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ALTERNATIVET: KLIMARÅDET TRODSER POLITISK SPÆNDETRØJE 

Regeringens egen klimarådgiver trodser sin politiske spændetrøje for at rette en 
skarp kritik af regeringens kurs i klimaspørgsmålet: ”For mig understreger det i den 
grad, hvor alvorlig en kurs regeringen er slået ind på, og jeg håber, at den snart vil 
lytte til de mange anbefalinger fra både forskere, erhvervsliv og nu egen 
klimavismænd,” siger klima- og miljøordfører Christian Poll (Å). 

”Man skal huske på, at Klimarådets mandat er begrænset. Derfor glæder jeg mig over de 
omfattende og forholdsvist ambitiøse anbefalinger, som regeringens egne klimarådgivere kommer 
med i dag – på trods af, at de jo sidder i en politisk spændetrøje,” siger energi- og klimaordfører 
Christian Poll. 
 
Klimarådet anbefaler regeringen at skabe sikkerhed om de klimapolitiske rammer at holde fokus på 
en balanceret omstilling og at fastholde tempoet i omstillingen. 
 
”Jeg glæder mig især over deres analyse og vejledning i forhold til, at vi kan reducere med 40 pct. i 
2040 med samfundsøkonomisk gevinst – hvis vi altså gennemfører tiltag i landbruget – mens det 
vil have en økonomisk omkostning ikke at sætte gang i reduktionsinitiativer i landbruget.” 
 
Alternativet tager gerne en åben diskussion om, hvordan Danmark reducerer udledningen fra de 
tre politisk sprængfarlige b’er: bønder, biler og bolig, hvilket netop er Klimarådets anbefaling. 
Klimarådet konkluderer også, at Danmark ikke længere er en klimaduks, da vores indsats ikke er 
enestående i international sammenhæng. 
 
”Nu har vi sort på hvidt, at Danmark ikke længere er frontløber i omstillingen. Samtidig rykker 
resten af verden. Dermed er det i mine øjne noget svært for klimaministeren at tage til COP21 med 
oprejst pande,” siger Christian Poll og fortsætter: 
 
”Når nu rådet – med deres samfundsøkonomisk omkostningseffektive præmis – konkluderer, at en 
pause i udbygning af vedvarende energi kan gøre den samlede omstilling dyrere end nødvendigt, 
fordi det så skal gå hurtigt senere, så er det på tide at lytte. Hvis den ikke lytter nu – til egne 
rådgivere – vil det i min optik være udtryk for total argumentresistens. Jorden kalder, og vi håber 
regeringen vil høre den.” 
 
Et andet udtryk for regeringens enegang er, at EU alligevel vil pålægge Danmark udledningsmål 
for perioden 2020-2030, forklarer Christian Poll: 
 
”DI konkluderer, at dansk klimaeksport kan fordobles inden 2030, hvis vi altså ikke hviler på 
laurbærrene nu. Klimarådet konkluderer, at det ikke kan betale sig at vente, og EU vil i 2016 
pålægge os, at vi skal reducere i alle sektorer. Sådanne udmeldinger er – trods regeringens døve 
øren – lyspunktet i alt det her,” afslutter Christian Poll. 
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