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Statsbudsjettet 2023

• Skogvern, redusert med 235 mill, fra 435 
til 200

• LUF-midler ( bl.a. skogkultur, veg, 
skogbruksplan) økt tilbake til «normal» 
260 mill



Statsbudsjett 2023, forts.

• Kai- og vegbygging, redusert med 10 mill

• Skatt, noe redusert, mest økt

- formuesskatt, sats, rabatt 
driftsmidler

- utbytteskatt

- inntektsskatt

- aga



Bionova, - opprettet

• Regjeringens nye verktøy for 
finanseringen av satsinger på 
bioøkonomi og klimatiltak innen 
landbruk, skogbruk og havbruk.

• Etableringen av Bionova blir dermed 
også et viktig bidrag for å nå Norges 
klimamål for 2030 og målet om å være et 
lavutslippssamfunn i 2050.



LULUCF – karbonbinding i 
arealene

• En del av Fit for 55-pakken – revideres 
når EU øker ambisjonsnivået

• Måler dagens karbonbinding ift. historisk 
karbonbinding (referansebane)

• Måler karbonbinding i femårsperioder



Nytt klimaregelverk i EU kan
hindre optimal utnyttelse av

skog i klimasammenheng



• Fordelingen baseres på historisk utslipp/binding (referansebane) og 
«forvaltet areal»

• Forvaltet areal skiller ikke på natur
• Nordisk skog er mer saktevoksende enn søreuropeisk skog
• Reinbeite sidestilles med skog

• Norge har store «forvaltede arealer» – gjenspeiler ikke realiteten

• På sikt: Skogbruket tar regninga etter jordbruket
• Hvilke incentiver har jordbruket?
• Mål om å øke egen matproduksjon 

Urettferdig fordeling



• Skog er en langsiktig næring

• Effektive klimatiltak tar tid
• Påskoging

• Tettere planting

• Treslagsskifte

• Ungskogpleie

• Gjødsling*

• Substitusjonseffekten er kortsiktig, men medregnes ikke

Korte tidshorisonter – skadelig på lang sikt



Langsiktige konsekvenser av å redusere 
avvirkning
• Redusert substitusjonseffekten

• Skogprodukter erstatter fossile ikke-fornybare ressurser og ressurser med 
høyt klimafottrykk

• Eldre skog – økt risiko, redusert tilvekst
• Vindfall
• Brann
• Barkbiller
• Råte

• En kortsiktig gevinst



• Mål: 4,8 mill. tonn CO2-ekvivalenter (3,2 – 6,7)

• Tilsvarer: ca. 2,4 mill. m3  (1,5-3,2)

• Hogst medfører et kortsiktig utslipp, som tas opp igjen av ny skog

• Gir utslipp i kortsiktig perspektiv, men øker karbonbinding på sikt

Reduksjon i avvirkningen



Norge må ta en aktiv rolle i

forhandlingene


