
 
 

 
 
 

 

SKOGBRUK – en strategisk næring for Norge! 

Vi ser at skogen nevnes som et viktig satsingsfelt i mange departementer. Det viser at skogen 

er i ferd med å få den plassen den fortjener, og som vi som samfunn behøver, som en grønn 

oppfølger i oljeøkonomien. 

Øverst på ønskelisten til våre politikere står fortsatt aksept for betydningen av det aktive 

skogbruket i miljø- og klimasammenheng på de arealene vi skal drive, kombinert med full 

kompensasjon av båndlagte arealer. 

 

Formuesskatt 

NORSKOG ser med bekymring på de skatteskjerpelser som er foreslått for det private, norske 

næringslivet. For skog- og trenæringen som arbeider med å utvikle eksisterende, og ny 

skogindustri i Norge, er dette svært dårlige nyheter. Dette vil bidra til å svekke næringslivet, 

arbeidsplasser vil stå i fare og bedriftene blir mindre robuste. I en tid med allerede høye 

kostnader, og med behov for omstilling til digitale og bærekraftige løsninger, er disse 

skatteskjerpelsene svært uheldige. Det må være slik at det skal lønne seg å investere i 

arbeidsplasser i stedet for dyre hus og hytter. 

Nivået på skattleggingen av omfattede formuesobjekter rammer for hardt og er urimelig. 

Totalt sett er forslaget lite treffsikkert og for vidtgående. 

I Statsbudsjettet fremgår det at departementet tar sikte på å fremme et nytt forslag om regler 

i 2023. Vi forutsetter at dette er mer treffsikkert. 

 

Mva. på jakt og fiske 

De fleste partiene fremhever behovet for en bedre utnyttelse av arealene, deriblant jakt og 

fiske. Dette er veldig bra og riktig. Første skritt må da være å fjerne konkurransevridningen i 

private grunneieres disfavør. Dagens regelverk er fortsatt slik at det er fritak for 

merverdiavgift på salgsinntekter fra jakt- og fiskerettigheter for statlig grunn m.fl. Private 

grunneiere må få fritak for merverdiavgift på salgsinntekter fra jakt- og fiskerettigheter på lik 

linje med FEFO, NJFF, bygdeallmenninger, statsallmenninger, Statskog SF, Statskog Glomma 

AS, og annen statlig grunn. NORSKOG ber om at denne konkurranseulempen fjernes 

umiddelbart. 

 

Skatt i privat konsum 
 

Departementet har fremmet forslag om å sette en stopper for at selskap kan eie 

formuesgjenstander som i realiteten brukes privat. Dette skal gjøres gjennom en høy 



 
 

 
 
 

beskatning. Man skal «tvinges» til å eie formuesgjenstander privat som kan tenkes brukt 

privat. 

Formålet med de foreslåtte reglene er å hindre at eier og selskap oppnår urettmessig gunstig 

beskatning ved at private kostnader dekkes av selskap. 

Det blir urimelig at boligutleie og landbrukseiendom skal kategoriseres som kapitalallokering 

på lik linje med de selskap som investerer i strid med fritaksmodellens forutsetninger. Det må 

innføres et unntak for landbrukseiendom, og bolig og fritidseiendommer i selskap der utleie 

og kjøp/salg av disse er en del av selskapets virksomhet. 

Nivået på skattleggingen av omfattede formuesobjekter rammer for hardt og er urimelig. 

Totalt sett er forslaget lite treffsikkert og for vidtgående. 

I Statsbudsjettet fremgår det at departementet tar sikte på å fremme et nytt forslag om regler 

i 2023. Vi forutsetter at dette er mer treffsikkert. 

 

Samferdsel 

Jernbane 

Regjeringen leverer ikke innenfor jernbanesektoren. Det er brukt store summer på planer og 

utredninger, men ikke noen tiltak er gjennomført. God og effektiv transport er av stor 

betydning for skogbruket som håndterer store volumer og der transportkostnader er 

avgjørende for aktiviteten. Det gjenstår 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 gjennomføring av de 

svært viktige jernbanetiltakene raskt. 

Bruprogrammet 

Det foreslås bevilget 21 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 og 

for lav gjennomføringsmulighet av viktige oppgraderinger. 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. 

 

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. Her 

kunne man imidlertid ha økt satsingen mye mer og utnyttet fotosyntesen i fullt monn, 

eksempelvis ved å øke bevilgningen til planting på gjengroingsarealer som et billig og 



 
 

 
 
 

effektivt klimatiltak både miljødirektoratet og landbruksdirektoratet har stilt seg bak. Skogen 

bør få en mye større plass i statsbudsjettet, som en viktig bidragsyter inn i det grønne skiftet. 

 

Tiltak for å øke aktiviteten i skogen jf. Hurdalsplattformen 

Et effektivt tiltak vil være å oppheve gevinstbeskatningen ved salg ut av familie ved eiertid 

over ti år. 

Frem til 2005 kunne landbrukseiendommer selges uten gevinstbeskatning dersom selger 

hadde vært eier av eiendommen i minst ti år. I dag beskattes slik gevinst som kapitalinntekt. 

Skatteskjerpelsen ved salg ut av familien reduserer lysten til å selge, og mange velger å 

beholde eiendommen fremfor å selge den ut av familien i påvente av at et familiemedlem 

finner det for godt å kjøpe. Denne forskjellen i beskatning hindrer effektiv omsetning og 

strukturendring av eiendommer. NORSKOG mener at fritaket for gevinstbeskatning ved salg 

ut av familien bør gjeninnføres ved eiertid over ti år. Dette vil være et viktig bidrag til å 

modernisere eiendomsstrukturen og dermed også øke aktiviteten. 


