregningen nedenfor: 
 

Bonitetsklasse Nyttbar tilvekst 
pr da. 

Areal i da Nyttbar tilvekst 
totalt 

Super 0,9 1 240 000 1 116 000 
Høy 0,4 10 870 000 4 348 000 
Middels 0,25 32 680 000 8 170 000 
Lav 0,08 29 420 000 2 353 600 
Sum  74 210 000 15 987 600 
 
Erfaringsmessig blir 5 – 10 % av arealet tatt ut av beregningen på grunn av miljøforhold og krevende 
terreng. Likevel ser vi at sammenlikning med normal årlig avvirkning for salg de siste 30 år, som stabilt har 
ligget i intervallet 8 – 10 mill. m3, ser vi at sjablongen som gjennomsnitt angir vesentlig for høyt 
hogstkvantum sammenliknet med dagens tilpasning i næringen. 
 

• Kostnadssjablongene blir for lave 
Kostnadssjablongene angir gjennomsnittlig driftskostnad pr. m3 på 185 (sone 1) – 235 (sone 2) pr m3. Dette 
er kostander som skal dekke utgifter til selve avvirkningen, skogkultur planlegging, forsikring, regnskaps-
føring og administrasjon.   
 
Vanlige kostnadsnivå pr. m3 i dag er: 
 
Avvirkning og sporoppretting 120 - 150 kr 
Tømmermåling og avvirkningsavgifter 10 kr 
Skogkultur 30 - 40 kr 
Veivedlikehold 20 - 30 kr 
Administrasjon, forsikring, plan, regnskap. 30 – 40 kr 
Sum 210 – 270 kr 
 
Ved etableringen av kostnadssjablongene var det særlig administrasjonskostnadene som ble underestimert.  
 
Skogfaktoren 
Etterkalkylene, sammenlignet med statistikk, bekreftet at den sjablonmessige beregning var upresis, og ga 
en gjennomsnittlig overestimering av årlig inntekt. Dette ble kompensert med en tilsvarende reduksjon i 
skogfaktor, som opprinnelig var foreslått til 8, som tilsvarer en kalkulasjonsrente på  
12,5 %. 
 
I skattemeldingen (Meld.St. 4 2015-16) legges det vekt på at all formue må verdsettes mest mulig likt, i 
forhold til fastsettelse av grunnlag for formuesskatt. Dette for å få størst mulig nøytralitet i forhold til valg av 
investeringsobjekt. I denne sammenheng omtales også dagens verdsetting av skog for formuesberegning. 
Her problematiseres det at det benyttes en kapitaliseringsfaktor på 5, som er mye lavere enn hva som ellers 
benyttes. Det foreslås at faktoren settes til 10, som vil innebære en dobling av formuesverdiene i 
skogbruket. I Finansdepartementets vurdering av skogfaktoren, gjøres det kun en sammenlikning mot 
annen virksomhet. Det tas ikke hensyn til situasjonen og historien bak den lave faktoren.  
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Om vi skal justere faktoren må vi derfor få en full gjennomgang av verdsettingsgrunnlaget for skog, 
inklusive beregningen av nyttbar tilvekst og kostnadssjablongene. Det gjøres også oppmerksom på at skog 
skiller seg fra de fleste andre næringer ved at klimaet setter absolutte begrensninger for avkastningen.  
Norge befinner seg i yttergrensen for skogens utbredelse og avkastningen er følgelig lav. 
 

Formuesskatten utgjør en vesentlig andel av samlet skatt i skogbruket 
Skogbruksvirksomhet i Norge er generelt en kapitalintensiv næring, med relativt lav avkastning og risiko. 
Avkastningen ligger på i størrelsesorden 2,5 – 3 % reelt, før skatt. Ved verdsetting av eiendommer for 
konsesjonsvurdering tas det noe høyde for risiko, og det benyttes 4 % kalkulasjonsrente.   
For en skogeiendom kjøpt i markedet for 1 mill. kr, må en da kunne forvente en årlig inntekt på 40.000 kr. 
Inntekten skal dekke: 
 

• Skatt på alminnelig inntekt med 27 %, ev. redusert til 25 %, utgjør i 2015, utgjør 10.800 kr 
 

• Eiendommen vil ha et skjermingsgrunnlag tilsvarende 1mill. kr. som med en skjermingsrente på  
1,2 %, vil gi et skjermingsfradrag på 12.000 kr. Trygdeavgift og toppskatt i trinn 1 beregnet ut i fra 
overskytende inntekt, utgjør 5.712 kr.  
 

• Samlet inntektsskatt blir 16.512 kr, eller 41,3 % av brutto inntekt. Om skogeier var i øverste nivå for 
toppskatt ville samlet skattenivå bli 43,4 %. 
 

Om formuesskatt skulle beregnes av verdi tilsvarende markedsverdi, ville det utgjort 8.500 kr, som alene ville 
utgjort 21,3 % av brutto avkastning. Samlet skatt ville med dette komme opp i 62,6 % av årlig avkastning, 
eller 64,7 % om skogeier var i øverste nivå for toppskatt. Vi ser at med full verdsetting av skogformue som 
grunnlag for formuesskatt, så vil formuesskatten alene utgjøre ca. 1/3 av samlet skattebelastning i 
skogbruket. Enkelte faktorer i denne beregningen vil variere fra eiendom til eiendom. Blant annet vil mange 
eiendommer ha langt lavere skjermingsgrunnlag, relativt sett, og få tilsvarende større andel av inntekten 
som personinntekt og tilsvarende høyere inntektsskatt. 
 
Den ligningsmessige formuesverdi av skogeiendommer er i dag vesentlig lavere enn markedsverdiene. 
Beregningen ovenfor og grafen nedenfor viser at skogbruket er svært følsomt for justering av 
formuesverdiene opp mot reell markedsverdi.  
 

Figuren til venstre viser 
samlet skatt og 
formuesskatt i prosent av 
årlig skattepliktig inntekt, 
varierende med verdi av 
ligningsmessig 
skogformue i forhold til 
markedsverdi. 
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3. Formuesskatt på arbeidende kapital 
Dagens formuesskatt diskriminerer investeringer i norsk næringsvirksomhet. Den er en særskatt på norsk 
eierskap i alle former for næringsaktivitet og må betales uavhengig av inntekt og likviditet. Størst 
skadevirkning har formuesskatt på arbeidende kapital. Dagens formuesskatt treffer skjevt, virker 
gründerfiendtlig og fører til samfunnsøkonomisk uheldige disposisjoner. Formuesskatt på arbeidende 
kapital undergraver også regjeringens mål om styrket nasjonalt eierskap og en aktiv næringspolitikk. 
 
NORSKOG er derfor fornøyd med at meldingen tar tak i akkurat denne problemstillingen med målrettede 
lettelser for næringsrelatert kapital.  
 
Enigheten fra næringslivshold om at det er nødvendig å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital har 
ført til etableringen av Alliansen for norsk privat eierskap, der NORSKOG er med. 
 
Gjennom et felles utredningsarbeid er det utformet et konkret opplegg for avvikling av formuesskatten på 
arbeidende kapital. Denne modellen har hensyntatt tidligere innvendinger i forhold til tilpasningsmuligheter 
og fordelingsaspektet. 
 
 

 
Med vennlig hilsen 
NORSKOG 
 
 
  
  
 


