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EUs klimaduks 
 
Det er en naturlov, at konkurrencekraften hos landbruget og danske virksomheder svækkes, hver eneste 
gang Danmark går enegang i EU med regler og reguleringer, der er mere ambitiøse end i resten af Europa. 
Resultatet er tab af danske arbejdspladser og vigtige eksportindtægter. Det er derfor uforståeligt, at 
regeringen farer frem med en superambitiøs klimaplan, hvor målet er 40 pct. CO2 reduktion frem til 2020. 
EU’s generelle krav er 20 pct. Og i øvrigt har Danmark allerede opnået hele 34 pct. i kraft af de allerede 
vedtagne eller iværksatte tiltag. Alligevel har regeringen nu fremlagt en klimaplan for de sidste 6 pct., hvor 
det specielt er landmændene, der må holde for med en stribe af nye byrder. Med den aktuelle situation i 
landbrugserhvervet er der absolut ikke brug for en sådan overambitiøs dansk klimapolitik, der giver nye 
omkostninger i milliardklassen. De lancerede osteklokkeforslag vil vride Danmark endnu mere skævt. Og så 
er der absolut ingen positiv effekt på miljø og klima, hvis landbrugsproduktionen blot flyttes til andre lande - 
tværtimod. Alle gode kræfter må nu samles om at undgå disse nye unødvendige byrder på 
landbrugserhvervet. Regeringens desperate behov for en supergrøn profil i EU må ikke få lov til at koste 
danske arbejdspladser og færre eksportindtægter. I stedet skal vi løsne grebet om landmændene på en klog 
måde, så der i fremtiden ved hjælp af ny teknologi og ny viden kan produceres mere med mindre. For én ting 
er sikkert: Verdensbehovet for gode fødevarer vil ikke blive mindre – det vil vokse eksplosivt.     
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