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Oslo, 27. mars 2015 
  
Innspill fra Verdikjeden Skog og Tre til Grønn Skattekommisjon 
 
Verdikjeden Skog og Tre vil med dette gi sine innspill til arbeidet i Grønn Skattekommisjon. 
Verdikjeden Skog og Tre består av organisasjonene Treindustrien, Treforedlingsindustriens 
bransjeforening, Maskinentreprenørens forbund, Norges Skogeierforbund, Norskog, NoBio, 
Fellesforbundet og LO. 
 
Sterkt behov for økt «grønn verdiskaping» i Norge 
For å sikre fremtidig velferd i Norge er vi nå helt avhengig av at landbasert industri har konkurranse-
evne til å møte morgendagens behov for verdiskaping. Skogen og dens ressurser har en nøkkelrolle 
både for verdiskaping og som løsning på klimautfordringen, både som karbonlager, bygnings-
materiale, i nye og innovative produkter og som energiressurs. Da klimaforliket skal styrkes må 
utnyttelse av skogressursene være en del av løsningen. 
 
Det politiske grunnlaget  
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.  
 
SKOG22-strategien ble overlevert Regjeringen i januar 2015. Strategien viser det potensialet 
skognæringen i Norge har, og hvordan næringen kan bidra til å utvikle og realisere det grønne skiftet. 
SKOG22 har sammenfallende anbefalinger med strategien BYGG21 på viktige punkter for å utvikle 
lavutslippssamfunnet. Verdikjeden Skog og Tre mener Grønn skattekommisjon må legge SKOG22-
rapportens anbefalinger til grunn for å nå Regjeringens ambisjoner i klimapolitikken. Verdikjeden 
Skog og Tre har store forventninger til at en aktiv næringspolitikk bidrar til en bærekraftig utvikling.  
 
I Meld St. 13 (2014-2015), Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU, beskriver 
Regjeringen sin skogpolitikk på følgende måte (kap. 4.3): «Regjeringen vil legge større vekt på 
klimapolitiske målsettinger i forvaltningen av norske skoger. For å sikre overgangen til et 
lavutslippssamfunn, både i Norge og andre land, må opptak av CO2 i skog og på andre arealer som 
ikke skyldes nye tiltak, komme i tillegg til, og ikke til erstatning for, utslippsreduksjoner i andre 
sektorer. Her bør det ses på tiltak som kan ivareta eller styrke skogens karbonlager, og tiltak som gjør 
at trevirke kan erstatte mer utslippsintensive materialer, samt at fornybar bioenergi fra skogen kan 
erstatte fossil energi. Regjeringen ønsker også å legge til rette for å øke avvirkningen av skog». 
 



                   
 

                             
 
                                                 
 
Verdikjeden Skog og Tre har merket seg at hovedmålet for Grønn skattekommisjons arbeid er å 
vurdere om og hvordan en ved økt bruk av klima- og miljøbegrunnede avgifter, og reduksjoner i 
andre skatter og avgifter, kan oppnå både lavere utslipp av klimagasser, et bedre miljø og en god 
økonomisk utvikling. Det er altså tre sentrale forhold som skal legges til grunn for utvalgets arbeid. 
 
Det er viktig at Grønn skattekommisjon også har klart for seg FNs klimapanels understreking av det 
langsiktige tidsperspektivet når man skal vurdere tiltak. I sin femte hovedrapport understreker FNs 
klimapanel at et hundreårsperspektiv må legges til grunn når man skal vurdere tiltak. Det viktige er at 
konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren stabiliseres i et hundreårsperspektiv. For å kunne nå 2-
graders-målet kan de kumulative utslippene av fossilt karbon ikke overstige 800 milliarder tonn.     
2/3 av denne «kvoten» er sluppet ut til nå. FN er svært bekymret for om man kan klare å redusere de 
fossile utslippene raskt nok og mener derfor det kan bli nødvendig å ta i bruk karbon-negative 
løsninger, altså løsninger som tar karbon ut av atmosfæren. FN ser foreløpig bare to aktuelle karbon-
negative løsninger: fjerning av CO2 gjennom karbonfangst og å ta opp mer CO2 gjennom å plante mer 
skog. Skogfaglig sett må dette innebære både tilplanting av skogløse arealer, samt hogst med 
påfølgende planting på arealer med hogstmoden skog der karbonbindingen er lav.   
 
Som FNs klimapanel har vist, er det avgjørende for klimakampen å mobilisere langt mer biomasse 
som råstoff og energi til erstatning for dagens fossile løsninger.  
Det er i denne sammenheng viktig å ha klart for seg at man må skille mellom de fossile utslippene av 
CO2 og C02

 som slippes ut i et naturlig kretsløp. I følge FNs klimapanel er det utslippene fra de fossile 
materialene og utslipp fra permanent avskoging som må reduseres. Frigjøring av CO2 ved ordinær 
hogst med påfølgende gjenvekst er ikke vurdert som utslipp av FNs klimapanel. 
 
I mandatet til Grønn skattekommisjon er det vist til Klimaforliket. I dette forliket ble skogens rolle 
løftet fram, og det understrekes et behov for å føre en aktiv skogpolitikk. Økt planting, gjødsling og 
økt uttak av råstoff fra skogen var noen av tiltakene som ble nevnt. Det er ikke mulig å nå målene i 
Klimaforliket uten en aktiv bruk av skogens ressurser. Dette kom også tydelig fram i rapporten 
Klimakur 2020 som ble publisert av Miljødirektoratet i 2010.   
 
Det er viktig at Grønn skattekommisjon har med seg de overordnede sammenhengene når utvalget 
skal vurdere tiltak.  
 
Skogsbilveier og oppbygging av skogressurser 
Verdikjeden Skog og Tre vil understreke at et godt utbygd skogsbilvegnett er helt avgjørende for å få 
tilgang til tømmeret, og for å kunne gjøre det grønne skiftet til en realitet.  
For å få et samfunn med lavere utslipp av klimagasser, et bedre miljø og en god økonomisk 
samfunnsutvikling mener Verdikjeden Skog og Tre 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.  
 
Byggenæringen, SKOG22 og BYGG21 
Byggenæringen står for ca. 14 % av de direkte klimagassutslippene: 4 % knyttet til drift av bygninger, 
7 % knyttet til produksjon av byggevarer, og resterende 3 % fra transport, produksjon og logistikk av 
varer og tjenester. Verdikjeden Skog og Tre henviser til SKOG22-strategien som gir klare anbefalinger 
som vil bidra til å løse klimagassutslippene i byggesektoren. Det vises videre til BYGG21-strategien 
som har som mål at bygg og byer skal ha god kvalitet, lav ressursbruk, forurense minst mulig, og 



                   
 

                             
 
                                                 
 
bidra til å løse klima og miljøutfordringene samfunnet står overfor. Et av målene i BYGG21-strategien 
er å utvikle bærekraftige bygg: Det må stimuleres til en grønn og livsløpsbasert verdiskaping. Viktige 
områder er energieffektivisering, klima-gassutslipp, forurensning, materialer og ressursbruk, god 
klimatilpasning og godt innemiljø.  
 
I tillegg ber Verdikjeden Skog og Tre Grønn skattekommisjonen om å gjøre følgende tiltak: 
 
Biogass 
Implementering og plan for gjennomføring av biogass-strategien samt plan for innføring av full 
veibruksavgift for fossil gass (CNG og LPG) som sikrer at eksisterende investeringer i busser og 
lignende kjøretøy som benytter gass som drivstoff ivaretas. Opprettholde avgiftsfritak for biogass. 
 
Andre generasjons biodrivstoff 
Myndighetene må følge opp anbefalingene fra SKOG22 og støtte opp om initiativene for å produsere 
andre generasjons biodrivstoff i Norge basert på skog og skogsavfall. 
 
Doble virkemidler 
Over 60 kvotepliktige bedrifter deltar i kvotehandel og betaler samtidig avgifter på fyringsolje og 
naturgass, herunder også treforedlingsindustrien. Skatteøkonomisk er doble negative virkemidler 
uheldig, og dette bør avskaffes for landbasert industri. 
 
CO2-kompensasjon 
Ordningen med CO2-kompensasjon for å motvirke økte priser på utslippsfri norsk vannkraft som 
følge av EUs kvotesystem for CO2 utslipp er svært viktig. Ordningen må opprettholdes og forbedres 
også etter 2020. 
 
Sjøtransport 
Sikre konkurransedyktig sjøtransport i felles internasjonal regelverk, og unngår flere sær-
bestemmelser på skipsdrivstoff i Seca-området. 
 
Det er viktig at avgiftssystemet ikke blir et hinder for innfasing av mer klimavennlige alternativer. Vi 
ber kommisjonen legge føringene fra Klimameldingen og Regjeringens strategier i SKOG22 til grunn, 
slik at de tiltak som forslåes korresponderer med denne. 
 
 

Med vennlig hilsen 
VERDIKJEDEN SKOG OG TRE 

 
 
 
                   Treindustrien     TFB 
Adm. dir. Heidi Finstad Kielland      Daglig leder Marit Holtermann Foss 
 (sign.)      (sign.) 
 

 
 



                   
 

                             
 
                                                 
 
 MEF              Norges Skogeierforbund  
Seksjonssjef Einar Østhassel                Adm. dir. Erik Lahnstein 
 (sign.)      (sign.) 

 
 
  LO                     Fellesforbundet 
Nestleder Hans-Christian Gabrielsen              Rådgiver Jørn Prangerød 
 (sign.)        (sign.) 
 
 
                          NoBio               Norskog 
Daglig leder Hege Holte Nielsen             Daglig leder Arne Rørå 
 (sign.)      (sign.) 
                             
                  
      


