NORSKOG
NORSK SKOGBRUKSFORENING
For den aktive skogbruker

Landbruks- og matdepartemente
Postboks 8007
0030 Oslo

Mottatt:

lleaker 14.februar 2005

NORSKOGs hsringsuttalelse ti1 ECON- rapport 2004-089
Vi viser ti1 oversendte hsringsdokumenter datert 16.12.2004 vedlagt ECON rapport 2004-089
"Regelverk og innovasjon i bygdene"
NORSKOG er glad for at Landbruks- og matdepartementet (LMD) har tatt initiativ ti1 en
gjennorngang av de juridiske virkemidlene i landbruket. Landbruket som helhet stir overfor
store utfordringer i tiden fremover, og lovverket slik det foreligger i dag utgjsr en sterk
barriere for 5 forberede naeringen.
Innledningsvis vil NORSKOG understreke at skogbruket skiller seg vesentlig fra jordbruket.
Skogbruket mottar under en prosent av Landbruks- og matdepartementets tilskuddsmidler,
men evner allikevel i skape lsnnsomhet gjennom fri konkurranse i et internasjonalt marked.
Dette skiller naeringen vesentlig fra ovrige deler av landbruket, som p i sin side er gjort
avhengig av subsidier og grensevern. Med store uutnyttede skogressurser, og en situasjon der
industrien mangler ristoff for fi ta del i et voksende marked, er det nsdvendig med en
gjennomgang av skogbrukets rammevilkir p i fritt grunnlag. Skog- og trebransjen er en av de
viktigste netto bidragsytere ti1 landets skonomi. Etter virt syn er lsnnsom produksjon den
viktigste forutsetningen for bosetting i distriktene, og m i settes i sentrum ved utforming av
lovverket.
NORSKOG har felgende merknader ti1 utredningen:

1. Konsesjonsloven
- NORSKOG ststter forslaget om oppheving av statlig prisregulering.
- NORSKOG stiller seg uforstiende ti1 innskjerping av boplikten.
- NORSKOG stmer forslaget om andre eierformer i landbruket og dermed innfsring
av upersonlig boplikt.
2. Jordloven
- NORSKOG ststter forslaget om i fjerne delingsforbudet.
- NORSKOG mener ogsi omdisponeringsforbudetm i oppheves.
3. NORSKOG ensker ii opprettholde Odelsloven sii lenge vi har en konsesjonslov som
regulerer prisene i eiendomsrnarkedet.
4. NORSKOG er helt pi%linje med utredningen niir det gjelder oppfatningen av at en
rekke saerlover hindrer naeringsutvikling i utmark i privat eie.
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5. NORSKOG ststter synspunktet om at en lokal skjennsuttevelse i kommunene er
positiv for naxingsutviklingen.

Prisregulering
Nyskaping i landbruket krever flere heltidsutarvere. For i opprettholde og arke kompetansen og
innovasjonsevnen i bransjen er derfor et fritt eiendomsmarked en forutsetning. De sorn arnsker
i drive aktivt m i kunne kjarpe tilleggsarealer og utvikle sin virksomhet, og da m i andre vare
villige ti1 i selge. Dette innebarer at reguleringer sorn reduserer motivasjonen for kjarp og salg
blir borte.
NORSKOG startter derfor forslaget om oppheving av priskontroll p i landbrukseiendommer.
Det er nardvendig at prisen gjenspeiler faktisk verdi for at produksjonspotensialet skal bli
anvendt effektivt. Med dagens priskontroll vil eksempelvis investeringer gjort p i eiendommen
ikke gi utslag i hrayere salgspris. Dette bidrar i skape passive eiere og lav investeringsvilje.
Dersom priskontrollen oppheves vil vi trolig W et 0kt utbud av eiendommer, siden salg vil
kunne skje ti1 harystbydende. Ut fra en forutsetning om at vedkommende har vurdert
muligheten for avkastning gjennom aktiv naeringsvirksomhet p i eiendommen, s i vil
opphevelse gi motiverte og aktive eiere.
Opphevelse av prisregulering er for arvrig viktig for i W inn nye eiere i landbruket. Dagens
priskontroll frarer ofte ti1 salg ti1 nare slektninger sorn er fritatt fra konsesjonsbehandling.
Dette gjarr det vanskelig for nye eiere i slippe til. Det barr i den anledning ogsi poengteres at
innfarring av gevinstbeskatning ved salg av eiendom ti1 kjarpere utenfor familie, bidro
ytterligere ti1 5 lukke naeringen for nye eiere.
Boplikten
NORSKOG stiller sparrsmilstegn ved at ECON foreslar en innskjerping av boplikten.
Boplikten pivirker motivasjonen for kjap og salg direkte. Boplikt reduserer salgsprisen, og
svekker eierens interesse for i selge. Det er sarlig negativt at boplikten fratar mange
muligheten ti1 i kjarpe. Aktive eiere sorn arnsker i utvide produksjonen ved kjarp av
tilleggsjord kan bli pilagt boplikt flere steder. Ofte blir godt egnede kjarpere nektet konsesjon
fordi de ikke kan bosette seg i kommunen. Resultatet er sorn regel at lokale kjarpere
foretrekkes, ti1 tross for at de samlet sett har dirligere forutsetninger for effektiv drift.
Hovedargumentet for innskjerping av boplikten er at den kan skape et press ti1 enten 5 boy
eller i selge. NORSKOG mener systemet med boplikt er motivert av helt andre forhold enn i
styrke naeringen. Med dagens eiendomsstruktur er det feil i tvinge brukseiere ti1 i selge ti1 en
pris langt under markedspris, fordi det da blir langt mer narliggende i avsti fra salg.
Oppheving av priskontrollen og fjerning av boplikten legger etter virt syn ti1 rette for bevisste
valg fra bide kjsper og selger, og skaper robuste og aktive eiendommer.
NORSKOG vil ogsi hevde at f"a nzringer har outsourcet like mye av virksomheten sorn
tilfellet er i skogbruket. P i avvirkningssiden opereres det med tilnarmet 100%
mekaniseringsgrad, og arbeidet utfarres av profesjonelle entreprenarrer. Disse er oftest
administrert av et omsetningsledd sorn ogsi tar seg av arvrige deler av den operative
eiendomsdriften. Skogeiere har derfor bedre forutsetninger for i pendle mellom bosted og
arbeid enn de fleste andre yrkesgrupper. P i bakgrunn av dette er det ingenting sorn
underbygger et praktisk behov for 6 vaere bosatt p i eiendommen i denne type virksomhet. Vi

finner det derfor uhensiktsmessig ii opprettholde en boplikt sorn utelukkende hindrer
profesjonelle fra ii ekspandere.
Eierform
Konsesjonsloven innebmer at kun selvstendig naeringsdrivende kan stii sorn eier av
giirdsbruk. ECON piipeker at avvikling av begrensninger mot sameie kan fiemme innovasjon
og nyskaping. NORSKOG mener juridiske og fysiske personer m&likestilles niir det gjelder
mulighet ti1 ii oppnii konsesjon, og ansker at ogsii aksjeselskaper skal vaere en akseptert
eierforrn i landbruket. Utvikling av nye produkter innebierer biide en risiko for eieren og nye
krav ti1 kompetanse. Ved ii godkjenne aksjeselskap sorn eierform er det mulig ii tiltrekke seg
risikovillig kapital og ny kompetanse. Med innfaring av nye eierformer i landbruket mii
falgelig ogsii den personlige boplikten oppheves.

Jordlovens fradelingsbestemmelse
NORSKOG statter forslaget om 5 fjerne delingsforbudet i jordlovens 9 12. Muligheter for
fradeling vil vaere en miite ii sikre bosetting i distriktene, samtidig sorn det stimulerer ti1 aktiv
utnyttelse av landbruksarealene. Dersom det iipnes for fradeling kan grunneiere i langt starre
grad gjare strategiske valg for produksjonen, og reinvestere i andre aktiva. Med mulighet for
deling kan ogsii kjaperer sorn ansker en bolig med stor tomt og bygningsmasse kjape en
landbrukseiendom, og selge resten av arealet ti1 aktive grunneiere sorn pii sin side onsker
tilleggsjord for ii styrke eget nmingsgrunnlag. Noen vil hevde at dette like gjerne kan sikres
gjennom bortleie av jord, men det vil for det farste bidra ti1 ii fryse dagens eiendomsgrenser,
dernest vil det stimulere ti1 dMigere ressursutnyttelse sorn fslge av manglende investeringer
(det investeres sjelden langsiktig pii leid areal).
Nyetableringer og innovasjon krever fiisk kapital. Grunneiere sorn msker ii satse pii utvikling
av nye produkter og tjenester trenger sorn regel ii fiigjare midler for oppstart. Dersom man
kan skille ut deler av eiendommen sorn ikke inngiir i fremtidig satsing kan man slik skaffe
kapital ti1 nye virksomhet.
Omdisponering
Jordlovens 9 9 inneholder et omdisponeringsforbud, og omfatter biide dyrket og dyrkbar jord.
Denne regelen er et direkte hinder for nieringsutvikling, da alle alternative bruksmiiter sorn
ikke er jordbruk i utgangspunktet er forbudt. NORSKOG mener derfor at man klart bar fjerne
omdisponeringsforbudet hvis man vil stimulere ti1 nyskaping. Dersom omdisponering av
jordbruksareal ti1 golfbane, campingplass eller pyntegrsnt produksjon gir hayere avkastning
enn tradisjonelt jordbiruk, bar det vrere opp ti1 eieren ii avgjare hva han vil satse p 6

Odelsloven
Denne loven er mskelig ii beholde sii lenge det finnes en konsesjonslov sorn regulerer prisene
pii landbrukseiendom. Grunnen ti1 dette er at eiendom i dag ofte skifter eier ti1 kunstig lav
pris, og vi mener det er et poeng at andre familiemedlemmer gis anledning ti1 5 overta de
verdiene sorn deres familie har opparbeidet gjennom generasjoner. Dersom verdiene i helhet
ble utlast ved salget ville situasjonen etter v5rt syn vaert annerledes.

4.
Annet lovverk
NORSKOG startter bemerkningene om at annet lovverk kan skape problemer for
naeringsutvikling i utmark.
Plan- og bygningsloven og forholdet ti1 "stedbunden nzering".
Opplevelsesturisme basert pii utmarksressurser defineres i dag ikke sorn stedbunden naering. I
omrAder regulert ti1 landbruksformiil (LNF) etter Plan og Bygningsloven forbys derfor
byggevirksomhet ti1 slike formil. Ogsii i forhold ti1 motorferdsel skaper definisjon av naering
problemer. Motorferdsel i utmark er tillat i forbindelse med naeringsutarvelse, men turisme,
jakt og fiske defineres ikke sorn naering. Motorferdsel med dette sorn forrniil er farlgelig
forbudt. Grunneiere sorn er avhengig av motoriserte kjoretary for ii drive jakt- og fiskeutleie
eller annen utmarksturisme mA sake om dispensasjon fra motorferdselloven for ii frakte inn
gjester og nodvendig utstyr. Arvisse dispensasjoner skaper usikre betingelser, og liten vilje ti1
investering i nye utmarksprodukter.
Allemannsretten
Allemannsretten gir mulighet for kommersiell virksomhet pii annen manns grunn. Vi har sett
flere eksempler pA at dette har skapt vanskeligheter for den tradisjonelle driften. Dette gjelder
saerlig organisert bruk av hest, sorn skaper slitasjeskader. Som eksempel har vi opplevd at
veier blir sii odelagte etter massiv ridning under telelosning, at man ikke har kunnet
transportere ut tammer. NORSKOG mener av den grunn at kommersiell virksomhet m i ha
grunneiers tillatelse. Dette burde hjemles i friluftsloven.
Ovrige utfordringer
Utredningen drafter i hvilken grad landbruksregelverket fremmer eller hindrer nyskaping. I en
slik bred gjennomgang av lover og regelverk sorn berorer innovasjon og nyskaping i utmarkog landbruksnaeringen, vil NORSKOG peke pii ytterligere utfordringer vi mener burde vaert
viet oppmerksomhet i denne rapporten.
Jakttidsbestemmelsene
NORSKOG onsker at de biologiske jakttidsrammene tas i bruk, slik at det blir mulig ii selge
flere jaktdagn pr. iir. Kundelekkasjen ti1 Sverige er stor sorn farlge av et lengre tilbud, og
dermed lavere priser. Selv om jaktuttaket skal holdes pii et jevnt nivii er det derfor viktig for
tilbydere av jaktbaserte opplevelser A kunne selge flere dogn med tilleggsprodukter.
NORSKOG mener dette ogsii vil ha stor verdi for viltforvaltningen, da det vil skape okt ro
rundt jaktsituasjonen, og sikre at de rette dyrene tas ut. Utvidede jakttider proves for tiden ut i
en rekke forsarkskommuner med stor suksess. Vi mener det er viktig at Direktoratet for
naturforvaltning nii overlater ti1 kommunene ii fastsette jakttider innenfor de biologiske
rammene. Alt innenfor denne rammen styres av andre forhold enn de etiske og praktiske, og
kan i helhet vedtas lokalt. Det mii imidlertid stilles krav om at jakten skal ha et minimum av
varighet, sorn sikrer riktig viltforvaltning ogsH i omriider der andre brukergrupper har sterk
innflytelse.
Stats- og bygdeallmenninger
Salg av jakt- og fiskekort er fritatt for merverdiavgift i Stats- og bygdeallmenninger. Dette
betyr at private tiltakshavere hemmes i konkurranse med offentlige aktarrer. En gjennomgang
av andre typer, men allikevel lignende virksomheter, skulle tilsi at jakt og fiske generelt burde
vaert unntatt fra merverdiavgift. NORSKOG mener derfor at private og offentlige aktorer
burde vaert sidestilt, ved at merverdiavgiften fjernes ogsA for private. NAr det gjelder den

samme avgiften pii mat er det for ovrig et komplisert regime niir det gjelder viltkjott, siden det
er vanskelig ii sette et logisk skille mellom produksjon, foredling og distribusjon. Niir f. eks
viltkjott omsettes ti1 omtrent halv pris i Sverige, er det uheldig at staten forverrer situasjonen
gjennom avgiftslegging.
Skatteloven
Det har vsert, og arbeides fortsatt med omfattende endringer av skattesystemet. Siden
gjennomsnittsligningen er fjernet vil en storre del av inntekten gis toppskatt. Dette forverres
ytterligere ved at flere eiere nii vil fhkjerpet skatt gjennom bortfall av 300 timers regelen.
Hvis naeringen samtidig f"ar lavt skjermingsgrunnlag og lav skjermingsrente, vil beskatningen
oke ytterligere. NORSKOG har grunn ti1 ii frykte at dette vil redusere avvirkningen
ytterligere. Enda flere e m i dag vil avstii fra hogst, fordi man mister fordelen ved ii
gjennomfore store drifter.

Nzeringsmiddelloven
NORSKOG opplever at kravene for ii drive salg av naeringsmidler er lagt pii et nivii tilpasset
store produksjoner. Dette skaper diirlige okonomiske forutsetninger for etablering av
smiiskala-produksjon. Det er ogsii iipenbart at kontrollsystemet for viltkjm er overdrevet og
ti1 dels selvmotsigende. Det at man kan omsette en viss mengde uten veterin~rkontroll,mens
det for noe storre omsetning mii kontrolleres, viser at viltkjott i liten grad har representert
noen helserisiko. I praksis vil jeger eller jaktleder vaere fullt i stand ti1 ii avdekke skader pii
kjsttet som skulle tilsi kassering. At veterinmenes rolle i dette systemet har blitt sii fokusert
virker for viir del mer som fagforeningsarbeid enn rasjonelt begrunnet.
Dette er komplettert ved at smii slakterier nektes ii ta ukontrollert viltkjott inn pii slakterilinjen
en begrenset periode i jakta, selv om slakteriet desinfiseres ved jaktperiodens utlop. Dette
fratar f. eks giirdsslakteriene et ben ii basere etableringen pi, og svekker rekrutteringen ti1
jaktmiljoet (det er faerre som vil ha en halv elg inn pii kjokkenet). For ovrig reduserer det
ogsii muligheten for ii produsere kort-reist mat i bygdene.
5.
Lokal selvriiderett
NORSKOG er tilhenger av en utvikling i retning av at kommunene i storre grad f"arpraktisere
skjennsutovelse ut fra lokale forhold. Dette er ogsii i triid med satsingen pii Landbruk Pluss,
der et av onskene ti1 Departementet var at kommunene skulle bli en sterkere landbrukspolitisk
aktor, og selv ta tak i egne utfordringer. Med overforing av ansvar ti1 lokalt nivii mii det
nsdvendigvis ogsii vaere rom for lokale vurderinger.

Med vennlig hilsen
NORSKOG
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