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NOTAT fra NORSKOG til næringskomiteen om Statsbudsjettet 2021. 

 

 

SKOGBRUK – en strategisk næring for Norge! 

NORSKOG er fornøyd med at skogen nevnes som et viktig satsingsfelt i flere departementer, 

til tross for vanskelige prioriteringer grunnet koronaepidemien.  

 

 

Klimatiltak i skogen 

NORSKOG synes det er positivt at regjeringen har en målrettet satsing på å bygge opp det 

norske karbonlageret i skog gjennom skogstreforedling, gjødsling og tettere planting. Selv om 

dette foreløpig er mer ord enn kroner, så viser det at skogen er i ferd med å få den plassen den 

fortjener, som en viktig bidragsyter inn i det grønne skiftet. 

 

NORSKOG vil også vise til forslaget om styrkingen av Landbruksdirektoratet som begrunnes 

med behovet for kunnskap om landbrukets arealbruk. Dette viser at Landbruks- og 

matdepartementet ser at kampen om arealene tilspisser seg, og at det er behov for kunnskap 

for å vinne frem med en politikk om bærekraftig bruk, fremfor kun vern og konservering av 

natur. 

 

Utviklingsfondet 

Statsbudsjettet viser en satsing på FoU og NORSKOG er glad for at regjeringen foreslår å øke 

bevilgningen til Skogbrukets utviklingsfond. Skogbrukets behov for å løse ulike utfordringer 

faller lett utenfor andre satsinger, derfor er det positivt at Regjeringen vil øke dette tilskuddet 

fra dagens 3,5 mill. kroner til 5 mill. kroner. NORSKOG mener likevel at dette tilskuddet 

burde vært økt til ytterligere 10 mill. kroner for å dekke flere av skogbrukets FoU-satsinger. 

 

Behov for å forlenge ordningen med «tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i 

skogbruket» 

 

For skogbruket og entreprenørene ligger den største krisen foran oss. Tiltakspakken som kom 

i vår var til stor hjelp, men den avsluttes altfor tidlig. I statsbudsjettet for 2021 ber 

NORSKOG om at restbeløpet som er igjen fra «vårpakken» 1. desember (når ordningen 

avsluttes) overføres til bruk i 2021. NORSKOG ønsker videre at det bevilges 30 mill. kroner i 

tillegg slik at ordningen kan vare til juni 2021. 

 

Samferdsel 

 

Regjeringen fortsetter å levere på samferdsel. Dette har stor betydning for skogbruket som 

håndterer store volumer og der transportkostnader er avgjørende for aktiviteten. Det gjenstår 

likevel å se om persontrafikken nok en gang trekker det lengste strået når det gjelder satsingen 

på jernbane. Skal vi få mer gods over på bane, slik Riksrevisjonen også har påpekt, er det 

viktig at det er nok midler til planlegging og gjennomføring av de svært viktige 

jernbanetiltakene raskt. 
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Bruprogrammet 

Det foreslås bevilget 20 mill. kroner til en tilskuddsordning som omfatter flaskehalser for 

tømmervogntog på fylkesveinettet. Dette er langt mindre enn det som var planen når dette 

bruprogrammet ble igangsatt. Planen var da at det skulle bevilges 50 mill. kroner i seks år, 

totalt 300 mill. kroner. Dette er ikke blitt fulgt opp, noe som gir en uheldig uforutsigbarhet. 

Forsterking av bruer og utbedringer er nødvendig for å oppnå en effektiv transport i skog- og 

treindustrien, som er en forutsetning for verdiskaping og konkurransekraft. 

 

 

Formuesskatt 

 

NORSKOG er glade for regjeringens forslag om å øke rabatten på arbeidende kapital med ti 

prosentpoeng, fra 35 til 45 %. For skog- og trenæringen som arbeider med å utvikle 

eksisterende og å få til ny skogindustri i Norge, er dette et godt skritt i riktig retning. Dette vil 

bidra til å styrke næringslivet, sikre arbeidsplasser og gjøre bedriftene mer robuste, spesielt i 

de krevende tider vi nå er inne i. Vi håper likevel at denne delen av formuesskatten fjernes 

helt i løpet av de nærmeste årene. 

 

 

Jakt og fiske 

 

Regjeringen peker på at fjell, utmark og sjøområder er viktige ressurser for bærekraftig lokal 

næringsutvikling. Dette er NORSKOG enig i, men dagens forvaltning av plan- og 

bygningsloven forhindrer i praksis enhver bygging av infrastruktur for å realisere en slik 

verdiskapning. NORSKOG har over lengre tid engasjert seg i denne saken, og jobber for at 

arealbasert reiseliv skal være en naturlig del av landbruksnæringen på lik linje som jord- og 

skogbruk.  

Det er også slik at dagens regelverk fortsatt gir fritak for merverdiavgift på salgsinntekter fra 

jakt- og fiskerettigheter for statlig grunn m.fl. I praksis gir dette en konkurransevridning til 

ulempe for private grunneiere, og avskjærer disse fra samme mulighet for utvikling av 

opplevelsesnæring innen jakt og fiske som staten per i dag har. NORSKOG ber om at denne 

konkurranseulempen fjernes umiddelbart. 
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