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Kære Dan

Som du nok havde forventet, er vi særdeles tilfredse med den aftale, som du, regeringen og flere partier i 
folketinget har indgået om at etablere en energiø i Nordsøen som led i en ambitiøs langsigtet satsning på 
havvind i fremtidens energistruktur.

Mindre tilfredse er vi med beslutningen om at bygge en gasledning til Falster og Lolland. Den synes mindre 
langsigtet, fordi den kortsigtede gevinst både klimamæssigt og beskæftigelsesmæssigt er tvivlsom, og den 
langsigtede effekt let kan blive, at den forhindrer bedre, mere varige løsninger.

Og stærkt utilfredse er vi med den usikkerhed, der er opstået omkring landbrugssektorens indsats for at 
bekæmpe den forventede klimaforværring. Forhandlingerne herom er blevet udskudt gang på gang, og de 
meldinger, der er kommet fra fødevareministeren bla. om at afstå fra at begrænse størrelsen af 
husdyrholdet, er nedslående.

Hvorfor skal landbrugssektoren hele tiden køre på frihjul, når det gælder natur, miljø og klima? Hvorfor skal
den sektor slippe for sin del af ansvaret? I den globaliseringsproces, som har fremmet både 
coronaepidemien og klimaproblemerne, kommer de såkaldt frie markedskræfter og hele den liberale 
tankegang i stigende grad til kort. Der er brug for en overgribende styring,  hvis vi skal have en chance for at
undgå de værste ulykker.

Hvorfor hoppe med på landbrugets påstande om, at det, vi måtte begrænse produktionen i Danmark, blot 
vil flytte til udlandet, og vi dermed globalt set vil være lige vidt? Det er jo ikke kun Danmark, der har 
underskrevet Paris-aftalen, og ikke kun i Danmark at der findes interesser, der arbejder for en mere 
klimavenlig verden. Det sker overalt og skal i hvert fald ikke være en undskyldning for ikke at gøre noget 
herhjemme.

Derfor er der nu brug for: 1) En tidsramme for hvornår, landbruget skal gøre hvad for at komme igang. 2) en
plan for størrelsen og karakteren af den danske landbrugsproduktion i fremtiden, og 3) en plan for hvor 
meget areal, landbrugsproduktionen må lægge beslag på.

Med venlig hilsen

KlimaCafeGruppen


