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ALTERNATIVET: GRØNT HÅNDTRYK VIL CEMENTERE NYT
FLERTAL I DANSK POLITIK
Det kom i går frem, at regeringen har droppet forhandlingerne med Konservative om en
grøn tillægspakke til den så sorte landbrugspakke. For Alternativet understreger
regeringens sorte fastholdelse behovet for, at Konservative indgår et grønt håndtryk på
tværs af fløjene. Det vil nemlig cementere, at Danmark nu har et reelt grønt flertal på
Christiansborg, lyder det fra Alternativet.
”Det er efterhånden tydeligt, at Konservative og regeringen ikke er enige, når det kommer til de
grønne spørgsmål. Der skal Konservative have ros for at holde fast, og jeg håber, at det kan drives
endnu videre, så eksistensen af grøn blok med Socialdemokraterne, Enhedslisten, Alternativet,
Radikale, SF og Konservative kan cementeres med et grønt håndtryk. Det kan enten ske gennem
en tillægspakke til landbrugspakken, men der er også en anden mulighed,” siger Alternativets
miljø-, natur- og landbrugsordfører Christian Poll og fortsætter:
”Det er klart, at de 89 mio. kr., der er afsat til naturpakken umuligt kan afbøde miljøkonsekvenserne
af landbrugspakken, der tæller en merudledning af 6000 tons kvælstof samt øget udledning af
fosfor, kobber, zink og så videre, så hvis Konservative for alvor vil hejse det grønne flag i blå blok,
så er den anden mulighed, at de får langt flere penge afsat til naturpakken. Hvis regeringen ikke er
med på den, så er jeg sikker på, at vi i grøn akse er. Jeg er i hvert fald.”
Konservative har allerede budt regeringen trods på flere grønne spørgsmål. Det skete fx, da de
meldte ud, at de så det som en endog meget dårlig idé at droppe reduktionsmålet på 40 pct. frem
til 2020. Og det giver i den grad håb for fremkomsten af den grønne blok, som Alternativet længe
har drømt om:
”Konservative holder i de grønne spørgsmål fast i generationskontrakten og borgerlig
anstændighed, så jeg vil mene, at vi er snublende tæt på at kunne cementere eksistensen af en
grøn blok i dansk politik. Min hånd er i hvert fald udstrakt, og jeg har allerede inviteret Rasmus
Jarlov (K) og Mette Abildgaard (K) til en kop kaffe for at drøfte muligheden,” siger Christian Poll.
Alternativet har tidligere fremlagt otte initiativer, som kunne være med i en tillægspakke til
landbrugspakken. Disse kan i stedet indgå i naturpakken som således skal indeholde øget
økologisk drift, beskyttelse af vores vandløb, støtte til naturgenopretning gennem udtagning af
kulstofrige jorde og ådale. Disse ting vil give et stort og omkostningseffektivt udbytte ift. natur- og
miljøbeskyttelse, klimatilpasning og reduceret drivhusgasudledning.
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