
Etablering af en
skovkontoordning

i skovbruget

Sikrer de bedste

geninvesteringer

i skovene



Hvad er formålet?

• At sikre geninvestering i skoven af så 
mange af de midler, der genereres i 
skoven – også i stormfaldssituationer

• At give mulighed for en indtægts- og 
udgiftsudjævning over tid.



Fordel for samfundet

• Opnår, at træerne fældes på det 
tidspunkt, hvor det er 
skovdyrkningsmæssigt fornuftigt

• Opnår, at hugsterne ikke bliver styret 
af ejeres aktuelle skatte- og 
afgiftsmæssige forhold

• Træindustrien sikres en mere jævn 
og stabil råtråforsyning



Lidt historik

• Siden krigens tid har der været 
særregler om lempet beskatning i 
forbindelse med ekstraordinære 
store skovninger

– Krigstidens tvangshugster

– Merhugstfradrag i forbindelse med 
stormfald

• Halvdelen af merhugsten kunne 
indtægtsføres skattefrit som udtryk for en 
sket formuehævning i skoven.



Ophævelse af 
merhugstfradraget

• Efter 1999-orkanen ophævede det 
daværende Ligningsråd i 2001 
merhugstfradraget

• Ikke fordi de ikke var enig i formålet 
med fradragsmuligheden, men fordi 
de ikke kunne finde en lovhjemmel 
til det.



Behovet for udligning 
eksisterer stadig

• Ved store stormfald sker der fortsat 
en stor kapitalhævning i skoven. Den 
bliver i dag indkomstbeskattet i 
skatteåret

• Skovbruget er herudover ofte 
karakteriseret ved meget store 
tidsmæssige forskydninger mellem 
indtægter og udgifter.



Behovet for udligning 
eksisterer stadig

• Den tidsmæssige forskydning skyldes bl.a.

– Ujævn fordeling i alderen på skovens 
bevoksninger, som giver ujævne indtægter

– stormfaldsarealerne skal ryddes før de kan 
gentilplantes.

• Ved stormfald kommer afholdelsen af de 
lovmæssigt tvungne udgifter til 
gentilplantning først i de efterfølgende år, 
når stormfaldsindtægterne er blevet 
beskattet



Der er derfor behov for en 
særlig skovkonto

• En konto, hvor der kan indsættes beløb 
uden beskatning – i første omgang

• Beløb kan hæves til privatforbrug mod 
helt almindelig indkomstbeskatning

• Beløb kan hæves til afholdelse af 
fradragsberettigede driftsudgifter fx 
tilplantningsomkostninger og pleje af de 
nye bevoksninger.



Virksomhedsskatteordningen
er ikke tilstrækkelig!

• Virksomhedsskatteordningen retter sig mod 
personbeskatningen, der stort set resulterer i det 
samme for skatteyderen i de to ordninger

• Forskellen findes i mulighederne for 
geninvesteringer i skoven

• I en skovkontoordning indsættes hele 
overskuddet skattefrit på kontoen

• I virksomhedsskatteordningen:
– Betales en a conto skat af hele det indsatte beløb

– Der sker ikke tilbagebetaling af den betalte a conto skat 
ved geninvestering af midlerne i skoven i senere år



Kun ved en skovkonto kan vi:

• Sikre geninvestering i skoven af så 
mange af de midler, der genereres i 
skoven som muligt – også i 
stormfaldssituationer

• Give mulighed for en indtægts- og 
udgiftsudjævning over tid.



Erfaringer med en 
skovkonto

• I Sverige har man i årtier haft en 
skovkonto

• Erfaringerne hermed er gode



Etabler en skovkonto

• Vi skal derfor anbefale, at der 
etableres en skovkontoordning, så 
der kan ske en maksimering af de 
penge, der kan geninvesteres i 
skoven


