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MADEIRA FRA AALBORG
Oplev blomsterøen Madeira med god 
tid på egen hånd og 3 spændende 
udfl ugter inkluderet. 4-stjernet hotel 
inkl. halvpension.

8 dage, fl y fra AALBORG 
26.3 / 2.4 / 9.4 / 16.4 kr. 7.995

FLY FRA 

AALBORG

Ren afslapning med pool og udsigt til havet og Funchal, 

slentreture i gamle gader, blomsterpragt og unikke natur-

oplevelser – Madeira ligger som en farverig oase i At-

lanterhavet. På denne rejse har I både tid til at slappe af 

og gå på opdagelse i jeres eget tempo og til.

AFREJSE KBH 2012: 25.11 (5.495) / 02.12 (5.495)

AFREJSE KBH 2013: 22.01 / 24.01 / 27.01 / 21.02 
(kr. 5.995) 03.03 /  07.03 / 12.03 / 14.03

INKLUDERET I PRISEN 

 Fly København - Milano t/r

 4 overnatninger på 4-stjernet 
 Hotel de la Ville i Vicenza

 1 overnatning på 3-stjernet Hotel Barolo

 5 x morgenmad

 Frokost i den gamle Habsburger-fæstning

 2 x operaforedrag

 2 x operabilletter på unummererede pladser

 Udfl ugter ifølge program

 Vinsmagning og middag i Barolo

 Dansk rejseleder

Fra kr. 7.495 pr. person i dbl.vær. / Enevær. tillæg kr. 450,-

Porto

Bitetos

Pinhão

Régua

Vila Real

Lamego

Barca d’Alva

Figueira de Castelo Rodrigo

PORTUGAL

Madrid & Sevilla

Kr. 8.995 pr. pers. i dbl.vær. / Enevær. tillæg kr. 1.500

INKLUDERET I PRISEN 

 Fly Købehnavn - Madrid & Malaga - København

 7 overnatninger på 3 og 4 stjernede hoteller

 7 x morgenmad samt 2 x aftensmad m. vin

 Spændende udfl ugter

 Dansk rejseleder

Spaniens skønne storbyer byder på verdensberømte mu-

seer, historiske seværdigheder, spændende madkultur og 

shopping i absolut verdensklasse. Madrid og Sevilla er et par 

af de mest charmerende og en god kombination med deres 

mange ligheder og forskelle. Madrid er et slaraffenland for 

kunstinteresserede med sine 75 museer, og Sevilla kaldes 

Spaniens “mest spanske by” med tyrefægterarena og sin 

egen udgave af fl amenco-musikken. 

AFREJSE KBH 2013:      06.05 / 03.06 / 03.09 / 17.09

SPANIEN

Malaga

Sevilla

Madrid

V bryder sig ikke om 
sin egen brændeafgift

I
foråret indgik Venstre et
energiforlig med regerin-
gen, men nu modsætter
partiet sig en brænde-

afgift, der ellers er med til at
finansiere aftalen. 

Partiet skrev ellers under
på en såkaldt forsynings-
sikkerhedsafgift, der skal
lægges på al rumvarme, her-
under brænde til brænde-
ovne. Nu tager Venstre dog
afstand fra afgiften, der
blandt andet medfører en
fordobling af afgift på sanke-
brænde, som er brænde,
man selv samler i skoven. 

»Man er jo ikke inde i de
mindste detaljer om, hvad
det betyder for folk, der har
brænde eller naturgas, når
man aftaler, hvordan vi
finansierer energiaftalen.
Men vi er ikke interesserede
i, at man indfører denne for-
dobling, for det kan øge
grænsehandlen og betyde, at
der bliver handel med sort
træ. Derfor vil vi drøfte det
med skatteministeren,« siger
Lars Chr. Lilleholt, der er
Venstres energiordfører.

Burde I så ikke have undersøgt
konsekvensen af afgiften, før I
sagde ja?
»Vi står ved energiaftalen,
som øger andelen af ved-
varende energi, men vi har
brug for at drøfte udmønt-
ningen,« siger han og hen-
viser til Dansk Skovforening,

der har advaret om øget
grænsehandel og sort han-
del med træ. 

Men I vidste jo godt, at I sagde ja
til en afgift på brænde, da I sagde
ja i marts.
»Vi vidste ikke, at det nød-
vendigvis var brænde. Vi
vidste, at det var en afgift på
al rumopvarmning i Dan-
mark.«

Ja, dermed også inklusiv brænde.
»Ja, præcis. Men vi vil disku-
tere måden, det skal indføres
på,« siger Venstres ener-
giordfører.

Han har ellers tidligere for-
svaret en brændeafgift med
henvisning til, at det koster
penge at omstille til grøn
energi. 

»Mærkværdigt«
I politiske forlig er det almin-
deligt, at partierne støtter
den efterfølgende udmønt-
ning, der ender i konkrete
love og regler. Derfor kalder
Pernille Rosenkrantz-Theil
(S) det mærkværdigt, at
Venstre nu er kommet på
andre tanker.

»Det lyder, som om Ven-
stre har sovet i timen. Det
har ligget fuldstændig klart,
at der kommer en afgift på
brænde. Men hvis Venstre
nu er imod den, glæder jeg
mig da til at høre, hvor de så
vil finde finanseringen for
energiaftalen,« siger ener-
giordfører Pernille Rosen-
krantz-Theil, der var med til
at forhandle aftalen.

Afgiften på rumvarme skal
indbringe 2,8 mia. kr. til
staten og træde i kraft næste
år.

Rasmus Helveg Petersen
(R) undrer sig også over, at
Venstre tilsyneladende har
fået kolde fødder.

»Afgiften på brænde er en
helt forudselig konsekvens
af det forlig, som Venstre har
sagt ja til. Hvis de har noget
imod det, skulle de jo have
taget det op, da vi forhand-
lede. Jeg tror, at Venstre
bliver nødt til at acceptere af-
giften,« siger Rasmus Helveg
Petersen.

K vil sige nej
Også De Konservative stem-
te ja til energiaftalen, men

nu siger energiordfører Mike
Legarth, at aftalen – læst
med hans øjne – ikke inde-
holder et ord om brænde.

»Der har aldrig været tale
om helt almindeligt træ fra
skovbunden. Og jeg mener
heller ikke, at det er det, der
står i teksten. Vi kommer til
at blokere for energiforliget,
hvis brændeafgiften ikke
bliver fjernet,« siger Mike Le-
garth (K).

Han mener i stedet, at der
er tale om en afgift på for
eksempel træpiller, der
bruges på kraftvarmeværker-
ne. 

Det har ikke været muligt
at få svar fra energiminister
Martin Lidegaard (R) på,
hvorvidt den nuværende
energiaftale skal justeres. 

Flere Venstre-folk har
kritiseret brændeafgiften,
blandt andre folketings-
kandidat Jacob Engel-
Schmidt. 

Han troede oprindeligt, at
afgiften var et rødt påfund,
da han skrev på sin Face-
book-profil: 

»Regeringen excellerer i
kreative skatter og afgifter.
Seneste påfund er beskat-
ning af træ til brændeovne,
som vil ramme 750.000
danskere. I min familie har
vi altid brugt træ til kakkel-
ovnen, hvorfor jeg opfatter
skatten som en ”traditions-
skat”.« 

Han slettede dog opslaget,
da han opdagede, at Venstre
selv havde været med i
aftalen.

Afgiften på sankebrænde – brænde, som man selv samler i skoven – bliver fordoblet med den energiaftale, som regeringen har indgået med
V, K, DF og EL. Arkivfoto: Liv Høybye

AFTALEN

Afgift på brænde
N I marts 2012 indgik rege-
ringen en energiaftale med V,
K, DF og EL. Aftalen indfører
en afgift på al rumvarme, der
er formuleret således:

»Forsyningssikkerhedsafgiften
pålægges al rumvarme, dvs.
rumvarme fra såvel fossile
brændsler som biomasse, og
træder i kraft i 2013.«

Energiaftale: Venstre sagde ja til en brændeafgift i foråret, 
men nu tager partiet afstand fra den. Mærkværdigt, mener S. 
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