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Det Økologiske Råd har været ude med en bombastisk og virkelighedsfjern melding om, at 
befordringsfradraget er et fejlskud, der bør udfases. Rådets argumentation går på, at 
fradraget bidrager til mere trængsel omkring byerne, øget luftforurening og øget 
klimabelastning.  
 
Denne melding er et udtryk for virkelighedsfjern storbytankegang af værste skuffe. Et 
skævvridende forslag, der lader store dele af landet fuldkommen i stikken. Nemlig de store 
dele af landet, hvor vi ikke kan benytte os af kollektiv transport i alle retninger og hvor 
familierne er totalt afhængig af en bil – ofte to biler – for at få arbejdslivet og fritidslivet til at 
fungere.  
 
Befordringsfradraget sikrer, at der også er fornuftige levevilkår udenfor de større byer, hvor 
folk ofte er henvist til at pendle til arbejdet over lange afstande. En afskaffelse af fradraget 
vil derfor være et slag i ansigtet på ikke mindst landdistrikterne og de små lokalsamfund 
landet over – altså en total skævvridning af Danmark. Dertil kommer, at mange almindelige 
familier ville få gulvtæppet revet væk under deres økonomi, hvis fradraget afskaffes. Og 
endelig vil det gå ud over det private erhvervsliv, vi alle lever af og som skaber grundlaget 
for velfærd, hvis fradraget afskaffes med deraf følgende mindre mobilitet på 
arbejdsmarkedet. Det er i øvrigt trættende, at høre på den vedvarende nedrakning af bilen 
som ”sort” og forurenende. Sandheden er jo, at fremtidens bilpark bliver grøn og særdeles 
miljøvenlig. Derfor skal vi også bygge bedre veje til fremtidens grønne biler.  
 
Det er i grunden trist, at formentlig både kloge og velmenende mennesker kan sidde i deres 
teoretiske osteklokkeverden i storbyen og udtænke sådanne forslag. Klart NEJ TAK til dette 
afsindige råd. Befordringsfradraget skal ubetinget bevares som grundlag for et 
sammenhængende Danmark med gode leve- og jobmuligheder i både by og på land.  
 
 
 


