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Kære Dan
Mørke, blæst og regn og – ikke mindst- Corona epidemien kan nok tære på lysten til torsdag efter torsdag 
at stå foran dit ministerium for at minde dig om, hvor stor betydning vi tillægger klimakampen, og hvor 
nødvendigt det er, at kampen mod klimaforandringer ikke blot fastholdes men skærpes.

Der er nok af andre emner, der slås om den politiske dagsorden: Coronaen, mulige rigsretssager, Donald 
Trumps hærgen og meget mere. Hvor vigtigt det end er også at få sådanne emner behandlet,  kan de også 
bortlede opmærksomheden, fra den helt nødvendige langsigtede klimahandling.

Klimaforandringen har det ligesom coronasmitten. Den er her, og den udvikler sig time for time og dag for 
dag med mindre vi velovervejet og vedvarende gør noget ved det.

Derfor, Dan, har du vores støtte til at holde skruen i vandet og øge tempoet, ikke mindst i den kommende 
tid, hvor der skal tages fat på landbruget. Her er nok at gribe fat i lige fra udtagning af lavbundsjorder og 
begrænsning af kødproduktionen, til det længe kendte behov for at få nedsat udledningen af kvælstof og 
fosfor og udfaset brugen af sprøjtegifte.

Måske vil du spørge: “Sprøjtegifte er vel ikke lige det, der har mest med klimaforandring at gøre?” Måske 
ikke direkte, men de indgår i en produktionsform, det industrialiserede landbrug, der bredt rammer mange 
sider, af det globale økosystem, som vi alle i sidste ende er helt afhængige af. Staldene udvides og 
overfyldes med svin, køer og kyllinger. Markerne omdannes til kæmpe monokulturer. Hegn, skel og 
vandhuller sløjfes, vandløb, søer og havområder overgødskes, og markerne drænes, så klimagasserne 
frigives.

Det viser, hvordan kampen mod klimaforandring og kampen for biodiversitet, er bundet sammen. Og det 
viser, hvor nødvendigt det er at gribe fast og langsigtet ind. Der er nok at gøre. Så pøj pøj!
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