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ALTERNATIVET: LANDBRUG OG TRANSPORT MÅ REDUCERE CO2
”Vi skal skrue op for klimaambitionerne frem mod 2030. Klimaftalen i Paris pålægger
os at arbejde for en maksimal temperaturstigning på 1,5 grader. Det betyder, at vi
skal skrue op for ambitionerne og samtidig have gang i en seriøs omstilling af
landbrugs- og transportsektoren”, siger klimaordfører Christian Poll (Å).
I dag har Energistyrelsen offentliggjort en ny energifremskrivning, der viser, at vi måske opnår en
reduktion på 40 pct. i 2020 i forhold til 1990. Dog er med en usikkerhed, der betyder at vi intervallet
er på alt mellem 35 og 44 pct., forklarer Christian Poll:
”Det er rart at se, at vi måske alligevel når vores klimamål for 2020. Men vi har alle set tal, der viser
at landbrugspakken øger udledningen af drivhusgasser med minimum 0,5 mio. tons. Samtidig er
der ingen tiltag på vej, der reducerer transportsektorens udledninger. Det går også den gale vej, når
vi favoriserer benzinslugere på bekostning af elbiler og give landbruget fripas til forurening. Det er
meget bekymrende, når vi ved at det netop er i disse sektorer, vi skal lave den helt store omstilling
frem mod 2030,” siger han.
Det forventes, at Danmark som følge af EU’s 2030 klimapakke skal reducere drivhusgasudledningerne i ikke-kvotesektoren (landbrug, transport og bygninger) med 36 til 40 pct. i 2030 i
forhold til 2005. Dette bliver endeligt vedtaget i løbet af 2016. Christian Poll mener, at dette
understreger behovet for nye 2030-klimamål:
”Vi bakker op om, at vi skal have et nyt klimamål for 2030, som de Konservative foreslår. I
Alternativet vil vi presse på for et meget et ambitiøst niveau. I klimaaftalen fra Paris, besluttede
Danmark sammen med resten af verden at arbejde for en maksimal temperaturstigning på 1,5
grader. Det betyder, at både Danmark og EU skal skrue betydeligt op for klimaambitionerne og
omstillingen. Dette vil være vores mandat til forhandlingerne,” siger Christian Poll og fortsætter:
”Men 2030-klimamål skal ikke være en undskyldning for at slippe speederen og træde på bremsen.
Vi skal holde takten i den grønne omstilling og ikke skubbe problemerne foran os. Vi ved hvor vi
skal gå hen, så lad os samarbejde om, at komme godt på vej.”
I Energistyrelsens fremskrivning er der især biomasse, der får Danmark i mål med 40%målsætningen, hvilket er bekymrende, ifølge Christian Poll:
”Regeringens klimarådgivere i Klimarådet, har netop påpeget, at der kan være store udfordringer
ved at blive for afhængige af biomasse. Vi har politisk vedtaget, at biomasse er CO2-neutralt,
hvilket det jo ikke er i den virkelige verden. Derfor har vi behov for en større diskussion om det her.”
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