NORGES SKOGEIERFORBUND

Til:

N2313415

Næringskomiteen

Oslo, 05.11.2015

Tema: Garden som ressurs - innspill
Norges Skogeierforbund representerer rundt 36.000 skogeiere over hele landet, som står
for om lag 80% av avvirkningen. I 2015 var total avvirkning i Norge på 9,9 millioner
kubikkmeter tømmer.
Norges Skogeierforbund er glad for at meldingen tar opp flere temaer som vi har vært
opptatt av, og ber Stortinget følge opp følgende punkter:
Lov om viltet; utvidelse av jakttider for elg
For kort jakttid på elg reduserer muligheten for utvikling av jaktturisme. Norges
Skogeierforbund mener at jakttiden bør forlenges i etterkant slik at de som hovedregel
går frem til 23. desember. For hjort er dette allerede innført en slik regel. Det finnes flere
gode argumenter for en forlenging; bedre mulighet for regulering av vinterbeitetrykket, en
mer rettferdig fordeling av ulempe og nytte av elgstammen i skadeutsatte skogområder,
samt bedre mulighet for koblinger mellom jakt og tilleggsytelser.
Lov om naturmangfold; næringsvirksomhet og næringsutvikling i vernede områder
Unødig streng lovanvendelse og mangel på næringsperspektiv i forskrifter og
forvaltningsplaner hemmer fortsatt muligheten for bærekraftig virksomhet i tilknytning til
verneområder. Norges Skogeierforbund mener at grunneiere i større grad bør kunne
tilrettelegge for kommersielle aktiviteter i alle kategorier verneområder. Et eksempel på
tiltak kan være bygging av fotoskjul for fugletitting i reservat. Dette er et relativt skånsomt
inngrep som kan utløse næringsvirksomhet, men som i dag ikke er tillatt.
Stimulere til bedre samhandling mellom landbruksbasert og tradisjonelt reiseliv
Virkemiddelbruken sentralt virker etter hvert å ha blitt bedre koordinert. Det kommer
imidlertid signaler fra distriktene som kan tyde på at det mange steder er et potensial for
mer effektiv utnyttelse av tilgjengelige offentlige ressurser. Å stimulere til lokal og
regional samhandling mellom landbruket og annet næringsliv bør fortsatt ha prioritet.
Norges Skogeierforbund vil samtidig gjøre Stortinget oppmerksom på følgende punkter
som bør gjøres noe med:
Lov om merverdiavgift; ulik praksis mellom offentlige og private tilbydere
Det er pr. i dag forskjell i praktisering av momsregelverket mellom offentlige og private
tilbydere av naturbaserte opplevelser. Private tilbydere er momspliktige og får derfor et
påslag på 25 % på prisen til sluttbrukere. Offentlige eiere av skog, samt enkelte ideelle
foreninger som formidler slike tilbud, er ikke merverdiavgift-pliktige, og kan dermed tilby
sammenlignbare produkter tilsvarende billigere. Dette skaper en offentlig styrt
konkurransevridning, som oppleves som uheldig. Stadig større deler av offentlig
tjenesteyting omfattes etter hvert av merverdiavgift-regimet, og en endring i forhold til det
offentliges salg av naturbaserte opplevelser bør være uproblematisk.
Lov om motorferdsel i utmark; sidestilling av tradisjonell og ”ny” næring
Nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking regnes ikke som
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næring, hvilket hemmer mulighetene for å utvikle salgbare reiselivstilbud. Loven bør
endres, slik at næring basert på naturbaserte opplevelser behandles på lik linje med
tradisjonelt landbruk. Det ønskes et tillegg i loven som åpner for at man kan drive
”nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og leirplasser for jakt,
fangst og fiske der dette nyttes næringsmessig som en del av virksomheten på
eiendommen». Det må i dag søkes om tillatelse til dette, og selv om løyve ofte gis
oppfattes dette som tungvint og byråkratisk.
Handlingsprogram for vilt
Det er gjennom flere prosjekter dokumentert et potensial for økt verdiskaping fra
viltressursen. Både gjennom tilrettelegging for jaktturisme og gjennom utvikling av et
bedre system for foredling og distribusjon av viltkjøtt. Et femårig program med dette som
siktemål vil kunne bidra til innovasjon og utvikling innen sektoren. Lignende programmer
er tidligere gjennomført med stort hell blant annet for innlandsfiske.

