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NORSKOGs innspill til Grønn Skattekommisjon 
 
 
NORSKOG vil først påpeke at det er svært uheldig at ingen fra skognæringen ble invitert til å holde innlegg 
på det åpne møtet når kommisjonen skulle starte sitt arbeid. Dette synes vi er merkelig så lenge skogbruket 
bidrar til å binde 50 % av Norges utslipp av klimagasser, og åpenbart spiller en viktig rolle i klimaarbeidet.  
 
Forholdet til tidligere arbeider 
Den nylig framlagte Klimameldingen og tidligere Klimakur2020 fra 2010, påpeker skogbrukets viktige rolle i 
klimaarbeidet. Vi ber derfor kommisjonen legge føringene fra disse offentlige arbeidene til grunn, slik at de 
tiltak som forslåes korresponderer med denne. 
 
Vi finner også grunn til å gjøre Grønn skattekommisjon oppmerksom på utredningen SKOG22, som ble 
overlevert regjeringen Solberg i januar 2015. I utredningen vises det klart hvilket potensial skognæringen i 
Norge har, og hvordan næringen kan bidra til å utvikle og realisere det grønne skiftet i Norge. NORSKOG 
mener Grønn skattekommisjon må legge SKOG22-rapporten til grunn for vurderinger som gjelder 
skognæringen. Dette krever en aktiv næringspolitikk som ikke nødvendigvis er næringsnøytral. En næring 
som opererer med 100-års perspektiv skiller seg fra de fleste andre i så måte, noe som krever andre 
rammebetingelser for å kunne bidra optimalt. For å få til et samfunn med lavere utslipp av klimagasser, et 
bedre miljø og en god økonomisk samfunnsutvikling mener vi derfor at anbefalingene fra SKOG22 må 
følges opp. Skatte- og avgiftssystemet må støtte dette ved å bidra til oppbygging av skogressursene og 
optimal utnytting av trevirket som produseres. 
 
FNs klimapanel (IPCC) fokuserer også på langsiktig stabilisering av konsentrasjonen av klimagasser i 
atmosfæren. Et kortsiktig fokus på karbonlagring kan føre til at det på sikt blir vanskeligere å holde 
utslippene nede. Skogens langsiktige rolle i klimasammenheng er å levere fornybar og karbonnøytral energi 
og byggevarer.  
 
Forbruket må bli fornybart 
Skal vi klare å hindre store menneskeskapte klimaendringer er det helt nødvendig med varige reduksjoner i 
klimagassutslippene. Dette innebærer en vridning mot økt andel fornybart forbruk. Skogen som ressurs 
spiller i denne sammenheng kanskje den viktigste rollen i klimasammenheng. Det gjør den på to måter: 
Skog som vokser tar opp karbon fra atmosfæren og lagrer det, mens skog som hogges kan erstatte 
produkter med høyere karbonfotavtrykk (som for eksempel fossilt brensel eller byggevarer av stål og 
betong). Skogen brukes til å samle opp karbonutslipp fra andre sektorer og den kan brukes til å erstatte de 
ikke-fornybare råvarene. På lengre sikt er det mulig både å øke karbonopptaket samtidig som vi høster mer 
trevirke i Norge. 
 
 

Vår dato: 27.03.2015 Vår ref: BEL Deres ref:   

mailto:postmottak@fin.dep.no
mailto:andreas.tveitereid@fin.dep.no


 
 
 
 
 
 
 
 

Side 2 av 2 
 
 

 
Skogens positive klimaeffekt styrkes gjennom aktivt skogbruk  
I Norge kan hogsten økes vesentlig fra dagens nivå (Skog- og Landskap 2014). Hogstmoden skog har 
avsluttet veksten og binder derfor lite CO2, noe som gjør manglende aktivitet i skogen til en 
klimautfordring. Gamle trær skulle vært erstattet av ny skog som vokser og binder karbon, samtidig som 
den gamle skogen erstatter klima-negative råstoffer.    
 
Økt skogbruksaktivitet som resulterer i trebasert fornybar energi (deriblant biodrivstoff) og økt bruk av tre-
baserte byggevarer er viktige elementer i et grønt skifte, både for å skape et samfunn basert på bruk av 
fornybare ressurser og for å hindre klimaendringer. Derfor er det viktig å ikke ensidig fokusere på skogens 
evne til å lagre karbon, men på trevirkets egenskaper som byggemateriale og energibærer slik at mest 
mulig av de ikke-fornybare ressursene kan forbli ubrukte. Skogen produserer mest trevirke når vi høster 
eldre trær med avtakende tilvekst og erstatter disse med nye trær som kan vokse raskt og lagre karbon 
mens de vokser. Skattesystemet for skogbruk i Norge avviker fra våre naboland, og er en av årsakene til lav 
aktivitet og redusert klimanytte.  
 
Tiltak må sees i sammenheng 
Det er viktig at Grønn skattekommisjon har med seg de overordnede sammenhengene når den skal vurdere 
hvilke tiltak som bør gjøres. Enkelte tidligere utredninger har blant annet vurdert at tilskudd til 
skogsbilveger er ugunstig for miljøet. Tatt i betraktning at under 10 % av verdiskapingen fra verdikjeden 
skog og tre tilfaller skogeieren, er en slik påstand helt urimelig. Investeringsstøtte til skogsbilveier ytes fordi 
det er en forutsetning for at skogen skal drives med lønnsomhet og forsyne industrien med fornybart 
råstoff. Investeringsstøtten til skogsbilveier er en samfunnsøkonomisk investering. Vi vil understreke at et 
godt utbygd skogsbilvegnett er helt avgjørende for å få tilgang til tømmeret, og for å kunne få til det 
grønne skiftet. I dag ligger vi på en betydelig lavere veidekning i skogen enn våre konkurrentland.  
Vi vil samtidig understreke at en offentlig styring med utbygging og opprusting av skogsbilveger, slik vi har 
i dag, gir en bedre infrastruktur enn dersom man fjerner tilskuddene. Erfaringer fra Sverige viser at da man 
fjernet tilskudd til skogsbilveger, forsvant motivasjonen for å komme til en felles enighet om vegtrasé. Flere 
grunneiere valgte derfor å bygge veg slik det passet den enkelte, uten å ta hensyn til helheten. Ved at det 
offentlige gir tilskudd oppnår man en mer rasjonell vegstruktur. Et godt utbygd skogsbilvegnett gir også 
mindre skader på den øvrige skogen, fordi man unngår utstrakt kjøring i terrenget.  
 
Det er viktig at skatte – og avgiftssystemet ikke blir et hinder for innfasing av mer klimavennlige alternativer. 
Skal man nå målet om å bli et lavutslippsamfunn, må vi starte nå! 

 

 
Med vennlig hilsen 
NORSKOG 
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