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ALTERNATIVET: DROP LANDBRUGSPAKKE EFTER VISMANDSKRITIK
Miljøøkonomisk Råd kritiserer i netop offentliggjort rapport regeringens landbrugspakke.
Det bør få regeringen til at droppe pakken, der er skidt for klima og miljø, mener Alternativet
Regeringens landbrugspakke kan ifølge de miljøøkonomiske vismænd øge landbrugets
omkostninger på sigt, fordi den øger udledningen af kvælstof. Det konkluderer Miljøøkonomisk Råd
i deres årlige rapport.
På den baggrund opfordrer Alternativet regeringen til at droppe landbrugspakken, der altså ikke
bare er dårlig for klima og natur, men også kan skade det i forvejen økonomisk trængte landbrug.
-

Når regeringens argumentation for at lade landbruget forurene mere falder fra hinanden,
synes vi, det er helt oplagt at droppe landbrugspakken og i stedet kigge nye veje.
Miljøøkonomisk Råd fremhæver, at der er langt smartere måder at hjælpe landbruget på
end at slække på miljøkravene, og det bør regeringen tage til efterretning, siger Christian
Poll, landbrugsordfører for Alternativet.

-

Det konventionelle landbrug er i en historisk økonomisk, social og miljømæssig krise, så i
stedet for at presse vores natur endnu mere ved at tillade øget forurening, bør vi hjælpe
landbruget til at tænke nyt og skabe et erhverv, som kan blive Danmarks nye vindmølleeventyr. Ikke mere af det, vi ved ikke virker, men en seriøs bæredygtig omstilling af
landbrugsproduktionen, siger Christian Poll.

I forhold til resten af rapporten fra Miljøøkonomisk Råd glæder Alternativet sig over, at
vismændene fokuserer på eksternaliteter, altså de samfundsmæssige omkostninger ved en given
produktion. Det er et hovedfokus for Alternativet at sikre, at prisen på varer afspejler den reelle
pris, som varens produktion har på eksempelvis natur og miljø.
-

De miljøøkonomiske vismænd anbefaler at korrigere eksternaliteter med grønne afgifter.
Det er lige præcis det, Alternativet vil, når vi fx foreslår en klimaafgift på oksekød: Der er et
helt enormt stort behov for, at de negative konsekvenser ved produktion bliver afspejlet i
priserne på produkterne, siger Christian Poll.

Christian Poll kritiserer endelig Miljøøkonomisk Råd for stædigt at holde fast i, at EU’s kvotesystem
for CO2-udledning skulle virke. Det gør det på ingen måde. Christian Poll er ligeledes skeptisk
over, at vismændene ser bort fra, at øget elforbrug i Danmark vil øge udledningen af CO2.
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