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I
de kommende år bliver det
langt dyrere at fyre op i de
750.000 brændeovne,
der findes i danske hjem.

En ny såkaldt forsynings-
sikkerhedsafgift vil medføre,
at prisen på brænde fordo-
bles, og Dansk Skovforening
advarer nu om, at politikerne
ikke har gennemtænkt kon-
sekvenserne af afgiften.

»Ude på landet er det en
folkesport for blandt andet
pensionister, efterlønnere og
arbejdsløse at hente brænde i
skoven. På den måde får man
udnyttet en marginal res-
source, som ellers ville gå til
spilde. Afgiften er udtænkt
bag et skrivebord, og politi-
kerne aner formentlig ikke,
hvilke konsekvenser det vil
få, når prisen på brænde for-
dobles,« siger Jan Sønder-
gaard, direktør i Dansk Skov-
forening.

Ifølge skovforeningens be-
regninger vil den nye afgift få
prisen på en kubikmeter
brænde til at stige 165 kr. I
runde tal fordobler afgiften
dermed prisen på det såkald-
te sankebrænde, som private

selv henter i skovene. Det
brænde, skovens egne med-
arbejdere oparbejder, vil bli-
ve pålagt en beløbsmæssigt
lige så stor afgift.

Administrativt mareridt
»Rent administrativt kan det
blive et mareridt at håndtere
afgiften. De private brænde-
samlere køber rettigheden til
at samle brænde på et givent
areal. Hvor meget træ der re-
elt hentes ud af skoven, hvad
det anvendes til, og hvilket
energiindhold det har, ved
skovejeren ikke,« påpeger
Jan Søndergaard.

Han advarer om, at afgif-
ten vil skabe et langt større
marked for handel med sort
brænde.

»Det vil de store, professio-
nelle skovejere ikke være
med til. De vil i stedet trække
sig helt ud af handlen med
brænde og lade resttræet lig-
ge og rådne i skovbunden.
Men der er i alt omkring
25.000 private skovejere i
Danmark, og det er oplagt, at
en afgift på 165 kr. pr. kubik-
meter for nogle virksomhe-
der vil skabe et særdeles
stærkt motiv til at sælge træet
sort. Samtidig vil vi forment-

lig se en opblomstring af
grænsehandlen med bræn-
de,« vurderer Jan Sønder-
gaard. 

Den nye afgift pålægges al-
le typer af brændsel, der an-
vendes til rumopvarmning.
Det fremgår udtrykkeligt af

energiforliget fra marts 2012,
at afgiften også omfatter bio-
brændsler. Brænde er en af
mange typer biobrændsler.
Alligevel er det først nu, at
skovforeningen slår alarm.

»Det var vores klare forstå-
else, at afgiften var møntet på
biomasse, der bruges i større
kraftvarmeværker og varme-
værker. Det er først nu, hvor
loven er under forberedelse,
at det bliver klart, at også sko-
venes brændesalg til private
er omfattet af afgiften,« siger
Jan Søndergaard.

Brædder går fri
I Skatteministeriet er man
netop nu ved at udmønte for-
syningssikkerhedsafgiften i
konkrete regler og systemer.
Afgiften, der også pålægges
biomasse, skal bidrage til at
finansiere omstillingen fra
fossil energi til vedvarende
energi.

»Vores opgave er at indret-
te et system, der kan sikre, at
afgiften opkræves af det træ,
der sælges som brænde,
mens det træ, der sælges til
eksempelvis brædder, frihol-
des for afgift. Afgiften skal
derfor også som udgangs-
punkt pålægges det brænde,

der sælges ud af de private
skove. Målet er naturligvis, at
opkrævningen af afgiften
skal skabe så få administrati-
ve komplikationer som mu-
ligt,« siger kontorchef Lene
Skov Henningsen, Skattemi-
nisteriet.

I Folketinget ser flere af for-
ligspartierne imidlertid me-
get kritisk på udmøntningen
af den kommende afgift.

»Vi kunne aldrig drømme
om at lægge en skat på pejse-
brænde. Hvis loven udmøn-
tes sådan, vil vi stemme
imod,« siger energiordfører
Mike Legarth (K).

Venstres energiordfører
Lars Christian Lilleholt tilfø-
jer:

»Vi har ingen interesse i at
indføre en afgift, der kan
medføre grænsehandel med
brænde og skabe et voksende
marked for handel med sort
brænde. Vi vil nu gå i dialog
med skatteministeren om
problemstillingen«.

Den nye afgift vil gradvist
blive trappet op de kommen-
de år og vil være fuldt indfa-
set i 2020, hvor den ventes at
indbringe statskassen 2,8
mia. kr. 

I dag støvsuger brændesamlere skoven for træ, der ellers ville rådne op i skovbunden hos Geert de Lichtenberg, der ejer Bidstrup Gods. En kommende afgift vil fordoble prisen på
sankebrænde og effektivt skræmme brændesamlerne væk, advarer Dansk Skovforening. Foto: Mikkel Berg Pedersen
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RISIKO: Prisen på brænde fra danske skove ventes at blive fordoblet på grund af en
ny afgift. Det vil skabe et stort marked for handel med sort brænde, lyder advarslen.
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Afgift på brænde
Ifølge energiforliget indgået
mellem regeringen, V, K og EL
skal der indføres en
forsyningssikkerhedsafgift.

Afgiften pålægges al rum-
varme fra såvel fossile
brændsler som biomasse.

Afgiften skal dække det hul,
der ellers opstår i statskassen,
når danskerne gradvist for-
bruger mindre fossile brænds-
ler og mere grøn energi.

Fuldt indfaset vil afgiften
årligt indbringe 2,8 mia. kr. 

Afgiften vil blandt andet blive
pålagt det brænde, der sælges
fra skovene.

»Afgiften er fuldstændig
grotesk og ugennem-
tænkt. Den vil medføre, at
miljøvenlig energi går til
spilde. Den vil skade sko-
venes økonomi. Og den
vil medføre en opblomst-
ring af et uofficielt sort
marked for handel med
brænde,« mener Geert de
Lichtenberg, der ejer Bid-
strup Gods med tilhøren-
de skove nord for Aarhus.

Geert de Lichtenberg er
én af de skovejere, der bli-
ver hårdt ramt af den
kommende forsyningssik-
kerhedsafgift. 

Salg af brænde er i dag et
vigtigt forretningsområde
for de danske skove, men
det trues nu af afgiften,
der vil fordoble prisen på
flere typer af brænde.

»Vi sælger på årsplan
omkring 2.000 kubikme-
ter brænde, hvoraf om-
kring 500 kubikmeter sko-
ves eller samles af private.
Lige nu har jeg eksempel-
vis to efterlønnere, der
samler træ i vores gran-
bevoksninger. De køber
træet for 135 kr. pr. kubik-
meter inkl. moms. Når
den nye afgift er indført,
vil prisen blive 300 kr. pr.
kubikmeter. Heraf skal i
alt 200 kr. afleveres til sta-
ten,« fortæller Geert de
Lichtenberg.

Bør være billigt
Han mener, at en sådan
prisstigning vil skræmme
brændesamlerne væk og
også ramme skovens salg
af brænde til andre købe-
re.

»Det er besværligt at
fyre med brænde, og det er
hårdt arbejde, når man
selv henter det i skoven.
Derfor skal det være bil-
ligt. Hvis prisen mere end
fordobles, vil køberne hol-
de sig væk. De vil føle sig
til grin, hvis de skal gå og
knokle uden at få et øko-
nomisk udbytte. Konse-
kvensen bliver altså, at
brændet får lov at blive
liggende i skoven. Her vil
det rådne og frigive akku-
rat samme mængde CO2

som ved afbrænding i
brændeovne. Det er et
meningsløst spild,« me-
ner Geert de Lichtenberg.

Han påpeger, at afgiften
stiller store krav til skov-
ejernes moral:

»Alt, hvad der sælges fra
vores skove, er med
moms, og sådan vil det
fortsat være. Men der er
25.000 skovejere i Dan-
mark, og når afgiften ind-
føres, vil mange mindre
virksomheder få et særde-
les stærkt incitament til at
finde kreative løsninger
for at omgå afgiften,«
advarer han.
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N Ny afgift vil skræm-
me brændesamlerne
væk fra skovene.


