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Kære Holger K. Nielsen
Vedr.: Etablering af en konjunkturudligningsordning inden for skovbruget
Tak for dit svar på Dansk Skovforenings henvendelse med ønske om at få etableret en konjunkturudligningsordning eller skovkontoordning inden for skovbruget.
Du anfører i dit svar, at du ikke kan se, at der skulle være et behov for at etablere en sådan skovkontoordning inden for skovbruget. I stedet peger du på de muligheder, der ligger i anvendelsen af
virksomhedsordningen.
Skovforeningen mener – sammen med et enigt Skovpolitisk Udvalg i øvrigt - at der er behov for en
sådan skovkontoordning, ligesom vi ikke finder, at anvendelsen af virksomhedsordningen kan erstatte en skovkontoordning, da denne ikke kan løse de påpegede problemer.
Problemet i forhold til at anvende virksomhedsordningen er, at indkomsterne i skovbruget svinger
meget – ikke blot fra år til år men fra årti til årti. Det medfører, at anvendelsen af virksomhedsordningen under alle omstændigheder trækker 25 % af overskuddet ud af virksomheden i år, hvor der
er overskud. Det er langt fra sikkert, at de nødvendige investeringer i den fortsatte skovdrift og
den ønskede udvikling af naturværdierne i skoven er sammenfaldende med de år, hvor der kan
opnås et overskud. Derfor vil investeringerne i skovene og skovnaturen blive reducerede med de
25 %.
Det er til skade for skoven og for naturværdierne i skoven. Her ville en skovejendom imidlertid
under anvendelsen af en skovkontoordning kunne anvende samtlige opsparede midler på skovkontoen til investeringerne i skoven. Dette har man indset og forstået i Sverige, der har haft en
skovkonto i årtier. Og det har Skovpolitisk Udvalg også indset rationalet i – og dermed enstemmigt
foreslået etableringen af en lignende skovkontoordning i Danmark.
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En ordning, der samtidig kan sikrer, at skovningerne finder sted på de skovdyrkningsmæssigt mest
fornuftige tidspunkter og ikke ud fra skattemæssige overvejelser på ejendommen.
Skovforeningen skal derfor anmode dig om et møde, hvor vi kan uddybe forslagets effekter yderligere for dig.

Med venlig hilsen

Niels Reventlow
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Jan Søndergaard
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