
NORSK SKOGBRUKSFORENING 

Heringsuttalelse ti1 ny forskrift om skogfond mv. 

NORSKOG viser ti1 bringsbrev datert 28.10.05 og avgir med dette organisasjonens 
synspunkter p i  det fremlagte forslaget ti1 ny forskrift om skogfond. NORSKOG vil bemerke 
folgende punkter: 

NORSKOG er forneyd med at  de gjeldende fem forskrifter knyttet ti1 skogavgift 
og bruk av rentemidler er sammenfattet i en forskrift 
NORSKOG mener det er positivt at  skogeier, innenfor samme kalenderir, har 
mulighet ti1 P eke satsen for innbetaling av skogavgift dersom han eller hun 
ensker det. 
NORSKOG mener det ber komme tydelig frem av forskriften at det er mulig i 
sake om dispensasjon fra denne. 
NORSKOG vil knytte noen kommentarer ti1 listen over tiltak skogavgiften kan 
brukes til. 
NORSKOG mener det ber gis adgang ti1 i benytte skogavgift ti1 ii nedskrive 
deler av kostpris ved kjep av skogeiendom 

NORSKOG er forneyd med at de gjeldende fem forskrifter knyttet ti1 skogavgift og 
bruk av rentemidler er  sammenfattet i en ny forskrift. 
En forenkling av regelverket knyttet ti1 skogfondsordningen er positiv, bide for skogeiere 
sorn skal forholde seg ti1 denne, og for de sorn skal administrere den. Det er i dag fem 
gjeldende forskrifter i forholde seg til, noe sorn er uoversiktlig og tungvint. Tidligere har 
satsene for skogavgift blitt fastsatt irlig gjennom en egen forskrift. Etter den nye forskriften 
fastsettes satsene ti1 intervallet 4-40%. NORSKOG mener dette er en god forenkling. 

NORSKOG mener det er  positivt at  skogeier, innenfor samme kalenderir, har mulighet 
ti1 i eke satsen for innbetaling av skogavgift dersom han eller hun ensker det. 
Etter forskrift om skogavgift for 2005 sorn regulerer irlige satser for skogavgift har skogeier 
ingen mulighet for i endre prosentsats for virke sorn allerede er omsatt. Etter den nye 
forskriften ipner departementet for at en skogeier innenfor samme kalenderir kan oke satsen 
for innbetaling ogsi etter at avsettingen er registert og beregnet. NORSKOG tolker dette slik 
at skogeiere sorn mot slutten av iret onsker i avsette mer skogavgift dersom okonomien tilsier 
det har mulighet ti1 i avsette inntil40 % av skogsvirkets bruttoverdi. Vi mener dette er 
positivt. 
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NORSKOG mener det mii vaere mulig H gi dispensasjon fra forskrift om skogfond. 
I forskrift om innbetaling av skogavgift og mdling av skogsvirke har departementet mulighet 
for i dispensere fra forskriften ($4). NORSKOG kan ikke se at denne dispensasjonen er 
viderefarrt i den nye forskriften. 5 5-6 utdyper regler for dispensasjon, men det nevnes ikke 
her spesielt at det kan gis dispensasjon fra denne forskriften. For en del skogeiendommer i 
Norge vil det vare aktuelt i sarke om fiitak for innbetaling av skogavgift. Dette gjelder saerlig 
starrre skogeiendommer som har arealer i flere kommuner. Det vil da vare lite hensiktsmessig 
i avsette skogavgift. Formdlet rned innbetaling av skogfond er som for skogavgift d sikre 
finansiering av en barekraftig forvaltning av skogressursene. For store skogeiendommer kan 
det vzre umdvendig i sett av midler i egne fond for B sikre dette. Dersom virksomheten 
drives i samsvar rned Skogloven og er sertifisert etter gjeldende miljarstandarder er dette god 
garanti for at bedriften driver barekraftig og overholder foryngelsesplikten. 

NORSKOG vil knytte noen kommentarer ti1 listen over tiltak skogavgiften kan brukes 
ti]. 
Listen over formil skogfond kan brukes ti1 er utfyllende og lite endret fra den gamle 
forskriften. NORSKOG har likevel none kommentarer knyttet ti1 § 3-1: 

1-2 Kvalitets og produksjonsfremmende tiltak: I punktet listes det opp kvalitets og 
produksjonsfremmende tiltak skogfond kan nyttes til. I den gjeldende forskriften er listen ikke 
uttarmmende. NORSKOG mener forkortelsen mv ogsi bnrr taes rned i den nye forskriften. 

3. Miljstiltak: Miljstiltak er utdypet i forhold ti1 tidligere forskrift. I den gamle forskriften 
kan man bruke skogavgift ti1 skjstseltiltak for ii fremme spesielle miljerverdier i skog. I tillegg 
ble det ipnet for i bruke skogavgift ti1 grarfting av fastmark for foryngelse etter hogst og 
amen nygrsfting etter kommunens tillatelse. Dette er fjernet i den nye forskriften. 
NORSKOG har ingen innvendinger mot dette. I den nye forskriften er det innfarrt et eget 
punkt rned miljstiltak, der det presiseres at skogfond kan benyttes ti1 i dekke utgifter i 
samband rned skogbrukstiltak i der det blir tatt konkrete miljarhensyn i omrdder der det kan 
drives arkonomisk skogbruk. NORSKOG mener det positivt at man kan bruke skogfond ti1 
miljarhensyn som omfatter biologisk mangfold, landskapsverdier, kulturminner og friluftsliv. 

NORSKOG mener det bsr gis adgang ti1 H benytte skogavgift ti1 H nedskrive deler av 
kostpris ved kjsp av skogeiendom 
Skogeiendom regnes som et ikke avskrivbart driftsmiddel, og det er dermed ikke mulighet for 
d skrive av kjarpesummen, slik det er ved kjnrp av annet driftsmiddel. NORSKOG mener 
muligheten for i benytte skogfond ti1 ii skrive ned deler av kjarpesummen bar gjeninnfarres. 
Denne ordningen er n i  mer aktuell enn tidligere, ettersom gevinstbeskatning ved salg av 
eiendom ut av familie blir innfnrrt fra 2006. Eiendomsprisene har i larpet de siste hrene steget 
betydelig, blant annet som farlge av redusert kapitaliseringsrente. I lnrpet av en tidrs periode 
har reduksjonen i renten alene farrt ti1 en verdiarkning pd 225%. Sammen rned en generell 
okning i eiendomsprisene farrer dette ti1 betydelig gevinstandel ved salg. For mange selgere 
av jord- og skogbrukseiendom betyr dette skatt opp mot 50% pb eventuell gevinst. For at det 
fortsatt skal vaere utbud av eiendommer i det hpne markedet er det grunn ti1 i tro at vi Gr en 
ytterligere arkning av eiendomsprisene. Det nye skattesystemet kan slik farre ti1 stillstand i 
markedet for jord- og skogbrukseiendom. Dette vil i sd fall gi uheldige konsekvenser bdde for 
eiendomsstruktur og awirkning i Norge. NORSKOG mener derfor at eiere av 
skogbrukseiendom md gis adgang ti1 i benytte skogfond rned skattefordel ti1 i nedskrive inntil 
50% av kjarpesummen. NORSKOG mener dette tiltaket er hensiktsmessig fordi det bidrar ti1 i 



holde eiendomsmarkedet i gang og stimulerer ti1 utnyttelse av skogressursene. 

Med hilsen 
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