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NOTAT 
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Tema: Skogeierforbundets innspill til Meld. St. 4 - 
Bedre skatt 

Norges Skogeierforbund representerer rundt 36.000 skogeiere over hele landet, som står for om 
lag 80% av avvirkningen. I 2015 var total avvirkning i Norge på 9,9 millioner kubikkmeter tømmer. 

Regjeringen foreslår i Meld. St.4 2015-2016 et skattesystem som fremmer økonomisk vekst, 
letter omstilling og legger til rette for nye arbeidsplasser. Reduserte satser og riktigere 
skattegrunnlag er nøkkelen for å få best mulig utnyttelse av ressursene, sies det i meldingen 
(side 17).  

Regjeringen Solberg har satt det grønne skiftet i Norge høyt på agendaen. Målene for det grønne 
skiftet er forankret i regjeringsplattformen fra Sundvollen gjennom målet om at Norge skal være 
et lavutslippssamfunn i 2050, i forsterkingen av Klimaforliket og i regjeringens målsetting om å 
sikre forsvarlig forvaltning av naturen som grunnlaget for framtidig vekst og velferd.  

Skattesystemet må bidra til at samfunnsutviklingen går i den retning vi ønsker. Det er viktig at 
beslutningene tas ut fra et korrekt beslutningsgrunnlag.  

Norges Skogeierforbund vil ta opp fire konkrete temaer som gjelder skognæringen: 
1. Endring i verdsettingssystemet for skog 
2. Situasjonen for enkeltpersonforetak 
3. Startavskrivning for maskiner (saldogruppe D) 
4. Formuesskatt på næringsrelatert kapital 
 
Endringer i verdsettingssystemet for skog – kap. 12.4.3  

I skattereformen foreslår regjeringen å øke kapitaliseringsfaktoren (skogfaktoren) fra 5 til 10. Det 
tilsvarer en kapitaliseringsrente på 10 prosent.  

Regjeringen har i sin politiske plattform slått fast at de ønsker å bruke ”målrettede 
skatteendringer for å styrke bondens økonomi”. Skogeierforbundet mener det er 
oppsiktsvekkende at regjeringen foreslår å doble formuesskatten for skogeiere, når regjeringen 
for alle andre grupper ønsker å senke formuesskatten eller å fjerne den. For de aller fleste 
skogeiere kommer skoginntekten på toppen av annen inntekt. Det innebærer at skogeiere 
normalt får en høy skatteprosent på skoginntekten. Skogeiendommen er normalt skogeiers 
eneste produksjonsmiddel. Formuesskatten slår derfor hardt ut, siden skogeiendommen er 
skogeiers eneste aktivum.  

Ved forrige revisjon av formuesverdiene i skog ble verdiene satt for høyt. Slik vurderingene 
gjøres i formuesberegningen, gir det en nyttbar tilvekst som på landsnivå ligger mye høyere enn 
avvirkningen noen gang har vært. Beregnet nyttbar tilvekst på eiendomsnivå ligger i snitt langt 
høyere enn den tilveksten som realiseres ved hogst. Dette kan skyldes dels en overbeskatning 
av produksjonsevnen ved at man trekker fra for lite volum i topp, avfall og miljøhensyn, og dels 
en overbeskatning av det økonomisk drivbare arealet.  
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Derfor kompenserte man ved forrige revisjon med en reduksjon i skogfaktoren. Opprinnelig var 
skogfaktoren satt til 8, noe som tilsvarer en kalkulasjonsrente på 12,5%. For å få riktigere 
verdsettelse, ble skogfaktoren satt til 5.  

I skattereformen skriver regjeringen at reduserte satser og riktigere skattegrunnlag er nøkkelen 
for å få best mulig utnyttelse av ressursene.  

Det er ikke mulig å nå målene i norsk klimapolitikk uten økt bruk av biomasse fra skogen. 
Utfordringen for politikerne blir å legge til rette for et mer aktivt skogbruk. Da er ikke en dobling av 
formuesverdiene i skogen det rette virkemiddelet. Om skogfaktoren nå skal dobles, blir det helt 
feil. Da må det tas en full gjennomgang av verdsettingsgrunnlaget for skog, inklusiv beregning av 
nyttbar tilvekst og kostnadsjablonger.  

 

Enkeltpersonforetak – kap. 7 

Overskuddet i et enkeltpersonforetak beskattes med opptil 50,4 prosent før overskytende kapital 
kan benyttes til investeringer. Aksjeselskap beskattes med 27 prosent før investeringer kan 
gjennomføres. Landbrukslovgivningen bestemmer i stor grad hvilken foretaksform som skal 
benyttes. Norges Skogeierforbund vektlegger sterkt det personlige eierskapet til skog og jord, og 
ønsker ikke at det åpnes for aksjeselskap i landbruket.  

Skogeierforbundet mener situasjonen for enkelpersonforetak må forbedres. Den beste løsningen 
ville være om skogsinntekt ble beskattet med kapitalskatt. Den nasjonale strategien for skog- og 
trenæringen, SKOG22, viser at skognæringen har muligheter til å firedoble sin omsetning til 180 
milliarder kroner pr. år, noe som tilsvarer 3200 milliarder over en 20-årsperiode. Det er flere 
forutsetninger som må oppfylles for at dette skal skje. SKOG22 pekte på skatt som et av de 
viktigste virkemidlene, og foreslo rent konkret at skoginntekt bør beskattes med kapitalskatt. 
Norges Skogeierforbund mener dette ville være en god løsning. 

Alternativt mener Skogeierforbundet at det bør innføres en ordning med investeringsfond for 
enkeltpersonforetak, der investeringsmidlene skattlegges med kapitalskatt. En slik ordning vil 
stimulere til økte investeringer og gi større grad av likebehandling mellom aksjeselskap og 
enkeltpersonforetak.  

 

Startavskrivning for maskiner – kap. 12.3.2 

Startavskrivning på 30 prosent for maskiner (saldogruppe d) må beholdes. Startavskrivningen ble 
innført i 2014 for å stimulere til økte investeringer. I dagens økonomiske situasjon bør denne 
ordningen videreføres. Dette er en viktig sak for aktørene i verdikjeden skog- og trenæringen. 

 

Formuesskatt på næringsrelatert kapital – kap. 12.4.2 

Skogeierforbundet er med i Alliansen for norsk, privat eierskap (skattealliansen). Det vil være 
svært viktig for norsk næringsliv at formuesskatten for næringsrelatert kapital blir fjernet. Vi viser 
til Alliansens innspill om dette. 

 

Kontakt: Ellen Alfsen, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt, tlf. 90 93 19 65 

 


