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Kære Kristian Sloth  

 

Mange tak for dit brev. Det er bestemt interessant, hvad der sker i Holland, og du 

skal have tak for at dele jeres notat. 

 

Ligesom Greenpeace, mener regeringen, at det er afgørende, at vi får løst 

problemerne med vores vandmiljø og klima. Det gør vi bl.a. ved at tage 

landbrugsjord ud af drift – særligt lavbundsjorderne, som er rigtigt dårlige for 

klimaet, så længe de dyrkes. Når vi omdanner landbrugsjord til natur, så vinder vi 

både på klima- og miljødagsordenen. Det synes jeg, man kan kalde en win-win. 

 

Vi kan altså godt håndtere klima- og miljøudfordringerne uden at stille krav om, at 

husdyrproduktionen skal reduceres. Regeringen vil ikke lukke erhvervet eller 

bestemme, hvad landbrugerne skal producere. Men som en grøn og ansvarlig 

regering vil vi stille krav om, hvor meget produktionen må belaste klimaet. Alle må 

hjælpe til, for at vi kan nå målet om at reducere klimaudledningerne med 70 pct. 

 

Vi kan heldigvis se, at forbrugerne også er med på den grønne dagsorden. De 

seneste år er der kommet mange spændende plantebaserede fødevarer på 

markedet, og jeg er rigtig glad for, at forbrugerne selv efterspørger klimavenlige 

fødevarer. Det er interessant at følge med i, hvordan vores madvaner ændrer sig, 

og allerede nu viser en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet, at næsten en 

tredjedel af danskerne har reduceret eller stoppet deres kødforbrug. Regeringen vil 

gerne understøtte forbrugerefterspørgsel på mere klimavenlig kost. Det har vi bl.a. 

gjort med de nye kostråd, som forhåbentlig vil få forbrugerne til at efterspørge 

endnu flere sunde og klimavenlige fødevarer.  

 

Samlet set er det vigtigt, at vi løbende finder grønne løsninger, så udflagning af 

husdyrproduktion ikke bare fører til lækage. På den måde kan vi reducere klima- 

og miljøbelastningen samtidig med, at vi beholder vores arbejdspladser i 

Danmark. Og tilmed kan vi eksportere de gode, grønne løsninger til andre lande. 

Det synes jeg faktisk også, man kan kalde en win-win. Jeg glæder mig til, i de 

kommende landbrugsforhandlinger, at drøfte hvordan vi omstiller landbruget på 

en grøn og ansvarlig måde. 

 

Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde med Greenpeace. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Rasmus Prehn 
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