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Statsbudsjettet for 2014 - innspill fra skognæringen
NORSKOG representerer skogeiere som står for 15 prosent av den totale avvirkningen av skog i Norge, og som eier
mer enn 13 millioner dekar skog og utmark. NORSKOG fremmer medlemmenes næringspolitiske standpunkt og
yter skogfaglig konsulentbistand til medlemmer og til andre private og offentlige oppdragsgivere. I tillegg har
NORSKOG et bredt internasjonalt kompetansemiljø.

Skognæringen står for 44 mrd. kroner i årlig verdiskaping i Norge, sysselsetter om lag 25 000
personer, og er en svært viktig næring, spesielt for distrikts-Norge. Næringen er i en vanskelig
omstillingsfase, og det er derfor viktig at den tverrpolitiske holdningen om å styrke
rammebetingelsene for verdikjeden, og den nye regjeringens mål om å øke avvirkningen,
opprettholdes.
Det er i hovedsak to faktorer som er bestemmende for konkurransekraften til norsk skognæring, og
som kan påvirkes av budsjettene; transportkostnader og skatt. Foruten forslaget om økt
startavskrivning i saldogruppe d og bedre skattefunnordning, inneholder det foreslåtte budsjettet få
skatteinsentiver som vil gi effekt for skognæringen.
For å stimulere til langsiktige investeringer i skog og skogsindustri i Norge, må rammebetingelsene
være på plass slik at norsk industri blir konkurransedyktig med våre naboland, og her må hele
verdikjeden sees under ett, fra skogeier til industri.
•

Hvordan opprettholde/øke avvirkningen i en fase hvor tre- og treforedlingsindustri sliter?
o Skattereglene for enkeltpersonforetak, bl.a. innføring av investeringsfond (likestille
enkeltpersonforetak med aksjeselskap).
o Gevinst ved salg av landbrukseiendommer bør beskattes med alminnelig skattesats,
og ikke som personinntekt.
o Konsesjonsloven bør endres for skogeiendommer – tilpasse regelverket til markedet.

•

Hvilke faktorer kan virke negativt for investeringslyst i norsk tre- og treforedlingsindustri?
o Avskrivningssatser
o Eiendomsskatt
o Formuesskatt
o Ordningen med grønne sertifikater
o Transportkostnader
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•

Hvordan reise kapital til norsk tre- og treforedlingsindustri?
o Investinor og 500 millioner kroner – kan det legges bedre til rette for
investeringsmulighetene?
o Videreutvikle Innovasjon Norge bl.a. ved å sikre lån og garantier for å fremme
produktivitetsutvikling og høyere råstoff utnyttelse i treindustrien.
o Privat kapital finner veien til lønnsomme bedrifter med stabile og
konkurransedyktige rammevilkår.

I påvente av tilleggsproposisjonen fra regjeringen, har vi følgende konkrete kommentarer til det
fremlagte budsjett:
Startavskrivningen på 10 prosent i saldogruppe d er bra som et utgangspunkt. Men vi etterlyser
større vilje til å legge til rette for at avskrivningssatsene skal være konkurransedyktige med andre
land, og mener det bør legges opp til varige økninger av avskrivningssatsene.
Formuesskatt – Økt bunnfradrag til 1 million kroner, bidrar kun til en omfordeling av skatten så lenge
formuesskattegrunnlaget for næringseiendom økes som foreslått med 10 prosent. Formuesskatten
gir fortsatt svekket konkurranseevne overfor utlandet, og formuesskatten på arbeidende kapital må
derfor fjernes helt.
Arveavgift – NORSKOG stiller seg i utgangspunktet positiv til forslaget om økt fribeløp, men mener at
avgiften svekker kapitalintensive virksomheter, og bør fjernes helt.
Betinget skattefritak ved ekspropriasjon av landbrukseiendom – Dagens ordning med krav om
reinvestering i «objekt av samme art», er foreslått endret slik at det kan investeres i erverv av, eller
påkostning på, areal, bygg eller anlegg som brukes i skattyterens næringsvirksomhet eller annen
inntektsgivende aktivitet. Forslaget betyr lite provenymessig, men kan være svært viktig for den som
rammes idet det for mange kan være svært vanskelig å oppdrive f.eks. tilsvarende skogteig som man
har blitt fraekspropriert.
Skattefunn – Bra og helt nødvendig å styrke FoU-arbeidet, og at det satses på en bedre
skattefunnordning.
Med vennlig hilsen
NORSKOG
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