UTVALGTE TEMAER FRA STATSBUDSJETTET 2013 – business as usual for skognæringen
For skognæringen byr ikke neste års statsbudsjett på store endringer, og NORSKOG savner en tydelig
satsning og oppfølging av tiltak for treforedlingsindustrien, jernbane og tømmerkaier. Med
Landbruksmelding, Klimamelding og rapporten fra Riksrevisjonen friskt i minne, så hadde vi forventet
en oppfølging av tiltakspakken fra Revidert nasjonalbudsjett, med større fokus på
skogbruksnæringen. Vi er på vei inn i et vanskelig marked for skogbruket og treforbrukende industri.
Tiltak for å redusere norske transportkostnader må til for å sikre næringens konkurransekraft.
Under har vi klippet ut enkelttemaer fra budsjettet 2013.

Eiendomsstruktur:
Regjeringen jobber med ny jordskiftelov og gir signaler om at de også vil fremme forslag om
endringer i jordloven. De uttaler at det er et mål i landbrukspolitikken at eier og bruker bør være den
samme, og at omfanget av leiejord er stort. Det bør derfor stimuleres til at aktive brukere kan få
kjøpe tilleggsareal. Departementet vurderer derfor å foreslå endringer i jordlova som gjør det lettere
å bli eier av leid areal. For å sikre bosetting i distriktene, vil det også bli foreslått endringer som vil
gjøre det enklere å dele fra boligtomter og bolighus.
Departementet arbeider også med forslag om å redusere kravet til leietid fra 10 til 5 år når
driveplikta blir oppfylt ved bortleie.
Regjeringen viser til Landbruksmeldingen, og ønsker økt takt på omsetning av landbrukseiendommer.
Departementet vil derfor vurdere å heve beløpsgrensen for hvilke landbrukseiendommer som skal
omfattes av priskontroll etter konsesjonsloven. Også forslag til innskrenking av odelskretsen og at
regelen om odelsfrigjøring i forbindelse med kjøp av tilleggsjord, vil bli vurdert. Signalene er ikke
nærmere redegjort for.
NORSKOG er positive til de signalene regjeringen gir mht. å se på løsninger for å få en bedre
eiendomsstruktur på jordbrukseiendommer.

Trebruk
Regjeringen foreslår fortsatt satsing på økt bruk av tre, og Trebasert Innovasjonsprogram videreføres.
Dette ble evaluert av Econ Pöyry i fjor og det ble konkludert med at programmet bidrar til økt bruk av
tre og bidrar til nyskaping. Det bevilges 28 millioner kroner til dette.

Skogflisordningen
Bevilgningen til skogsflisordningen har de siste 3 år vært på ca. 30 millioner. Ordningen gir gode
resultater og departementet foreslår en videreføring. I løpet av 3 år har produksjonen økt fra 60 til
824 løskubikkmeter, noe som tilsvarer 700 millioner kWh. (Dette tilsvarer en innsparing på 74
millioner liter fyringsolje og reduserte CO2 utslipp på 196 000 tonn). 79 pst. av tilskuddene har gått

til uttak av trevirke fra kulturlandskap, veikantrydding og lauvtrehogst. Uttak av virke fra 1. gangs
tynning og GROT har økt mest. Det første året gikk 50 pst. av skogflisa til Sverige, men senere har en
økende del gått til norske anlegg. I 2011 ble om lag 40 pst. eksportert.
Eiendomsskatt:
Maskiner og annet tilbehør til verk og bruk ilegges i dag eiendomsskatt dersom maskinene er «ein
part av sjølve føretaket». Sagbrukene har smertelig fått erfare dette, jf. to nylig avsagte
tingrettsdommer. Regjeringen legger nå «ballen død» i forhold til å ta tak i problemstillingen mht.
verdsettelsesproblematikken i eiendomsskatteloven. Et tema som etter NORSKOGs oppfatning –
åpenbart kunne trengt en gjennomgang og opprydding.
Regjeringen går inn for det bebudede fritaket for eiendomsskatt på vernet grunn, noe NORSKOG
støttet i høringsrunden. Vi og flere med oss, var imidlertid klare på at fritaket for eiendomsskatt på
lavproduktive utmarksområder i statlig eie, savnet god begrunnelse. Regjeringen har likevel valgt å
innføre fritaket i tråd med forslaget.

Formuesskatt:
Regjeringen foreslår å øke ligningsverdiene av sekundærbolig og næringseiendom fra 40 pst. til 50
pst. av anslått markedsverdi. Begrunnelsen er et ønske om å gjøre det mindre attraktivt å investere i
fast eiendom.
Bunnfradraget for formuesskatt økes til 870 000 kroner.

Skogvern:
Bevilgning til nytt skogvern økes med 111,1 millioner kroner til 231,1 millioner.
Slik NORSKOG ser det, tilsier dette nivået at inngåtte avtaler kan gjøres opp i løpet av 2014 forutsatt
at bevilgningen for 2014 er på samme nivå. Det som måtte komme inn av nye områder i løpet av
2013 og 2014 kan gjøres opp i 2015 og vi vil da være a jour. Prosessen har nå midlertidig stoppet pga
pengemangel, slik sett er det godt at det nå tilføres nye midler og det er prisverdig at MD har klart å
løfte bevilgningen markant. NORSKOG hadde gjerne sett at det hadde blitt stilt ennå mer midler til
rådighet slik at inngåtte avtaler kunne vært gjort opp raskere.
Lokal forvaltning i verneområder økes med 14 millioner kroner, og det foreslås bevilget 200 millioner
kroner til naturvern og friluftsliv på andre programkategorier
Rovvilt:
Det foreslås en økning på 22 millioner kroner for å følge opp rovdyrforliket. Midlene skal blant annet
gå til SNO for å styrke ressursene til felling av rovvilt, naturveileder, økt kompensasjon til kommunale
fellingslag, styrking av rovdyrovervåking gjennom Rovdata, beredskapsordningen hos fylkesmannen
for å redusere responstid ved behandling av rovdyrsaker.

Gebyrer :
Gebyrene ved ulike former for tinglysning er samlet sett sterkt overpriset, Regjeringen forslår å
redusere tinglysningsgebyr for fast eiendom slik at inntektene reduseres med 385 millioner kroner til
604 millioner. I praksis vil det si at et tinglysingsgebyr reduseres med ca. 500 kroner.

Samferdsel
Til investeringer, vedlikehold og drift i jernbanenettet øker bevilgning fra 9,9 mrd i saldert budsjett
2012 til 11,4 mrd. Tiltakene skal bedre kapasitet og regularitet i trafikkavviklinga og gi rom for
overføring av mer gods og persontransport til jernbane. Det meste av satsingen er rettet mot
persontransport og det er ingen signaler som tyder på at mer virke vil bli transportert på jernbane,
snarere tvert i mot.

