Skogfond for bærekraftig
skogbruk

Fakta om skogfond
✔ Skogfond er en pliktig avsetning der hensikten er å sikre
finansiering av et bærekraftig skogbruk på eiendommen
✔ Ordningen med skogfond er hjemlet i Skogbruksloven og fastsatt i
«Forskrift om skogfond» av 11. januar 2007
✔ Alle skogeiendommer har en egen skogfondskonto. Skogfondet
tilhører skogeiendommen, og skal brukes der av den som er skogeier
✔ For alt omsatt virke på eiendommen skal 4-40% av bruttoverdien
avsettes til skogfond
✔ Ved salg av juletrær og pyntegrønt er det valgfritt om man ønsker
å innbetale til skogfond
✔ Midler som utbetales fra skogfondskonto blir bare delvis beskattet
når de investeres i bestemte formål. Fra 2007 er andel til
beskatning redusert til kun 15%
I saker som gjelder skogfond skal du henvende deg til kommunen.
Forklaring:
Omsatt virke er å forstå som massevirke, sagtømmer og
spesialvirke av bartre og lauvtre, skogsvirke til ved og annen
produksjon av biobrensel, samt juletrær og pyntegrønt. Bruttoverdi
er å forstå som salgsverdien av henteklart rundvirke inkludert
eventuelle tillegg knyttet til salget. Bruttoverdi skal alltid oppgis
ved registrering. For virke som ikke blir solgt eller avregnet som
henteklart rundvirke må du anslå bruttoverdien.

Hva kan skogfond brukes til
Skogfondet skal brukes til langsiktige investeringer samt å sikre viktige
miljøverdier, i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog
som skogeieren har.
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✔

Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie
Bygging og opprusting av skogsveger og velteplasser
Vedlikehold av skogsbilveger
Miljøtiltak, som pleie av kulturminner i skog
Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer
Biovarmeanlegg for varmeleveranser
Forsikring av skog
Kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift
Oppmerking av eiendomsgrenser og nødvendige håndlangerutgifter
ved jordskifte i skog
✔ Eventuell merverdiavgift på de aktuelle tiltak
Kommunen kan gi utfyllende opplysninger om hvilke konkrete
kostnader som kan dekkes innenfor disse områdene.

Hvordan planlegge avsetningen til skogfond
Skogfondsavsetningens størrelse må vurderes i forhold til
investeringsbehovet på eiendommen. Dette velges ved inngåelse av
tømmerkontrakt, innenfor intervallet 4-40% av virkets bruttoverdi.
Dersom man ikke aktivt velger en prosentsats blir 10 prosent benyttet.
Skogfondet gir ikke renteinntekter. Med mindre man bevisst skal spare
opp skogfond til bestemte formål, er det sjelden lønnsomt å avsette
mer enn det som er investeringsbehovet i nær framtid. Men når det
skal gjennomføres investeringer som gir skattefordel er det viktig å
sikre at det er skogfondsmidler tilgjengelig til dette.
Skogfondsordningen er fleksibel ved at du selv kan forskottere
investeringer og få disse refundert av skogfondsmidler som
avsettes seinere. Slike forskotterte investeringer kalles for udekkede
investeringer.
Forklaring:
Udekkede investeringer kan dekkes av skogfondsmidler som blir
innbetalt innen utgangen av kalenderåret etter at investeringene
ble gjennomført. Kommunen kan gi tilsagn om at planlagte større
investeringer kan dekkes av skogfondsmidler som blir innbetalt i
inntil fem år etter at investeringene er gjennomført.

Innbetaling og utbetaling av skogfondsmidler
Innbetaling til skogfond skjer vanligvis ved at tømmerkjøperen trekker
skogfondsavsetningen fra i oppgjøret med skogeier, og innbetaler
dette til skogfondskontoen. Dersom skogeier for et kalenderår ønsker
å innbetale mer til skogfond enn det som allerede er trukket, så er det
anledning til det.
Ved småsalg direkte fra gården, av for eksempel materialer og ved,
må skogeier selv innbetale til skogfond. Når det gjelder juletrær og
pyntegrønt så er dette frivillig.
Når skogeier selv skal innbetale til skogfond så gjøres dette ved å
registrere det på skjema man får i kommunen eller finner på Internett
www.slf.dep.no. Det er også mulig å gjøre denne registreringen direkte
på Internett, det krever brukernavn og passord. Etter at registrering
har skjedd vil du få tilsendt innbetalingsanmodning i posten.
Skogfondsmidler utbetales ved at skogeier henvender seg til
kommunen direkte eller via Internett, og dokumenterer de utførte
investeringstiltak. Dette må gjøres senest ett år fra utgangen
av det kalenderår investeringen ble gjennomført. Kommunen er
godkjenningsmyndighet for de utførte tiltakene. Utbetaling skjer
normalt til skogeier, men kan med skogeiers godkjenning også
utbetales direkte til den tredjeperson (person, firma, institusjon) som
har utført tiltaket.

Skattefordeler med skogfond
Den delen av tømmerinntekten som avsettes til skogfond blir ikke tatt
til inntekt og beskattet. Inntektsføring skjer først når pengene tas ut
igjen fra fondet og brukes. Det er her skattefordel oppstår, fordi en
andel av dette uttaket er skattefritt når pengene brukes til formål som
gir skattefordel.
Fra 2007 er den skattefrie andelen av utbetalt skogfond økt til
85%, og alle tiltak som kan dekkes med skogfond (med unntak av
merverdiavgift) gir nå skattefordel. Det vil si at når man investerer i
skogen med en 1000-lapp som har vært innom skogfondskonto, så er
det bare 150 kr som blir beskattet.

Effekt av skattefordel:
Det å kunne ta ut deler av skogfondet skattefritt er svært gunstig
når skatteprosenten er høy. Når du bruker 1000 kr av skogfondet
på tiltak som gir skattefordel, så vil 850 kr være skattefrie. Hvis du
har 35,8% marginalskatt (dvs inntekt uten toppskatt) så gir det
304 kr i redusert skatt pr 1000-lapp.
For å få tilsvarende gevinst gjennom et tilskudd fra staten (som vil
bli beskattet med 35,8% marginalskatt) må tilskuddet da være på
473 kr eller 47%. Ved 44,8% marginalskatt (dvs inntekt med laveste
toppskatt) vil du få 381 kr mindre skatt pr 1000-lapp. Det tilsvarer
da et tilskudd på hele 69%.

Kommunen, skogeierorganisasjonen eller regnskapsfører kan gi mer
veiledning om bruk av skogfond med skattefordel.

Skogfond på nett

For å bruke nettløsningen må man logge på Internett med adressen
www.slf.dep.no og velge elektroniske tjenester i menyen til venstre
i skjermbildet. For å få tilgang til data for din eiendom må du ha
brukernavn og passord som du får tilsendt ved å henvende deg til
kommunen eller til fylkesmannens landbruksavdeling i ditt fylke.

For mer informasjon om skogfond og eventuelle
endringer i regelverket, kan du gå inn på følgende
nettsider:
Landbruks- og matdepartementet, www.lmd.dep.no
Statens landbruksforvaltning, www.slf.dep.no
Fylkesmannen sine nettsider, www.fylkesmannen.no

Statens landbruksforvaltning
Postadresse: Postboks 8140 Dep,
NO-0033 Oslo
Besøksadresse: Stortingsgt. 28

Telefon: 24 13 10 00
Telefaks: 24 13 10 05
E-post: postmottak@slf.dep.no
Web: www.slf.dep.no
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Det er etablert en løsning der skogeier kan få tilgang til sin egen
skogfondskonto som i en nettbank. Man kan her til en hver tid følge
med på innestående skogfondsmidler, historikk og bevegelser. Man kan
også sende refusjonskrav elektronisk til kommunen for behandling. Det
arbeides med en løsning der også dokumentasjon av refusjonskravet
kan skje elektronisk.

