
 

 
 

 

 

 

 

25. april 2013 

Til medlemmerne af Dansk Skovforening  

De seneste uger har Venstre forhandlet en vækstplan på plads med regeringen. Med Vækstaftalen tager 

regeringen et lille skridt i Venstres retning.  

Venstre har lagt en konstruktiv linje sammen med de øvrige borgerlige partier. Vi er tilfredse med, at vi 

nu kan sætte selskabsskatten ned, at vi kan sætte ind mod grænsehandlen, at vi får genindført VK’s 

BoligJobordning, og at vi får lempet en række energiafgifter. Selvom det er lykkedes Venstre og de andre 

borgerlige partier at gøre skridtet en smule større, end regeringen selv havde lagt op til, så er aftalen 

langt fra ambitiøs nok. 

Regeringen ville desværre ikke være med til at fjerne arveafgiften ved generationsskifte i Danmarks 40-

60.000 familieejede virksomheder, selvom det under forhandlingerne ellers var et fælles krav fra 

Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Med Vækstaftalen har vi nu afsat en pulje på i alt 2 mia. kr., 

som kan gøre det muligt at opfylde ønsket om at fjerne arveafgiften ved generationsskifte, hvis vi vinder 

det kommende folketingsvalg. Vi mener nemlig, at det giver bedst mening, at virksomhederne får lov til 

at beholde pengene til at investere i vækst og arbejdspladser.  

Arveafgiften ved generationsskifte er skadelig for vores virksomheder og deres muligheder for at 

investere. Uanset om det er en af landets store koncerner, en familieejet maskinfabrik eller et mindre 

landbrug, så er arveafgiften med til at trække penge ud af virksomheder. Penge, som ellers kunne bruges 

på investering og udvikling af virksomheden.  

Indtil vi – forhåbentlig efter næste valg – kan løse det problem, som arveafgiften skaber, så har vi nu 

aftalt med regeringen, at vi giver de virksomheder, som står over for et generationsskifte, lidt bedre 

vilkår. Blandt andet i form af lavere renter og længere låneperioder. Det løser ikke problemet, men det 

giver dog virksomhederne en fleksibilitet i forhold til at planlægge et generationsskifte. Venstre vil gerne 

indbyde til dialog med medlemmerne af Dansk Skovforening om, hvordan vi sammen kan sikre, at 

generationsskift forbedres efter næste valg.  

Venstre ville gerne være gået endnu længere i kampen for private danske arbejdspladser. For efter 

Vækstplanen er Danmark stadig udfordret. Arbejdspladser forlader Danmark, fordi omkostningerne er for 

høje. Derfor vil Venstre fortsat kæmpe for at sænke skatter og afgifter, så det bliver billigere at drive 

virksomhed i Danmark og bevare danske arbejdspladser.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Lars Løkke Rasmussen 

Venstres Landsorganisation  

Søllerødvej 30 

2840 Holte 

  

Tlf. 45802233  

venstre@venstre.dk 

venstre.dk  

 

Danmarks Liberale Parti  

mailto:venstre@venstre.dk

