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Forord
Denne rapporten er utarbeidet som avslutning av prosjektet «Skattefaglig beslutningsverktøy med
kunnskapsbygging hos regnskapsførere og rådgivere».
Eier av prosjektet har vært Skogkurs (Skogbrukets Kursinstitutt) i nært samarbeid med NORSKOG.
Prosjektet er finansiert med støtte fra Skogtiltaksfondet og nasjonale rentemidler bevilget av
Landbruksdirektoratet. I tillegg Skogkurs gått inn med egne midler.
Vi takker alle medvirkende for godt samarbeid og bidrag. En ekstra takk til Benthe Løvenskiold i
NORSKOG, Mikael Løken hos ØkonomiRådgivning Elverum AS og tidligere rådgiver i Norges Bondelag
Pål Kristian Ormstad.

Biri, 5. januar 2018

Mikael Fønhus
Prosjektleder, Skogkurs
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1

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

Skogbeskatning og skogfond er egne fagfelt. Effekten av ulike handlingsmønstre er komplisert, og feil
disposisjoner kan gi store negative økonomiske utslag for skogeier. Manglende kunnskap på fagfeltet
gjøre at skogeieren lar være å hogge, lar være å pleie skogen eller lar være å ta lønnsomme
investeringer. Kunnskapen omkring skogligning og skatteeffekter varierer sterkt, også blant
skogeierens rådgivere som regnskapsførere og tjenestemenn i kommuner, andelslag og
tømmeromsetningsorganisasjoner.
Da dette prosjektet ble satt i gang i 2015, var oppstart og avslutning av gjennomsnittsligningen ett av
de viktigste temaene vi ville belyse. De skattemessige vurderinger hadde mange fallgruver og krevde
mye planlegging for å tilpasse aktiviteten i skogen til skattesystemet. I løpet av de 3 årene som
prosjektet har pågått, har imidlertid skogligningen blitt radikalt forandret. Svært mange skogeiere
havner etter omleggingen over i en direkte ligning med flat kapitalbeskatning, flere enn tidligere
defineres som hobbyskogeiere og skal ikke lenger betale skatt av aktiviteten i skogen, mens de som
fortsatt driver et aktivt «virksomhetsskogbruk» har byttet ut gjennomsnittsligningen med
«tømmerkonto».
Slik sett var tidspunkt å gjennomføre dette prosjektet på perfekt!
Det andre store temaet i prosjektet var knyttet til bruk av skogfond. De skattemessige effektene av
avsetning og bruk av skogfond har stor betydning for økonomien i investeringene. Samhandling
mellom skogfond og skogbeskatning gir en helhet som danner grunnlag for årlige beslutninger.
Tidligere fantes det bare begrensede hjelpemidler for å kalkulere effekten av, og vurdere alternativer
for, hva som er den beste økonomisk tilpasningen til gjeldende regelverk. Regnskapsprogram med
tilhørende hjelpeprogrammer støtter ikke slike vurderinger, og skogeiere og ulike rådgivere har vært
avhengig av å sette opp sine egne beregninger.
Videre har kunnskapen hos mange regnskapskontor om disse temaene vært begrenset og til dels
manglende. Både føringsteknisk, og gjennom rådgivning fra regnskapsfører, har resultatet for mange
skogeiere derfor ikke vært optimalt. De har ikke nytt godt av skattefordelene som systemene har lagt
opp til og de har kanskje blitt passivisert på grunn av dårlige eller manglende råd.

Prosjektmål

1.1

For å optimalisere avkastningen av eiendommen er det nødvendig at skogeier og skogeiers rådgivere
har så god kunnskap om skogeiers skatteforhold som mulig. Spesielt viktig er det å ha kunnskap om
effektene av de nye ligningsreglene. Dessuten er det behov for økt kunnskap om skogfond og
skogfondets virkning på investeringsbeslutninger.
Gjennom prosjektet har vi derfor villet utviklet regneverktøy for de nye ligningsreglene, samt lage
veiledningsmateriell og animasjoner som gir en visuell god framstilling av mulighetene som ligger i
skattesystemet.
Fra prosjektbeskrivelsen refererer vi:

Prosjektet skal formidle:
•
•

Kunnskap om gjeldene regler knyttet til skogfond og skogregnskap
Kunnskap om økonomisk planlegging for gjeldene regelverk
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Prosjektet skal være et redskap for:
•
•
•
•

1.2

Økt bevissthet og økonomisk avkastning som gir interesse for aktivt
eierskap.
Simulering av ulike scenarier for bedre planlegging av aktivitet på
eiendommen
Økt aktivitet ved bedre planlegging og rådgiving
Økt kunnskap og korrekt bruk av skogregnskap hos
regnskapskontorene.

Målgruppen

Målgruppen for prosjektet har vært skogeiere, skogeiernes rådgivere og regnskapsførere.
I og med de nye skatte- og ligningsreglene som har blitt innført fra og med ligningsårene 2016, 2017
og 2018, har langt flere enn vi trodde ved starten av prosjektet havnet innenfor målgruppen. Også de
som fra før hadde god kunnskap fikk i løpet av disse årene behov for faglig påfyll. Faktisk har alle de
127.000 skogeiendommene og dens 150.000 eiere fått et nytt ligningsregime å forholde seg til.
Mange av prinsippene ble dessuten innført for foregående regnskapsår uten at de detaljerte reglene
var utarbeidet. Dette skapte ualminnelig mye frustrasjon og utfordringer spesielt for
regnskapsførerne. Denne gruppen fikk et stort behov for enkle verktøy og faglig oppdatering og ble
en viktig målgruppe.

1.3

Organisering

Prosjektet har blitt gjennomført av prosjekteieren Skogkurs i tett samarbeid med
samarbeidspartneren NORSKOG. Prosjektleder var fra starten var Bjørn Helge Bjørnstad, men
oppgaven ble senere overtatt av Mikael Fønhus, begge ved Skogkurs.
En egen prosjektgruppe har vært bestående av:
•
•
•

SKOGKURS
–
NORSKOG
–
Regnskapsfører –

Bjørn Helge Bjørnstad og Mikael Fønhus
Benthe Løvenskiold
Mikael Løken – (Økonomirådgivning Elverum AS)

I tillegg ble det etablert et tett samarbeid med Norges Bondelag. Dette var først og fremst for å nå ut
til Bondelagets nettverk av samarbeidende regnskapskontorer. Senere i prosjektet, da de nye reglene
for skogligning ble vedtatt, samarbeidet vi tett og godt for å klargjøre konsekvensene av de nye
ligningsreglene.

2 GJENNOMFØRING OG RESULTATER
Da vi tidlig i prosjektet så at det sannsynligvis ville bli omfattende endringer i skogligningen i løpet av
2016 og 2017, besluttet vi å utvide prosjektperioden med ett år. Dette ble godkjent av de finansielle
bidragsyterne Skogtiltaksfondet og Landbruksdirektoratet. Dermed gikk prosjektet over 3årsperioden 2015 – 2017.
Resultatene rapporteres her i forhold til delmålene som var satt i prosjektplanen:
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2.1

Delmål 1: Utvikling av regnearkbasert verktøy

De nye lignings- og skattereglene for skogbruket har gjort det nødvendig å utvikle flere regnebaserte
verktøy. Alle har blitt bygd i Excel (som er et verktøy svært mange behersker) og lagt ut på Skogkurs
sine nettsider under fanen Kunnskapsskogen, underområdet ØKONOMI OG SKOGFOND. Her har de ulike
verktøyene bli lagt til etter hvert de har blitt utviklet:
A. HJELPEVERKTØY TIL VURDERING OM AKTIVITETEN ER «SKOGBRUK UTENFOR NÆRING» En støtte for
skogeieren og hans/hennes rådgivere i vurderingen av om skogen er virksomhetsskogbruk,
kapitalskogbruk eller hobby.
B. Hjelpeskjema for avslutning av gjennomsnittsligningen 2016. De som fra ligningsåret 2016
ikke lenger driver «virksomhetsskogbruk», slik loven definerer det, hadde 2015 som sitt siste
år med gjennomsnittsligning. Disse fikk et oppgjør av «inntektsoverheng» eller
«inntektsunderheng» på ligningen for 2016. Reglene var kompliserte og nye og vi lagde
derfor et hjelpeskjema for ligningen 2016 sammen med Bondelaget. Skjemaet er per dato
ikke lenger aktuelt og fjernet fra nettsidene.
C. HJELPESKJEMA FOR AVSLUTNING AV GJENNOMSNITTSLIGNINGEN 2017 Gjelder de som fortsatt skal drive
virksomhetsskogbruk og har overgang til tømmerkonto. Disse hadde 2016 som sitt siste år
med gjennomsnittsligning og får et oppgjør av overheng eller underheng på ligningen for
2017, på samme måten som beskrevet ovenfor.
D. Hjelpeskjema til skattemeldingen 2016. Skatteytere som etter retningslinjene faller utenfor
virksomhetsbegrepet fikk allerede i 2016 en forenklet rapportering på skattemeldingen. Like
fullt er det viktig at det rapporteres riktig. Derfor lagde vi i samarbeid med Bondelaget et
hjelpeskjema til nedlasting for regnskapsførere og andre som skal rapportere. Per dato er
dette skjemaet uaktuelt og fjernet fra nettsiden. I stedet er det erstattet med:
E. HJELPESKJEMA TIL SKATTEMELDINGEN 2017. Tilsvarende skjema som beskrevet ovenfor, men
oppdatert for 2017-ligningen.
I tillegg til publisering på Skogkurs sine nettsider, har det blitt linket til vårt nettsted fra flere andre
organisasjoner i skogbruket og landbruket for øvrig.

2.2

Delmål 2: Utvikling av veiledningsmateriell

Som beskrevet tidligere ble det fra inntektsårene 2016, 2017 og nå sist 2018 innført store endringer i
ligning og beskatning av skog. Som en støtte for skogeiere, regnskapsførere og andre som gir råd til
skogeieren, har vi lagd en digital veileder om SKOGBESKATNING. Den ble først lansert i april 2017, men
er «et levende dokument» som har blitt oppdatert med nye regelendringer flere ganger, sist 3.
januar 2018.
Veilederen er på 20 sider og kan printes ut, men er først og fremst bygd for digital lesing. Den
inneholder mange linker til digitale skjema, kalkyler og fordypningsstoff på andre nettsider.
Veilederen beskriver de aktuelle regler og mulighetene som ligger i dagens ordninger. Veilederen
fungerer også som brukermanual for de regnearkbaserte verktøyene som er lagd.

2.3

Delmål 3: Utvikling av animasjoner

A. Etter særlig ønske fra Landbruksdirektoratet lagde vi 4 videoer som viser korrekt overføring
fra kontoutskriften for skogfond til ligningsskjemaene. Hver av videoene viser et eksempel
med ulik grad av kompleksitet.
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Disse videoene er publisert på For or skogeiere som fortsatt driver skog som virksomhet etter
nye skatteregler fra 2016.

Videoen over viser korrekt overføring fra kontoutskriften for skogfond til årets
ligningsskjemaer. Den omhandler i alt 4 eksempler, med ulik kompleksitet.
Disse filmene er publisert på Skogkurs sin hjemmeside med overskriften FRA SKOGFOND TIL
LIGNINGSSKJEMA (scroll nedover på siden) på og på SKOGKURS SINE SPILLELISTER PÅ YOUTUBE.
På Skogkurs sine hjemmeside kan filmene spilles av enkeltvis:

- EKSEMPEL 1 OMHANDLER EN KONTO DER DET BARE HAR VÆRT TØMMERSALG OG AVSETNING TIL
SKOGFOND I 2016.
- EKSEMPEL 2 VISER ET TILFELLE DER DET ER INNBETALT TIL SKOGFONDKONTOEN ET TILSKUDD,
SAMTIDIG SOM DET HAR BLITT REGISTRERT UTFØRT UNGSKOGPLEIE PÅ EIENDOMMEN.

- EKSEMPEL 3 VISER VI ET EKSEMPEL DER DET HAR BLITT UTBETALT PENGER FOR UTFØRT
VEIVEDLIKEHOLD I 2016, DER OGSÅ MOMSEN PÅ FAKTURAEN HAR BLITT BETALT FRA SKOGFONDKONTOEN.

- EKSEMPEL 4 HAR KOMBINASJON AV FLERE AKTIVITETER OG BEVEGELSER PÅ KONTOEN, SAMTIDIG SOM
DET VED UTGANGEN AV ÅRET ER REGISTRERT ET BELØP FOR UDEKKET INVESTERING.
B. Den nye animasjonsfilmen «SKOGFOND; - DU TROR DET IKKE FØR DU FÅR SE DET!» viser hvordan vi
kan bruke Skogfondkalkulatoren som verktøy for å velge hvor mye som bør avsettes på neste
skogsdrift. Vi får også se hvor lurt det er å avsette nok til skogfond i stedet for å avsette så
lite som mulig.
Filmen ligger på YOUTUBE PÅ SKOGKURS SIN SPILLELISTE og ellers i Skogkurs sitt nyhetsarkiv. Det er
også linket til filmen fra en rekke Facebook sider, blant annet SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT .

2.4

Delmål 4: Utvikling av opplæringspakker for regnskapsførere og faglige
rådgivere innen skatt og skogeierøkonomi
A. Sammen med Norges Bondelag ble det lagd et heldagskurs kalt NY SKOGBESKATNING - BLI KJENT
MED DET NYE REGELVERKETS UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Kurset ble annonsert og gjennomført på
7 ulike steder i landet og hadde som målgruppe regnskapsførere, økonomiske rådgivere,
skogforvaltere, ansatte i forvaltningen og andre med interesse for skog og skogøkonomi.
Forelesere var Pål Kristian Ormstad, Bondelaget og Bjørn Helge Bjørnstad, Skogkurs. Kursene
var svært vellykket og hadde totalt 470 deltakere.
B. I tillegg utarbeidet vi en standard PowerPoint-presentasjon for kortere kurs og foredrag om
sammen tema. Denne presentasjonen ble brukt på hele 40 kurs, fagsamlinger og skogkvelder
i 2017 med totalt 1345 deltakere. Bjørn Helge og Bjørnstad og Mikael Fønhus, begge
Skogkurs, har delt på disse oppdragene. Det er bestilt flere foredrag av samme type i 2018.
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3 FAGLIG OPPSUMMERING
Vi mener dette har vært et svært vellykket prosjekt. Særlig var timingen god, selv om den var
utilsiktet. De nye lignings- og skattereglene som skogeierne har måttet tilpasset seg i
prosjektperioden har vært særlig krevende for næringen. Det gjelder både for skogeierne, rådgiverne
og regnskapsførerne. Verktøyene og ikke minst kursene vi har bygd opp har blitt usedvanlig godt
mottatt. Tilbakemeldingene er at de har vært til svært stor hjelp og nytte for mange.
Framover blir det viktig å vedlikeholde verktøyene som nå er bygd opp. Ikke minste gjelder det
Skatteveilederen som bør revideres jevnlig etter hvert som nye skatteregler helt sikkert kommer.

4 ØKONOMI
Opprinnelig hadde prosjektet en ramme på totalt 930 000 kroner. Når finansieringen skulle på plass
viste det seg at bevilgningene fra Skogtiltaksfondet og Landbruksdirektoratet ble noe lavere enn
budsjettert.
Prosjektet ble likevel satt i gang. Løsningen har vært å skalere litt ned omfanget, samtidig som
Skogkurs har økt sin egeninnsats.
Budsjett og regnskapssammendrag er gjengitt i tabellen nedenfor.
Kostnader (NOK)

Budsjett

Prosjektledelse
Utvikling av regnearkbasert verktøy
Utvikling av veiledningsmateriell
Utvikling av animasjon
Testing av modulene
Markedsføring og kursgjennomføring
Prosjektgruppe (Arbeid og reisekostnader)
Sum kostnader

Finansiering (NOK)

Regnskap

75 000

60 000

300 000

215 151

70 000

100 000

100 000

180 000

50 000

30 000

250 000

250 000

85 000

57 792

930 000

892 943

Budsjett

Regnskap

Skogkurs

350 000

492 943

Skogtiltaksfondet

290 000

200 000

Nasjonale rentemidler (Landbruksdirektoratet)

290 000

200 000

Sum finansiering

930 000

892 943
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