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4 kategorier og farger:

➢ Gult: Hobby og ingen beskatning

➢ Grønt: Husbehovskog og lignes sammen med 
jordbruket

➢ Blått: Skogbruk utenfor næring. 
Flat kapitalbeskatning

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



Skogbruk sammen med aktivt jordbruk

To valg:

• Skog som næring

• Husbehovsskog

Drives aktivt jordbruk vil aldri skogen være hobby eller kapitalskog!



Skogbruk uten aktiv 
jordbruksvirksomhet
• Hovedprinsippet er tilvekstvurdering

• Årlig nyttbar tilvekst fremkommer ved å multiplisere eiendommens drivbare areal med den fastsatte 
tilvekstraten for den enkelte bonitetsklasse

• Skog i flere kommuner sees normalt som en virksomhet dersom disse forvaltes som en driftsenhet. 

• Ved ulikt juridisk eierskap på eiendommer (familie eiendommer) sees disse som adskilte enheter

Tilvekstratene for de enkelte bonitetsklassene er fastsatt til:

o Svært høy 0,7 m³ per daa

o Høy 0,4 m³ per daa

o Middels 0,25 m³ per daa

o Lav 0,08 m³ per daa



Regler fra Forskrift for verdsetting av skog  (RF-1016)

Et eksempel:

Grunnlag for tilvekstberegning

Bonitetsklasse Nyttbar tilvekst pr daa Areal i daa Nyttbar tilvekst totalt

Super 0,7 10 7

Høy 0,4 108 43

Middels 0,25 320 80

Lav 0,08 22 2

Sum 500 132





Tilvekst < 100 m3

• Utgangspunkt : Normalt ikke oppfylle kravene til virksomhet

• Høy aktivitet kan utløse virksomhet

• Tilvekst og aktivitetsnivå må ses i sammenheng med 
økonomisk formål og egnethet til å gå med overskudd over tid

• Aktiviteter

• Sanking av bær, mose, kongler mv…
• Jakt/ fiskerettigheter og hytteutleie 
• Biinntekter/kjøreinntekter tilknyttet egen skogbruksaktivitet



Tilvekst > 200 m3

• Oftest være grunn til å anta at kriteriene for å anse 
aktiviteten som virksomhet er oppfylt

• Liten eller ingen aktivitet kan indikere at det likevel ikke 
drives virksomhet

• Forsetter med særskilt lignet skogbruksinntekt
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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

• Virksomhetsskog 

• Skattlegges som virksomhetsinntekt (opptil 50,6 %)
• Personinntekt = rett til sykepenger og pensjon



Skogeiers andel i % av totale investeringskostnader  
virksomhetsbeskattet skogeier

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 %

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

Beregnet etter skatt, 85 % skattefri andel (2022)



Skogeiers andel i % av totale investeringskostnader  
kapitalbeskattet skogeier

0 79 59

10 73 55

20 67 50

30 61 45

40 55 40

50 49 36

60   43 31

Tilskudd         Marginalskatt i %

i %          22 22

Beregnet etter skatt, 85 % skattefri andel (2022)

Gul tabell:    

Viser egenandel når mva
dekkes med skogfond.

Tilskudd regnes av 
nettobeløpet (uten mva)



Kapitalinntekt skog - rapportering



Merverdiavgift i hobby- og kapitalskog



Avgiftsmessig virksomhetsbegrep

• En skal legge samme forvaltningspraksis til grunn 
avgiftsmessig som skattemessig

• Dvs. hobby- eller kapitalskog = ingen merverdiavgift

• Gjelder fra 1/1-2018

• Gjelder uavhengig av om en har omsetning i annen virksomhet, eller 
er registrert som frivillig bortforpakter



Praktisk regnskapsopplegg for 
kapitalskogeiere

• Ingen bokføringsplikt
– MEN, ta vare på 

bilagene

• Sum inntekter føres 
på post 3.1.12

• Sum kostnader føres 
på post 3.3.7

• Kan bokføre i 
økonomisystemet

– Egen løsning i Duett

• Alternativt bruke 
hjelpeskjema







Beløp fra skogfondsberegning 



Tilskudd på tidligere års tiltak

305  kr 1000
306 Kr   850 (85% skattefordel)



Skog som næring - rapportering



Skog som virksomhet
- Tømmerkonto fra 1.1.2017

• Store likhetstrekk med gevinst- og tapskonto

• Positiv saldo: 20 -100 % inntektsføring

• Negativ saldo: 0 -20 % fradragsføring

• Gjelder ikke for deltakerlignet selskap og aksjeselskap
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Hvordan bruke tømmerkontoen

• Lavest mulig inntektsføring gir best skattekreditt

• Vurder inntektsføring for å balansere mot kostnader 
på andre investeringer, f.eks:

• Grøfting i jordbruket

• Nydyrking av areal

• Avskriving på traktor/driftsmidler



Skog som næring / tømmerkonto

• Bokføringsplikt -
skatteregnskap

• Næringsoppgave, 
tilleggsskjema og 
personinntektsskjema

• Mva-registering ved omsetning 
over 50 000,- pr 12 mnd



Tømmerkonto ved eierskifte

Ved arv eller gavesalg

• Foregår innenfor familien. 

• Kontinuitet på tømmerkontoen (som skogfondkontoen)

Ved fritt salg

• Selger viderefører tømmerkonto også eiendommen er solgt

• Ny eier start ny tømmerkonto 



ANS og DA selskaper

• Om eiendommen er å 
anse som virksomhetsskog 

– fortsetter med deltagerligning



Konsekvenser av ulik beskatning -
kapitalskog og virksomhetsskog



Virksomhetsskog 
37,2% skatt

Kapitalskog 
22% skatt

400 m3 a kr. 350 140 000 140 000

+ mva 35 000

Driftskostnad kr. 120/m3 48 000 48 000

+ mva 12 000

Resultat 92 000 115 000

Skatt 34 224 25 300

Driftsresultat etter skatt 57 766 89 700

Investering kr. 30 000 kostnad etter 
skatt/skogfond

9 077 23 009

Netto etter skatt/investering 48 689 66 693



Endret hogstmønster på 
kapitalbeskattede eiendommer

• Lavere skattlegging på små eiendommer

• Hogsttidspunkt har ingen betydning for 
skattlegging og mva

• Lav skatt på store engangshogster

• Forenklet regnskapsføring

• Redusert effekt av skogfondsordningen

• Økt verdi av tilskudd

• Økte kostnader investeringer - mva



Skogfondskalkulator.no 

http://www.skogfondskalkulator.no/


Takk for oppmerksomheten


