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ALTERNATIVET: NATUR SOLGT FOR KORTSIGTET ØKONOMISK VÆKST
Regeringens nye vækstpakke ser desværre kun godt ud i et regneark. Ingen andre
steder – og på ingen andre bundlinjer – giver den mening. Det mener Alternativet,
som hellere havde set, at man støttede lokallivet og de helt unikke kyststrækninger
mod hurtige beslutninger og store investorer.
”Regeringens fremlagte vækstpakke er desværre ikke andet end vækst for vækstens skyld,” siger
Alternativets miljøordfører Christian Poll og spørger: ”Er det virkeligt den retning, vi vil i som
samfund?”
Land- og byordfører Nikolaj Amstrup supplerer: ”Vi vil hellere have anderledes rammer for flexbosætning, så vi kan udnytte boligmassen bedre. Vi vil hellere have landevejsprincip, så vi giver
øerne bedre muligheder for at udvikle sig selv.”
Alternativet vil arbejde hårdt på at undgå forringelser af planloven og lempelser af
miljøbeskyttelsen og kæmpe for, at vægten mellem natur og miljø i et fremtidsperspektiv ikke tipper
til fordel for snæver økonomisk vækst:
”Det der ærgrer mig mest, er at man vægter et snævert erhvervslivs interesser over alt andet i sin
plan for vækst i landdistrikterne. For Alternativet handler vækst ikke om flere mursten. Turister
kommer ikke til Danmark for at gå i badeland, men for at nyde den smukke, frie og vilde natur,”
siger Nikolaj Amstrup mens Christian Poll ikke synes, at liberaliseringen af planloven er vejen frem:
”I Danmark har vi skabt et rigt land med stor velstand, men desværre også en fattig natur, som vi
nu vil straffe yderligere med denne forringelse af kystbeskyttelse og planlov, som ellers skal sikre,
at samfundsudviklingen sker på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og
bevarelsen af dyre- og plantelivet.”
I stedet for at etablere nye store hypermarkeder, der rammer de mennesker, der ikke har bil og har
derfor også en miljømæssig slagside, så Alternativet hellere, at man støttede det lokale liv og den
lokale natur: ”Man burde hellere justere kystbeskyttelsen med en begavet zone, der ikke frarøver
os alle adgangen til de danske kyster. Man kunne nedsætte en ”vandrestøvlekommission”, som på
faglig måde foreslog en ny linje for kystnærhedszonen.”
”Det ligger mig også meget på sinde, at rene turistfyrtårne jo ikke skaber reelt liv i de områder de
placeres. De skaber en illusion af liv, mens det vi ønsker, er at understøtte liv og lykke hele året –
ikke et tivoli, der kører på højtryk i tre måneder om året, men ligger øde hen for resten,” siger
Nikolaj Amstrup, der dog roser regeringen for, at have fokus på den digitale ligestilling, ved at sikre
bredbånd i hele Danmark.
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