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– vi utvikler kompetanse for verdens mest bærekraftige næring

Forskningsbasert           Praksisnær Kreativ            Leveringsdyktig



Skogfond med skattefordel



Hva er skogfond?

• En lovpålagt ordning som 

• skal sikre investeringer i ny skog, foryngelsesplikt
• letter finansieringen av investeringer 
• reduserer eierens kostnader mye

• Ved salg av virke må en del av bruttoverdien avsettes til 
skogfond

• en spesiell konto for hver eiendom
• opprettes ved tømmersalg, automatisk/frivillig

• Fondet tilhører eiendommen



Avsetning til skogfond

• Valgfrie satser mellom 4 – 40 prosent av virkets       
bruttoverdi

• Når skogeieren selv er ansvarlig for innbetaling, må 
skogeieren anslå en bruttoverdi på solgt virke

• Hogst og salg er nødvendig for avsetning til skogfond

• NB! For juletre og småsalg må produsent ordne dette selv!



Skogfond – et eksempel

En vei skal bygges om

• Kostnad 800 meter à kr 400        = 
kr 320.000

• Min andel er kr 100.000

• Hvordan finansierer jeg veien?



Min egenandel etter tilskudd og skatt:

Forutsetning: 40 % statstilskudd

Min egenandel:

Med 22,0 % marginalskatt = kr 35.580

Med 37,2 % marginalskatt = kr 18.708

Med 49,6 % marginalskatt = kr   4.944

Fordelen skyldes skattesystem:

• Tiltaket utgiftsføres 200 % (÷ tilskuddet)

• Inntektsføres 15 % (85 % skattefordel)

For godt til å være sant???

DA MÅ VI SE NÆRMERE PÅ DET …!



Dobbel utgiftsføring → spart skatt

Kostnader
• Avsetter nok til skogfond 100 % utgiftsføring

• Betaler tiltaket 100 % utgiftsføring

Inntekter
• Skogfond tilbake 15 % inntektsføring

• Skogfond tilbake 85 % skattefritt



Virksomhetsskogeiers andel i % av totale investeringskostnader

0 59 39 35 31 14 8 6

10 53 35 32 28 12 7 6

20 47 31 28 25 11 7 5

30 42 27 25 22 10 6 4

40 36 23 21 19 8 5 4

50 30 19 18 16 7 4 3

60   24 15 14 12 6 3 3

Tilskudd          Marginalskatt i % (2022-satser)

i %         22 33,2 34,9 37,2 46,6 49,6     50,6

Beregnet etter skatt, 85 % skattefri andel



4 kategorier og farger:

➢ Gult: Hobby og ingen beskatning

➢ Grønt: Husbehovskog og lignes sammen med 
jordbruket

➢ Blått: Skogbruk utenfor næring. 
Flat kapitalbeskatning
Ingen MVA-oppgjør

➢ Rødt: Særskilt lignet skogbruk. 
Personbeskatning og innbetaling av 
trygdeavgift 



Hovedregler
Virksomhet

Virksomhet

Kapitalskog

Flere faktorer inn      

i  vurderingen

• Tilvekst > 200 m³/år 

• Driver jordbruk som virksomhet

• Tilvekst < 100 m³/år, og ikke 
jordbruk som virksomhet 

• Tilvekst 100 – 200 m³/år, og ikke 
jordbruk som virksomhet



Skattemessige konsekvenser

Hobbyskog

• Skattefritt (0 %), ikke fradrag for kostnader
• Salg av tomter/grunnareal beskattes som kapitalinntekt

Kapitalskog 

• Kapitalskatt (22 %)
• Gjelder også gevinst ved salg av tomter/grunnareal
• Rapporteres direkte på skattemeldingen det enkelte år
• Beholder mva på alle inntekter – ikke fradrag for mva på utgifter

Virksomhetsskog 

• Skattlegges som virksomhetsinntekt (opptil 50,6 %)
• Personinntekt = rett til sykepenger og pensjon
• Mva-registrert (hvis omsetning over 50 000,- pr 12 mnd)



Kapitalskogeiers andel i % av totale investeringskostnader

0 59

10 55

20 50

30 45

40 40

50 36

60   31

Tilskudd          Marginalskatt i % (2022-satser)

i %          22 33,2 34,9 37,2 46,6 49,6       50,6

Beregnet etter skatt, 85 % skattefri andel av bruttobeløpet (inkl. mva), 

men statstilskudd beregnet av nettobeløpet (uten mva)



Min egenandel etter tilskudd og skatt 
(KAPITAL-SKOGEIER)

Forutsetning: 

40 % statstilskudd av 100.000 = kr   40.000

Resten dekkes av skog = kr   85.000

Totalkostnad = kr 125.000

Min egenandel:

Med 22,0 % marginalskatt = kr   50.405 

(av totalbeløpet kr 125.000)



Hva kan skogfondet brukes til?

Foryngelsestiltak i skog

• markberedning

• klargjøring av plantefelt

• vegetasjonskontroll

• planting 

• såing

• supplering

• etablering av felt for juletre og 
pyntegrønt



Hva kan skogfondet brukes til? 

• Ungskogpleie
– Rydding, regulering, fristilling

– Forhåndsrydding før tynning

• Sprøyting – H < 2 m, helst før planting

• Stammekvisting

• Grøfterensk og suppleringsgrøfting

• Gjødsling

• Tynning 
– underskudd ved 1. gangs tynning



Hva kan skogfondet brukes til? 

• Skogsveier og velteplasser
– nybygging av bil- og traktorveier

– sommervedlikehold av skogsbilvei (ikke 
traktorvei)

– ombygging og opprusting av traktor- og bilveier (bedre 
standard, omlegging av dårlige parti)

• Skadeforebyggende tiltak
– tiltak for å hindre skader på skog                       

(også viltskader)

Skadeforebygging



Hva kan skogfondet brukes til?

• Tiltak for å bevare spesielle 

miljøverdier

• Skogbruksplanlegging med 

miljøregistrering

• Forsikring mot stormskader og 

brann på skog 



Hva kan skogfondet brukes til?

• Kurs, kompetanseheving knyttet til miljø og 

skog

• Grensemerking (spesielle vilkår)

• Anlegg/utstyr som bidrar til varmeleveranser 

basert på eget eller lokalt råstoff

• NB! Merverdiavgift – ikke skattefordel for 

virksomhetsskogeiere



Eget arbeid

• Midler på skogfondet kan brukes til å 
lønne skogeier for arbeider i egen skog.

• Har du kompetanse til å gjøre arbeidet 
selv?

• Ta hensyn til egen godtgjørelse når 
behov for avsetning skal beregnes.



Oppsparing og etterskuddsvis innbetaling

• Skogfond må ikke være oppspart før investeringen 

gjennomføres!

• Normal er at investeringer må dekkes inn året etter at jobben er 

gjort

• Ved større investeringer og spesielle forhold kan det søkes om at 

avsetning til skogfond kan gjøres innen lengre tidsrom      

(normalt 5 år)



www.skogfond.no

http://www.skogfond.no/


Skogfondskalkulatoren

http://skogfond.skogkurs.no

http://skogfond.skogkurs.no/


Skogfondskalkulatoren





https://www.youtube.com/user/skogkurs/playlists



Råd til skogeierne

• Beregn hvor mye du bør avsette

• Avsett nok!

• Lønn deg selv



Takk for oppmerksomheten


