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Kære Holger K. Nielsen
Vedr.: Etablering af en konjunkturudligningsordning i skovbruget
Dansk Skovforening skal anmode dig om, at der etableres en konjunkturudligningsordning inden
for skovbruget. Vi kalder det en skovkontoordning.
Skovpolitisk Udvalgs anbefalinger fra 2011
Skovpolitisk Udvalg, der var et meget bredt sammensat udvalg repræsenterende samtlige interesser i skovene, anbefalede i sin rapport fra 2011 varmt etableringen af en skovkontoordning i Danmark. En ordning, som også kendes fra flere af vore nabolande.
Etableringen af en sådan ordning kan føre til, at hugsterne i skoven bliver foretaget ud fra et skovdyrknings- og naturmæssigt hensyn og ikke ud fra likviditets- eller skattemæssige hensyn hos ejeren.
Statsfinansielle konsekvenser
Etableringen af en skovkontoordning i Danmark medfører ikke, at der er indtægter, der fritages for
beskatning.
Formålet er at der for ejeren sker en mere jævn beskatning af skovbrugets indtægter i form af en
udligning af beskatningen over årene. Eneste statsfinansielle konsekvens er at der vil kunne være
en reduktion i ejernes betaling af topskat, hvilket kan dermed resultere i et svagt reduceret provenu for staten.
Et provenutab som Skovforeningen dog ikke kan kvantificere, da der allerede i dag findes andre
måder, hvorpå en skovejer kan nedbringe en eventuel topskat. Metoder, der dog ikke har de posi-
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tive effekter på skovene og skovnaturen samt for industriens og energisektorens forsyning med
råvarer som etableringen af en skovkontoordning har.
Baggrund for ønsket
Skovbrugets indtægter svinger betydeligt fra år til år bl.a. som følge af naturgivne og andre udefra
givne forhold.
Variationer i skovens aldersfordeling er således ofte et resultat af tidligere generationsskifter på
ejendommene, der har stillet betydelige likviditetskrav til skoven. Herudover er tilbagevendende
stormfald en betydelig grund til en skæv aldersfordeling, ligesom at sygdomme og planteskadegører kan risikere at få en stigende betydning i fremtiden.
Det oftest de gamle træer, der realiseres/vælter/knækker/angibes.
Det betyder samtidig, at der efterfølgende går mange år, førend der igen opstår mulighed for
hugstindtægter af betydning.
Konsekvenser af indførelsen af en konjunkturudligningsordning
For skovene og skovnaturen
Det ville være ideelt, hvis hugsten i skovene kunne finde sted, når det er biologisk, skovdyrkningsog markedsmæssigt optimalt.
Et sådant ideal er imidlertid vanskeligt at realisere, når stormfald, krav til løbende finansiering af
plejeudgifter, generationsskifteafgifter, ejendomsskater m.m. fører til, at aldersfordelingen i skoven er blevet meget skæv med en overvægt af unge bevoksninger. I denne situation går der nemlig en årelang periode helt uden eller med kun mindre indtægter fra ejendommen, fordi der biologisk mangler store træer.
Det vil derfor være en stor forbedring for skovene og for skovnaturen, hvis der kan ske en udjævning i de meget betydelige årlige svingninger i indtægten.
For træindustrien og energisektoren
Såvel træindustrien som energisektoren er afhængige af stabile leverancer med variationer i takt
med konjunkturerne og varmebehovet. Det er sjældent, at disse behov for råvarer er sammenfaldende med de enkelte skoves likviditetsmæssige behov og skattemæssige ønsker.
Derfor vil en indkomstudjævningsordning også have stor betydning for træindustriens og energisektorens konstante forsyninger med træ.
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Tidligere havde vi ordninger, der havde næsten samme sigte
Vi har tidligere i skovbruget haft ordninger, der mindskede de betydelige problemer med de svingende indtægter.
Under 2. verdenskrig indførtes et skattemæssigt fradrag i forbindelse med tvangshugsterne. Siden
da har der - indtil 2001 - eksisteret en ordning, der mindskede de negative konsekvenser i forbindelse med stormfald ganske betydeligt.

Situationen i vore nabolande
I flere af vore nabolande har der i mange år eksisteret ordninger, der optimerer hugsternes gennemførelse og samtidig minimerer de uheldige skattemæssige konsekvenser af skovbrugets meget
svingende indtægter fra år til år. De såkaldte skovkontoordninger.
Ordninger, hvor indtægter fra skovdriften kan indsættes på en konto uden beskatning. Beskatningen indtræder først, når beløbene hæves fra kontoen - enten til afholdelse af fradragsberettigede
driftsudgifter i skovdriften herunder til jordskatter, eller til aflønning af ejeren.
Der er således i vore nabolande etableret løsninger, der fjerner/mindsker de negative konsekvenser af svingende indtægter for skovbruget træindustrien og energisektoren.

Med venlig hilsen

Niels Reventlow

/

Jan Søndergaard
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