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Til
Næringskomiteen

Innspill til Næringskomiteen om forslag til statsbudsjett
2021
Norge har som mål å redusere klimautslippene med minst 50 prosent innen 2030. I arbeidet
med å nå klimamålene må det særlig stimuleres til tiltak der norsk industri og øvrige næringsliv
har leveringsevne. Den biobaserte økonomien er svært viktig for å nå klimamålene og sikre
framtidig verdiskaping. Kapitalstrømmene i samfunnet går i dag i stor grad til oljeindustrien og
eiendomssektoren. For å få til et grønt skifte, er det avgjørende at kapitalstrømmene i langt
større grad rettes mot å utvikle den grønne industrien og øvrige næringsliv i Fastlands-Norge.
Handelsbalansen har en negativ utvikling og det haster med å få til nødvending omstilling for
å kompensere for framtidig redusert verdiskaping i petroleumssektoren.
Skogplanting ses på som et svært viktig klimatiltak internasjonalt. I FNs klimapanels
spesialrapport om klimaendringer og landarealer er skogplanting i stor skala med i de aller fleste
scenarier som begrenser oppvarmingen til 1,5 grader. EU har som ambisjon å plante 3 milliarder
nye trær innen 2030.
Netto binding av CO2 i skogen tilsvarer halvparten av det årlige norske utslippet, ca. 25 mill.
tonn. Dette skyldes i stor grad aktiv skogplanting på 50- og 60-tallet og at skogarealet øker.
Dette viser betydningen av å plante skog. Dersom vi ikke opprettholder en aktiv plantepolitikk,
vil bindingen av CO2 i skogen avta over tid.
Norges Skogeierforbund ønsker følgende endringer på forslaget til statsbudsjett for 2021:
Tilskudd til verdiskapingstiltak; skogsveger og tømmerkaier: +30 mill. kroner
I statsbudsjettet for 2020 ble det gjort kutt i bevilgning for tilskudd til verdiskapingstiltak
(kap. 1149, post 71) på 12,6 mill. kr. I 2019 var bevilgningen på 92,3 millioner kroner og
posten har altså blitt redusert med nesten 20 millioner på to år. Et godt utbygd skogsvegnett er
nøkkelen til et aktivt skogbruk og bruk av moderne tømmerbiler. Flere og bedre skogsveger er
en forutsetning for økt ressursutnyttelse, økt verdiskaping og for at skogen skal kunne utnyttes
aktivt som klimatiltak. De enkelte landsdelene har ulike behov, men i hele landet er det behov
for å opprettholde og øke satsingen på skogsveger. Satsing på skogsbilveger gir stor effekt.
Det samme gjør tømmerkaier, som har hatt stor betydning for kystfylkene. Bevilgningen bør
økes med 30 millioner kroner for 2021.
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Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak: + 5 mill. kroner
Bevilgningen er økt med 5,8 millioner kroner for 2021. Dette er bra. Samtidig var det slik at
denne posten ble kuttet med 10 mill. kroner i statsbudsjettet for 2019. Regjeringen beskrev
selv i 2019 at reduserte midler til dette ville bidra til at man kun oppnår om lag halvparten av
potensialet for anslått CO2-binding.
Skogeierforbundet mener regjeringen bør legge opp til større aktivitet på dette området, for å
utnytte skogens fulle potensial til å binde CO2. Bevilgningen til skog-, klima- og energitiltak
over Landbruks- og matdepartementets budsjett bør derfor økes med minst 5 mill. kroner.
Skogplanting via LUF-midlene: + 20 mill. kroner
Investeringer i planting og andre skogkulturtiltak er avgjørende for skogens COշ-opptak og
mulighetene for å bruke trevirke fremover. Norge er et av landene der mulighetene for økt
skogplanting er størst. Midler til skogbruksformål over jordbruksavtalen bør økes for økt
satsing på skogkulturtiltak over Landbrukets utviklingsfond (LUF).

Utviklingsfondet for skogbruket: + 5 mill. kroner
Utviklingsfondet for skogbruket er svært viktig for å få finansiert mindre, næringsrettede
FoU-prosjekter. Dette er prosjekter som har stor betydning for effektivisering og økt
skogproduksjon i skogbruket. Bevilgningen bør økes med 5 mill. kr i 2021
NFD: Styrke Bioøkonomiprogrammet: + 50 mill. kroner
Bioøkonomiprogrammet er viktig for å styrke innovasjoner i skog- og trenæringen. Det er stor
etterspørsel etter midlene. Midlene gis til prosjekter som kan bidra til økt bruk av tre,
nyskaping, sysselsetting og økt lønnsomhet for aktørene. Norge er ledende på tre i bygg, og
bioøkonomiprogrammet har vært viktig i denne sammenheng. Både store og små aktører over
hele landet kan benytte seg av ordningen. Ordningen bør styrkes med 50 mill. kroner i 2021.

Med vennlig hilsen
NORGES SKOGEIERFORBUND
Per Skorge
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