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Forsyningssikkerhedsafgift på brænde får negative følger for skoven, naturen og miljøet  

Kære Ida Auken 
 
 
Politikere og embedsmænd er meget optaget af forsyningssikkerhedsafgiften på brænde. 
Hvordan kan den tilrettelægges uden at komme i konflikt med EU’s regler? Hvordan kan ordningen 
overhovedet administreres? Hvor stort bliver provenuet? Og en lang række andre spørgsmål. 
 
Men forsyningssikkerhedsafgiften på brænde er langt mere og andet end provenu, EU-regler og 
administration. 
 
Den handler i høj grad om beskæftigelsen i skovene og landdistrikterne, om skovenes økonomi, 
om fremtidens løvskove, om naturen og i høj grad om klima og miljø.  
 
Indførelsen af en forsyningssikkerhedsafgift på brænde er således ikke kun en sag for Skatte- og 
Klimaministeriet – men i meget høj grad en sag for Miljøministeriet.  
 
Derfor retter vi nu henvendelse til dig.  Forsyningssikkerhedsafgiften vil have konsekvenser for:  
 
Beskæftigelse 
 
I dag er der navnlig i landdistrikterne efterspørgsel efter brænde og sankebrænde og der er til-
gængelig arbejdskraft til at producere dette. Ved indførelsen af en forsyningssikkerhedsafgift som 
øger den samlede pris på brænde voldsomt, vil brændemarkedet blive reduceret markant.  Det vil 
betyde mange tabte arbejdspladser. 
 
Skovenes økonomi 
 
Eksistensen af et brænde- og sankemarked i skovene betyder meget for skovenes økonomi. Falder 
dette marked væk på grund af indførelsen af en afgift på brænde, forringes erhvervets økonomi. 
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En indførelse af en forsyningssikkerhedsafgift på brænde vil gå stik imod regeringens ønsker om 
vækst i den private sektor gennem lempelser af afgifter. 
 
Fremtidens løvskove 
 
Eksistensen af et brændemarked er afgørende for vore løvskoves pasning og pleje. Brændemarke-
det er ofte den eneste indtjeningskilde i de første 50 år af en løvtræbevoksnings 100-150-årige 
levetid. Falder dette marked væk sker de nødvendige tyndinger ikke på de rette tidspunkter til stor 
skade for fremtidens produktion og kvalitet af løvtræ. Alt dette forringer økonomien i en løvtræs-
bevoksning væsentligt og vil presse træartsvalget fra løv til nål i de danske skove.  
 
Naturen 
 
Den samlede økonomi i dyrkningen af løvtræ er afgørende for, at der også i fremtiden etableres og 
bevares løvtræbevoksninger i vore skove, som er så væsentlige for vores skovnatur. 
 
Klima og miljø 
 
Den klimarigtige opvarmning med brænde vil blive substitueret af fossilt brændsel og husstandes 
afbrænding af brændbart affald. Da langt den største del af brændet finder anvendelse uden for 
fjernvarmenettet, vil fjernelsen af en CO2–neutral energikilde (brænde) ikke føre til at brændet 
substitueres af f.eks. fjernvarme. 
 
 
Vi håber, at du vil kæmpe skovenes sag på disse væsentlige områder og beder derfor om et møde, 
hvor vi kan drøfte problemer og forslag til løsninger.  
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