
Start kl. 18 

Velkommen Ellen Skarsten, skogbrukssjef Numedal

Kurs i skogfond Håvard Midtskogen, Skogselskapet

5 minutters pause ca. kl. 19 

Tilskuddsordningene Ellen Skarsten, skogbrukssjef Numedal

Kurset fortsetter Håvard Midtskogen, Skogselskapet

Program

«Lær å bruke skogfond – smart for lommeboka di, skogen og klimaet»

Klimasmart skogbruk
Tilbud om webinar til skogeiere i skogregion 2 
Kongsberg, Sigdal, Numedal



Skogfond

November 2022
Håvard Midtskogen

hm@skogselskapet.no

95 04 04 38

Hva er skogfond

Skogfondhistorikk

Hva kan vi bruke skogfond til

Avsetning av skogfond

Skogfondskalkulator

Ta i bruk den web-baserte skogfondskontoen 

pålogging og praktisk bruk

mailto:hm@skogselskapet.no


Skogbruk er næring.

Skogfondsordningen er en av skogbrukets viktigste

rammebetingelser, men blir av mange utnyttet på 

en dårlig måte.
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Hva er skogfond ?

• En offentlig pålagt/pliktig ordning som 
– Skal sikre investeringer i ny skog

– Et bærekraftig skogbruk

– Senker kostnadene mye for skogeier

• Fondet tilhører eiendommen

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

• Det kan/skal trekkes 4-40 % av bruttoverdien av 
omsatt virke på eiendommen
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Hva er skogfond ?  

Avsetningen gir inntektsfradrag for hele 
det avsatte beløpet

Inntektsbeskattes etter nærmere regler:
- 15 % av brukte midler fra skogfondet tas til inntekt

- 85 % fritas for skattlegging

Det er kommunen som forvalter 
skogfondsordningen



8

Hvordan fungerer dette i praksis?

• Ved tømmeroppgjør overføres avsatt beløp til 
eiendommens skogfondskonto

• Rutiner ved utbetaling fra skogfondskontoen

–Faktura for gjennomførte tiltak videresendes til 
skogbrukssjef

–Skogeier kan selv registrere tiltak/fakturaer via 
Internett

• Gjennom regnskap og ligning blir årets bruk av 
skogfondsmidler avstemt





Skogfondshistorikk

1932 – 2 % tvungen skogkulturavgift

1947 – i tillegg 10 % investeringsavgift 
til teknisk utstyr og veibygging

1965 – slått sammen til 12 % skogavgift

1983 – skogavgift med skattefordel 35 %
Valgfri sats 8-25 %

2003 – skattefordel 60 %
Valgfri sats 4-40 %, men bare skogkultur og veier

2006 – skattefordel 85 % og navnet skogfond
Til mange flere tiltak
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Skogfond

Hva kan                  skogfond brukes til?og bør





De ulike tiltakene skogfond kan brukes til

• Foryngelsestiltak i skog

– markberedning

– klargjøring av plantefelt

– planting

– såing



• Minste lovlig antall. 
G14 = 100 planter

• Minste anbefalte

• G14 = 160 planter

Resultatene for kontroll viser at 15 % 
av antall hogstfelter hadde lavere 
antall livskraftige planter enn det som 
er minste antall ifølge lovgivningen

–vegetasjonskontroll

–supplering

–etablering av felt for juletre og pyntegrønt



Ungskogpleie



Forhåndsrydding 
før tynning



Sprøyting – H < 2 m, helst før planting

Stammekvisting



Grøfterensk og suppleringsgrøfting



Gjødsling

Tynning 
underskudd ved 1. gangs tynning
EKS:  Driftspris møt tømmerverdi

280 kr pr m3 i drfit

250 kr pr m3 i tømmerverdi



Skogsveier og velteplasser
nybygging av bil- og traktorveier

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

sommervedlikehold av skogsbilvei (ikke traktorvei)

Maks 4 kr pr meter vei.

Skadeforebyggende tiltak
tiltak for å hindre skader på 

skog (også viltskader)



bygging av midlertidige bruer
Nytt fra aug. 2015

Merkostnaden som kan dekkes med skogfond bør ikke overstige 5.000 kroner pr bru, 

og det forutsettes at den faktiske kostnaden for etablering av brua framgår på faktura 

fra entreprenør. For å kunne dekke kostnadene med skogfond, er det også en 

forutsetning at hele brukonstruksjonen fjernes etter bruk, og at bekkebunn og banker 

ikke skades av tiltaket



Tilrettelegge for allmenn ferdsel på 
eiendommen ,skjøtsel av kantsoner, 
kulturminner og biologisk verdifulle 
biotoper

Skogbruksplanlegging med 
miljøregistrering

Forsikring mot stormskader og brann 
på skog 

Kurs, kompetanseheving 

knyttet til miljø og skog

Grensemerking !!!!!

Anlegg/utstyr som bidrar til 
varmeleveranser basert på eget eller 
lokalt råstoff



Merverdiavgift  

Kapitalskogeier eller

skogbruk som  næringsvirksomhet



3 kategorier skogeiendommer
virksomhetsvurdering skogbruk
fra 1.1. 2016 

Hobbyskog

Kapitalskog

Skog som 
næringsvirksomhet



Ta vare på tidligere investeringer (planting, veg 

og grøfter) og sikre et godt økonomisk resultat
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• Midler på skogfondet kan brukes til å 
lønne innleid arbeidskraft eller eget 
arbeid i egen skog

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

• Her du kompetanse til å gjøre 
arbeidet selv?

• Det viktigste er at arbeidet blir gjort!
– Når skogen trenger det.

Egent arbeid

Snorre Joakim Synnestvedt



Mer om skogkultur

• Kurs  fra skogkurs

• Ta kontakt med 

• Skogbrukssjef

• Andelslag/skogeierlag

• Skogselskapet



Hvor mye skogfond skal en sette av?

Et eks. Hogst 30 m3 pr daa 
gjennomsnittspris 450 kr/m3

450 kr* 30=13500 kr * 10% = 1350 kr

200 planter pr. daa.* a. kr. 7,00 =1400 kr.

1400 kr + 25% mva = 1750 kr



http://skogfond.skogkurs.no/#!/

http://skogfond.skogkurs.no/


Skogeiers andel i % av totale investeringskostnader 
virksomhetsbeskattet skogeier 

Tilskudd i %

Marginalskatt i %

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





Skogfond.no

Ta i bruk den web-baserte skogfondskontoen pålogging og praktisk bruk.









Skogfondskonto
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Instruksjonsvideo på:



Skogkurs.no og skogfond.no

Les og lær mer om skogfond 


