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Finanskomiteen 
 
 
 

Innspill til revidert nasjonalbudsjett 

Norges Skogeierforbund takker for muligheten til å komme med innspill til revidert 
nasjonalbudsjett. 
 
Prop 130 LS kap 7 – skogvern – takk!: 
Vi er glade for at det er funnet en løsning slik at også deltakerlignede selskap slipper å skatte av 
erstatninger ved frivillig vern av skog, slik Stortinget har ønsket. Dette sikrer en likebehandling 
uavhengig av eierform. Opprydningen bidrar til å styrke tilliten til ordningen med frivillig vern.  
 
Klima- og miljødepartementet: 
 
Truede arter og naturtyper 
I Miljødirektoratets budsjett foreslås det å omdisponere 33,2 mill. kr fra kap. 1420, post 82 
Tilskudd til truede arter og naturtyper til kap. 1420, post 21 Spesielle driftsutgifter. 
I stedet for å bruke midler på praktiske forvaltningstiltak som sikrer livsmiljøene til truede arter 
og naturtyper, foreslås midlene flyttet til byråkratiet i Miljødirektoratet. Det er svært uheldig at 
man ikke greier å bruke midlene og at man i stedet øker administrasjonen.  
 
I Innst. 162 S – 2016–2017 til Skogmeldingen skrives det at flertallet «ser det som spesielt 
viktig at det gjennomføres MiS-registreringer og utvelgelse av nøkkelbiotoper på hele 
skogarealet.» 
 
Vi foreslår at 28,2 millioner av 33,2 millioner kroner overføres til LMD for fullfinansiering av 
Miljøregistreringer i Skogbruket (MiS) på arealer som til nå til nå ikke er kartlagt. Det vil gi økt 
ivaretakelse av nøkkelbiotoper og med det viktige leveområder for truete arter i skog.  
 
De resterende midlene bør benyttes til å gjøre Naturbase mer fullstendig. I dag er en del 
naturtyper kun registrert i den såkalte Narin-basen. Der ligger de kun i analog form uten 
kartløsning. Dette gjør det svært krevende for brukerne å bruke disse dataene. For å få ryddet 
opp i dette bør det derfor avsettes 5 millioner kr til formålet.  
 
 
Skogplanting som klimatiltak 
Det er også foreslått at det overføres 1,4 mill. kr fra kap. 1420, post 37 Skogplanting til kap. 
1420, post 01 Driftsutgifter.  
 
Norges Skogeierforbund finner det beklagelig at en i alt for lite omfang får gjennomført planting 
av skog som klimatiltak i pilotperioden. Dette skyldes at det er lagt opp til svært byråkratiske og  
krevende prosedyrer for å avklare om planting kan skje på et areal. Mesteparten av midlene 
brukes derfor til administrasjon/planlegging og ikke til å gjennomføre konkrete tiltak. Det er et 
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tankekors at nå foreslås å overføre en enda større del av skogplantingsmidlene til administrasjon 
på Miljødirektoratets driftsbudsjett.  
 
Skogeierforbundet mener det er viktig at Stortinget påpeker at det nå er nødvendig å legge 
forholdende til rette slik at planteaktiviteten kan oppskaleres kraftig fra 2018. Det må derfor, 
med utgangspunkt i erfaringene så langt, settes i gang et arbeid for å utvikle mer effektive 
prosedyrer for å klargjøre arealer for planting. Midler avsatt til administrasjon bør prioriteres til 
dette og til å identifisere arealer i alle fylker det er aktuelt å rulle ut programmet i etter at 
pilotperioden avsluttes våren 2018. 
 
Ulv  
Regjeringen foreslår at det bevilges 40 millioner kr til en ny tilskuddsordning til kommuner 
innenfor ulvesonen, til merking og til økt kunnskap og formidling. Norges Skogeierforbund vil 
peke på at det er viktigere at Stortingets ulvepolitikk nå blir gjennomført enn at det bevilges mer 
penger til disse formålene. 
 
I forbindelse med forslaget om en tilskuddsordning for kommunene er det vist til 
anmodningsvedtak nr. 770 (2015–2016) av 31. mai 2016, hvor «Stortinget ber regjeringen 
utrede mulige økonomiske ordninger for tap av eventuelle rettigheter eller belastninger innenfor 
ulvesonen og viser til ulvesoneutvalgets forslag knyttet til dette spørsmålet.» 
 
Norges Skogeierforbund mener at 12 millioner kr av de midlene som er foreslått bevilget til ulv, 
blir brukt til å etablere en ordning for å kompensere for grunneiers økonomiske tap knyttet til 
jaktretten. En slik ordning må utredes i samråd med aktuelle næringsorganisasjoner. Ordningen 
bør være uavhengig av kommunens prioriteringer slik at man unngår unødvendig konflikter som 
følge av ulik praktisering i kommunene.  
 
Fornybar AS 
23. november 2015 varslet Høyre, Frp, KrF og Venstre etableringen av investeringsfondet 
«Fornybar AS». I statsbudsjettet for 2017 ble det varslet at regjeringen ville komme tilbake med 
vurderinger av investeringskapital og nærmere krav til økonomiske resultater for selskapet, 
senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2017. Vi registrerer at dette ikke er fulgt opp. 
 
Ekspertutvalget «Grønn konkurransekraft» har pekt på at tilgangen til privat risikokapital er lav i 
Norge, og at utviklingen er negativ. Det er derfor positivt at det er nedsatt et utvalg for å vurdere 
kapitaltilgangen i Norge som skal levere sin innstilling innen 1. mars 2018, men arbeidet må 
ikke bidra til en ytterligere forsinkelse av Fornybar AS eller forsinke skattekredittordningen for 
skogeiere som investerer i skogforbrukende industri (skal presenteres av regjeringen i 
forbindelse med statsbudsjettet for 2018).  
 
Det er viktig at «Fornybar AS» investerer i selskap som lager produkter hvor det er selve 
produktene som bidrar til vesentlig reduserte klimagassutslipp ved å erstatte utslippsintensive 
alternativer. 
 

 
Med hilsen 

Norges Skogeierforbund 
 

Erik Lahnstein 
 


