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Dansk Skovforening ønsker dig tillykke med udnævnelsen som skatteminister.  
 
Skovene leverer vigtige goder til samfundet blandt andet træ til produkter og energi, biodiversitet, 
oplevelsesmuligheder, beskæftigelse og alt sammen på et økonomisk bæredygtigt grundlag. For at vi 
fortsat kan levere disse goder, er det vigtigt, at regeringen sikrer gode erhvervsmæssige rammebetingelser 
for skovene. 
 
Det glæder os derfor, at der er enighed om, at regeringens økonomiske politik skal føres på en måde, der 
blandt andet styrker beskæftigelsen og sikrer gode rammevilkår for dansk erhvervsliv. To områder er af 
særlig betydning, og det er de offentlige vurderinger og generationsskiftebeskatning. 
 
Det lykkedes desværre ikke den foregående regering at få tid til at udvikle et rimeligt og transparent 
vurderingssystem for skovene og der er tre grundlæggende problemer: 

- Grundværdien fastlåses efter den første vurdering på et ”produktionsskovsniveau” ud fra skovens 
nuværende sammensætning, og den vil ikke senere kunne ændres, selvom der fx udlægges arealer 
til urørt skov eller anden biodiversitetsskov. Det vil mindske skovejernes motivation for at 
efterkomme samfundets efterspørgsel efter øget biodiversitet, da skovenes indtjeningspotentiale 
mindskes samtidig med, at grundbeskatningen stadig vil tage udgangspunkt i, at der er tale om en 
produktionsskov. 

- Det er kun muligt at påklage den første vurdering efter den nye lov, efterfølgende vil der kun blive 
tale om en regulering, der ikke kan påklages. 

- Skovbrugets grundværdier skal reguleres efter et landbrugsindeks, hvilket vi finder helt urimeligt, 
da det langt fra er sikkert, at skov- og landbrugets konjunkturer følges ad. I stedet foreslår vi, at 
skovene reguleres efter et skovindeks. 

 
Vi håber du vil give os mulighed for at samarbejde om at få gjort op med de strukturelle problemer, så 
regeringens ambitiøse planer for skovene kan realiseres på et sundt grundlag. 
 
Under valgkampen har Socialdemokratiet gjort det klart, at den tidligere regerings nedsættelse af 
generationsskiftebeskatningen vil blive rullet tilbage. Skovbruget bliver på grund af den store værdi der er 
bundet i træerne, og som ikke umiddelbart kan realiseres ved et generationsskifte, ramt særlig hårdt ved 
generationsskifter. Derfor vil en tilbagerulning ramme skovbruget hårdt.  
 
Vi uddyber gerne vores synspunkter og ønsker og ser frem til et samarbejde med dig om at finde robuste 
løsninger på skovbrugets skattemæssige rammevilkår. 
 
Du ønskes en rigtig god sommer. 
 
Venlig hilsen 
 
 
Peter A. Busck 


