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Foreliggende dokumenter: 
1 .  Herringsskriv fi-a Landbruks- og matdepartementet, datert 28.10.2005, vedlagt forslag ti1 

Forskrift om skogfond mv. 
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Sakens bakgrunn: 

Utvalg 
FORMANNSKAPET 

Utskrift sendt til: 
Landbruks- og matdepartementet, Postboks 8007 Dep, 0030 OSLO 

Skogavgiften(Skogfond) er en form for tvungen fondsavsetning for i sikre midler ti1 
nsdvendig investeringer p i  den enkelte skogeiendom. Skogavgiftsmidlene forvaltes av 
skogbrukssjefen/skogoppsynet i kommunen. Det opprettes skogavgiftskonto for hver enkelt 
skogeiendom. Skogeieren kan serke om A fA midlene utbetalt ti1 investeringer i skogen, for 
eksempel ti1 skogkultur, ti1 skogsveibygging og ti1 vedlikehold av skogsveier, skogkurs m.m.. 
Det er skattefordeler knyttet ti1 en del bruk av skogavgiftsmidlene. PB den annen side, f& 
ikke skogeieren renter av skogavgiftsmidlene. Rentene bruker skogoppsynet ti1 
skogbruksgavnlige formil, for eksempel skogdager, skogkurs og lignende. Slik sett er det 
viktig for skogeieren A bruke skogavgiftsmidlene sA fort som mulig ti1 investeringer i skogen. 
Dermed kan skogeieren f"a skattefordel (i noen tilfeller) og lite rentetap. 

Det skal svares skogavgift ved salg og annen overdragelse samt ved ekspropriasjon av hogget 
eller fiemdrevet skogsvirke eller av t r ~ r  p i  rot, ved skogeierens foredling av virke for 
videresalg og annen overdragelse, og ved skogeierens bruk av virke ti1 annet formil enn ti1 
dekning av eget behov i jord- og skogbruksmessig virksomhet. Plikten ti1 i svare skogavgift 
gjelder bide lauvtrevirke og bartrevirke. 
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Den skogavgiftssats som skogeieren velger, m i  ligge i intervallet 4 - 40 % av skogsvirkets 
bruttoverdi. Normalt skal skogeieren opplyse kjsperen om hvilken skogavgiftssats i hele 
prosentenheter som skal brukes. Kjsperen skal trekke skogavgiften av bruttoprisen og betale 
avgiften ti1 skogoppsynet som fmer belspet p i  den enkelte skogeiendoms skogavgiftskonto 
(skogfondkonto). 

I tilknytning ti1 at den nye skogloven vil tre i krafi fra og med 1. januar 2006 sender 
landbruks- og matdepartementet ut et utkast ti1 ny forskrift om (skogavgift) skogfond ti1 
bring. 

M~tedato 
06.12.05 

Utvnlgssak 
190105 



SAKSGANG: 

Den nye forskriften om skogfond skal erstatte 5 eksisterende forskrifter om skogavgift og 
skogavgiftens renternidler og blir av departementet sett pii som en forenkling av regelverket 
for skogavgift. Samlet sett er det lite endring i forhold ti1 det eksisterende regelverk for 
skogavgift rent innholdsmessig. Endringene bestiir hovedsakelig i at begrepet "skogavgift" 
blir erstattet av begrepet "skogfond" og at skogeieren kan ake satsen for innbetaling av 
skogfondsmidler ogs5 etter at avsetningen er registrert og beregnet. 
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Vurdering: 
Skogavgiftsbegrepet har stadig forvoldt uerfarne skogeiere problem idet de mange ganger har 
trodd at det dreide seg om avgifter ti1 staten og ikke en slag tvungen fondsavsetning ti1 nytte 
for egen skogeiendom. Navneendringen som er nedfelt i den nye skogloven, vil nok gjarre det 
noe lettere for folk ii forstii at det er snakk om fondsavsetning for skogen og ikke offentlig 
avgiwskatt. 

For skogeieren blir ordningen noe mer fleksibel hvis han kan oke avsetningen ti1 skogfondet 
selv etter at avsetningen er registrert og beregnet. Skogeieren kan i ettertid for eksempel finne 
ut at han m i  foreta stone investeringer e m  han farrst hadde regnet med slik at han derfor 
trenger mer investeringsmidler. 

Utvalg 
FORMANNSKAPET 

Innstilling: 
Formannskapet viser ti1 forslaget ti1 ny forskrift om skogfond og ti1 saksutredningen og synes 
den samrnensliiing av forskrifter og den mindre endring av regelverket som foresliis er 
fornuftig. 

Behandling i FORMANNSKAPET - 06.12.2005: 

Arkivsnksnr. 
04100339-22 

Enstemmig vedtak i FORMANNSKAPET - 06.12.2005: 

Formannskapet viser ti1 forslaget ti1 ny forskrift om skogfond og ti1 saksutredningen og synes 
den sarnmensliing av forskrifter og den mindre endring av regelverket som foreslh er 
fornuftig. - 

M~tedato 
06.12.05 

Utvalgssak 
190105 


