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Ændringsforslag til landsledelsens udkast til SF’s grønne program 
 
1. 
Linje 9 foreslås ændret til ”… hjælpepakker og partnerskaber tegner løsninger for alle dele af kloden,” 
 
Begrundelse: Der er brug for mange løsninger. 
 
Stillet af Torben Wandall, SF Aarhus 
 
2. 
I linje 10 foreslås ”De grønne løsninger stilles til rådighed for dem, som har behov…” erstattet af "De grønne 
løsninger udvikles, hvor der er behov…” 
 
Begrundelse: Vi har ikke alle løsninger, der er stort udviklingsbehov, ikke kun til (dem) personer, også andre arter. 
 
Stillet af Torben Wandall, SF Aarhus 
 
3. 
Linje 12 foreslås ændret til ”En solidarisk omstilling” 
 
Begrundelse: Kapitlet indeholder meget godt stof – der bør markeres lidt bedre end ved at rubricere det under 
”Indledning”. Typografien bør svare til de andre kapitler (det samme kunne også gælde ”visionsafsnittet”) 
 
Stillet af SF Lyngby-Taarbæk 
 
4. 
I linje 13 foreslås ”SF er Danmarks grønne parti” ændret til ” SF er et grønt parti 
 
Begrundelse: Da der er flere partier med grønne profiler i folketinget og da den grønne omstilling ikke bør være 
ekskluderende, men inkluderende 
 
Stillet af SF Viborg 
 
5. 
I linje 18 efter: "[...] vores natur er hårdt presset." foreslås tilføjet "Klimaforandringerne er samtidig den største 
trussel mod vores folkesundhed." 
 
Begrundelse: Klimaforandringerne er den største trussel i mod menneskers sundhed i det 21. århundrede. Det er 
budskabet fra WHO. Klimaforandringerne medfører for eksempel øget risiko for ekstreme vejrhændelser med 
dødsfald til følge, fødemangel, infektionsspredning og øger presset på den mentale sundhed. 
 
Stillet Sigurd Agersnap, SF Lyngby - Taarbæk 
 
6. 
Efter linje 28 foreslås indsat ”SF vil en grøn omstilling, der: 
- sikrer en afgørende forbedring af vores klima, miljø og natur, der på én og samme tid er ambitiøs og realistisk - 
finansieres på en måde, så de bredeste skuldre bærer de største byrder  
- gennemføres i et samarbejde mellem borgere, virksomheder, bevægelser, organisationer og partiet på alle 
niveauer, nationalt, regionalt og lokalt.  
 
SF vil en grøn omstilling, der omfatter alle sider af vores liv.” 
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Begrundelse: Forsøg på maggiterning, der gør det let for alle at se, hvorved vi adskiller os fra Ø (delvis nej til første 
pind), B (nej til anden pind) og S (nej til første og tredje pind).  
 
Stillet af Jesper Karup, SF Frederiksberg 
 
7. 
Linje 29 – 30 foreslås ændret til ”70% klimamålet skal som minimum være opfyldt og vi vil have iværksat så 
omfattende tiltag som nødvendige for at sikre vejen til negativ klimaforurening og 1,5 graders målet.” 
 
Begrundelse: At erstatte ”Fuldskalaløsninger” med en dansk formulering øger klarheden af budskabet.  
 
Stillet af SF Lyngby-Taarbæk 
 
8. 
I linje 41 foreslås tilføjet "Desuden fordrer en tilstrækkelig hurtig grøn omstilling, at kommuner ikke bremses af 
unødvendig statslig regulering." 
 
Stillet af SF Rudersdal 
 
9. 
I linje 43 foreslås tilføjet “En stor del af ansvaret ligger især på virksomheder, som økonomisk skal løfte deres del af 
opgaven” 
Begrundelse: Lige nu er teksten ensidigt fokuseret på hvordan individer kan hjælpe klimakampen på vej. Det er 
sympatisk, men vi mener at vi også må påpege hvor størstedelen af regningen hviler; på virksomhederne, der 
forurener. 
Stillet af SF Aalborg 
 
10. 
Linje 63- 64 foreslås ændret til ”Folkeoplysning, borgerinddragelse og fællesskabsløsninger baseret på andelstanken 
skal styrkes. Tiltag i den grønne omstilling skal understøttes af oplysning, informations-og kampagnetiltag, der 
understøtter borgerne og inviterer til bidrag og deltagelse.” 
 
Begrundelse: Borgerinddragelse og aktiv medvirken er central for opbakningen til grønne tiltag – både i form af 
accept/manglende ”gule veste” bevægelse, og i form af aktiv opbakning gennem personlige valg. 
 
Stillet af SF Lyngby - Taarbæk 
 
11. 
Linje 67-69 ”Der skal stilles skrappere krav til virksomhedernes markedsføring og påstande om klima- og 
miljøfordele. Vi skal green-washing af produkter til livs. Påstandene skal være veldokumenterede, tilsynet med 
lovgivningen styrkes og bøderne forhøjes. ” Foreslås slettet og følgende afsnit foreslås indsat imellem linje 72 - 73 
”En grøn reklamepolitik er væsentlig, hvis vi vil mindske sorte industriers påvirkning af borgerne, og det nytter ikke, 
at vi tillader klimasvinende virksomheder aktivt at modarbejde den grønne omstilling gennem sorte og/eller 
misvisende reklamer. 
 
Der bør udvises samme mod over for at begrænse klimaskadelig markedsføring, som Folketinget har vist over for 
reklamer for tobak. Reklamer og sponsorater i forbindelse med brug af fossile brændstoffer skal derfor forbydes. 
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Dernæst skal der stilles skrappere krav til virksomhedernes markedsføring og påstande om klima- og miljøfordele. Vi 
skal green-washing af produkter til livs. Påstande om diverse produkters grønne fortræffeligheder skal være 
veldokumenterede, og tilsynet med lovgivningen skal styrkes og bøderne forhøjes.” 
 
Begrundelse: En ny rapport fra tænketanken New Weather Institute viser, at reklamer i Europa for biler og flyrejser 
alene er ansvarlige for udledninger af 41-122 mio CO2e årligt, da det resulterer i merforbrug og lokker folk væk fra 
grønne løsninger. Det er udledninger så høje, at det i bedste fald svarer til hele Danmarks udledninger, og i værste 
fald op til Belgiens udledninger. Globalt set kan drivhusgasudledningen fra påvirkningen af bilreklamer være lige så 
højt som Australiens samlede udslip i 2019. 
 
Mere end 20 grønne NGO’er i Europa kører derfor netop nu en kampagne, der skal forbyde fossile reklamer. Det vil 
sige reklamer direkte for fossile brændsler som benzin og diesel samt fossilbiler og flyrejser. Fra dansk side er der 
tale om Greenpeace, Mellemfolkeligt Samvirke, Den Grønne Studenterbevægelse, Klimabevægelsen og Vedvarende 
Energi.  
 
Flyrejser og benzinslugere skader planeten. Det er ikke uvant for SF at begrænse virksomheders muligheder for at 
reklamere, når vi mener, deres formål er meget problematisk. F.eks. går vi ind for forbuddet mod reklamer for 
cigaretter - og vi ønsker at forbyde reklamer for spilvirksomhed. Derfor synes vi, det er oplagt, at SF melder sig ind i 
kampen for en progressiv reklamepolitik på klimaområdet og sender et entydigt signal om, at fossile brændsler hører 
fortiden til. Vi synes ligeledes, der klæder papiret at få et selvstændigt afsnit om reklamer, så det ikke blot er nævnt 
kort. 
 
Stillet af Anna Brændemose, SF Aarhus, Nanna Bonde SF Tønder, Benjamin Bilde Bak Boelsmand, SF Vesterbro og 
Carl Valentin, SF Amager 
 
12. 
Linje 74-77 foreslås ændret til ”Der skal være social kompensation via indkomstskat og sociale ydelser, hvor grønne 
afgifter vender den tunge ende nedad. For SF går grøn omstilling og et stærkt velfærdssamfund hånd i hånd.” 
 
Begrundelse:  Den sætning, der foreslås slettet, er dårligt formuleret og kan misforstås. Pointen mistes ikke ved 
ændringen. 
 
Stillet af SF Lyngby - Taarbæk 
 
13. 
Linje 87 foreslås ændret til ” Det forstærkes af, at vi lever i en åben økonomi med grænsehandel og international 
konkurrence. Danmark skal via EU og FN påvirke det internationale samfund for at løse disse problemer.” 
 
Begrundelse: Det er vigtigt at understrege, at mange problemer skal løses internationalt. 
 
Stillet af SF Slagelse 
 
14. 
Linje 91-92 foreslås ændre til ”… ulandsbistand på 0,7% af BNI, også for at forebygge klimaflygtninge. ” 
 
Begrundelse: Ulands- og klimabistand er også forsvars- og migrationspolitik. 
 
Stillet af Torben Wandall, SF Aarhus 
 
15. 
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I linje 92-93 foreslås ”… ulandsbistand på 0,7% af BNI.  ændret til ”… ulandsbistand på 0,7% af BNI, også for at 
forebygge klimaflygtninge. ” 
 
Begrundelse: Ulands- og klimabistand er også forsvars- og migrationspolitik. 
 
Stillet af Torben Wandall, SF Aarhus 
 
16. 
Linje 93-94 foreslås ændret til ”Vi skal tage vores historiske og moralske ansvar for klimakrisen på os. 
Klimaændringens følger rammer ikke proportionalt men oftest dem med de mindste CO2 aftryk: Europas andel af 
det globale CO2 udslip er langt højere end Afrikas, men det vil være Afrikanske lande der biver hårdest påvirket af 
ekstremt vejr, tørke, vandmangel, sult etc. ” 
 
Begrundelse: Det er vigtigt at kvantificere og anskueliggøre omfanget af ”vores historiske og moralske ansvar for 
klimakrisen” med fakta og tal. 
 
Stillet af SF Lyngby - Taarbæk 
 
17. 
I linje 97 efter ”nedbringe vores klimaforurening” foreslås tilføjet ” både herhjemme og udenfor landets grænser” 
 
Begrundelse: Undskyldningen om, at den klima- og miljøskadelige produktion i stedet blot flytter til andre lande med 
lempeligere miljøkrav skal lukkes! Argumentet udhuler vores troværdighed som foregangsland indenfor 
forureningsbekæmpelse og skader samtidig vores muligheder for stadig at blive blandt de førende lande indenfor 
bæredygtig teknologi. 
 
Stillet af SF Sorø 
 
18. 
I linje 106 foreslås ” Vi skal af med det danske princip… ” ændret til ” Vi skal af med de senere års danske princip… ” 
 
Begrundelse: Danmark har fra 2001 flyttet sig fra at opfinde Miljøgarantien for at beskytte imod utilstrækkelige EU 
regler. 
 
Stillet af Torben Wandall 
 
19. 
I linje 113 foreslås tilføjet: ”sundheds- og” lige før miljøskadelige 
 
Begrundelse: Spildevandsafsnit skrivers om, så det passer fagligt. Problemet med overløb er primært 
sundhedsfagligt. Man kan blive syg af at bade i spildevand. Miljøpåvirkningerne er relativt begrænsede og meget 
dyre at gøre noget ved. Der stilles gennem vandplanerne krav til de overløb, der belaster vandløb og søer, men 
overløb af spildevand til havet står for ca. 0,8 pct. af den samlede belastning af den største presfaktor på vores 
havmiljø, nemlig kvælstof. I forhold til andre miljøfarlige stoffer betyder en større afledning af regnvand på 
overfladen og gennem separate regnvandssystemer oftest større udledning af miljøfarlige stoffer som zink, kobber, 
mikroplast og tjærestoffer, da renseanlæggene fjerner en stor del af dem, når regnvandet ledes dertil og renses. 
 
Stillet af Jóannes Jørgen Gaard, SF Østerbro 
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20. 
linje 115 foreslås ”EU skal være verdens første klimaneutrale region.” ændret til ”EU kan og skal være verdens første 
klimaneutrale region.” 
 
Begrundelse: EU er det stærkeste demokrati med økonomi og teknologi der gør det muligt. 
 
Stillet af Torben Wandall, SF Aarhus 
 
21. 
Linje 118 efter ”... omlægning af landbruget” foreslås tilføjet ” Træ skal heller ikke længere afbrændes til 
opvarmning. Brug af træpillefyr og flisfyrede varmeværker skal udfases. ” 
 
Begrundelse: CO2 lagring gennem skovplantning er en langsigtet strategi, som tidligst vil kunne måles på CO2-
balancen om 30-40 år når de første 'klimaskove' har nået en moden alder. Derfor er det vigtigt at det træ som vi 
fælder, for fremtiden bevares som et CO2 lager længst muligt. Dvs. at det i størst muligt omfang anvendes til byggeri, 
og til brugsgenstande der enten har en meget lang levetid (møbler oa.) eller som recikuleres (emballage og papir). 
 
Stillet af SF Sorø 
 
22. 
I linje 123 foreslås ”Opsamlet CO2 skal enten lagres eller genanvendes… ” ændret til ”Opsamlet CO2 skal primært 
lagres og delvist genanvendes… ” 
 
Begrundelse: Når CO2 genanvendes vil en væsentlig del ende i atmosfæren igen. 
 
Stillet af Torben Wandall, SF Aarhus 
 
23. 
Linje 126 foreslås ændret til ” Vi skal have en høj ensartet afgift på alle udledninger af klimagasser som et afgørende 
tiltag til at nå klimamålsætningerne. Gennem tiden skal afgiften stige. ” 
 
Begrundelse: Det er vigtigt, at virksomheder kan indstille sig til de nye forhold. 
 
Stillet af SF Slagelse 
 
24. 
Linje 127 foreslås ændret til ” Bundfradrag eller lignende skal sikre virksomhedernes konkurrenceevne, hvor det er 
nødvendigt og skal forebygge ”lækage”.” 
 
Begrundelse: Vigtigt begreb som bør nævnes, da det ikke er meningsfuldt hvis forureningen bare flyttes til andre 
lande. 
 
Stillet af SF Slagelse 
 
25. 
I linje 133 foreslås ”… hvor arterne uddør mindst 100 gange hurtigere end normalt". ændret til "… hvor arterne 
uddør 100-1000 gange hurtigere end normalt". 
 
Begrundelse: Ingen grund til at nedtone alvorligheden af biodiversitetskrisen. Der er talrige referencer på at raten er 
100-1000 gange, så tekst bør fastholdes fra det uddybende dokument. 
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Stillet af Torben Wandall, SF Aarhus 
 
26. 
I linje 136 foreslås "Nu skal Danmark i front. ” ændret til "Nu skal naturen og de andre arter have plads." 
 
Begrundelse: Det er urealistisk at Danmark skulle kunne komme i front, med reel sikring af biodiversitet og natur. Vi 
har udnyttet vores flade land til produktionsformål, så vi er langt bagefter, dertil er det plat at omtale opbremsning i 
udryddelsen af arter som en sport. 
 
Stillet af Torben Wandall, SF Aarhus 
 
27. 
Efter linje 144 i foreslås indsat "Hegn skal holde de store dyr væk fra marker, veje og byer." 
 
Begrundelse: Hegn er en nødvendig forudsætning for at få velfungerende naturområder med store græssere i et 
gennemkultiveret land som Danmark. 
 
Stillet af Torben Wandall, SF Aarhus 
 
28. 
Efter linje 145 foreslås tilføjet ”En del af disse naturnationalparker og naturzoner, har helt brug for beskyttelse mod 
mennesker, hvorfor det skal være muligt, helt at friholde disse for rekreative formål, med forbud mod menneskelig 
trafik. Ved planlægning af naturnationalparker og naturzoner, skal det lokale demokrati i videst muligt omfang 
inddrages i processen. ” 
 
Stillet af SF Randers 
 
29. 
Efter linje 145 foreslås indsat ”Det er afgørende, at lokalbefolkningen tænkes ind i den grønne omstilling. Styrken i 
det lokale engagement, fællesskab og synergi skal bruges. Derfor er det afgørende, at beslutninger om etablering og 
pleje af naturzoner foregår i samspil med de mennesker, som bor i lokalområdet. ” 
 
Begrundelse: De bedste og mest holdbare løsninger opnås med demokrati og inddragelse af lokalbefolkningen og i 
konsensus imellem forskellige interessenter. Formuleringerne er i nogen grad hentet fra afsnittet om vedvarende 
energi, hvor lignende forhold gør sig gældende. 
 
Stillet af SF Thy-Mors 
 
30. 
Linje 149 – 150 foreslås ændret til "Offentlighedens adgang til natur, kyster og skove skal styrkes." 
 
Begrundelse: Den sidste del af sætningen gælder håndhævelse af allerede eksisterende lov og der er i 
forvejen offentlig adgang til alle kyster i DK - lige bortset fra pt lovlige spærringer nord for København. 
 
Stillet af Torben Wandall, SF Aarhus 
 
31. 
Linje 150 foreslås ændret til ”Offentlighedens adgang til kyster og skove skal styrkes ved at få fjernet ulovlige private 
hegn og spærringer, ligesom SF vil arbejde for en dansk allemandsret”.  
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Begrundelse: SF kæmper for en mere fri adgang til den danske natur, og derfor ønsker vi indføjet, at SF også vil 
arbejde for en dansk model for allemandsretten, som man har i Sverige og Norge. 
 
Stillet af SF Lyngby - Taarbæk 
 
32. 
I linje 150 foreslås “kemi” ændret til “skadelige kemikalier” 
 
Begrundelse: Sproglig præcisering 
 
Stillet af SF Aalborg 
 
33. 
I linje 156 "Der skal sætte fart på, " foreslås ændret til "Der skal sættes fart på," 
 
Begrundelse: Stavefejl 
 
Stillet af Torben Wandall, SF Aarhus 
 
34. 
Linje 157 – 158 foreslås ændret til "Mindst 5% af vores areal skal være urørt skov – herunder også eksisterende 
artsrige private og kommunale skove." 
 
Begrundelse: Den nuværende formulering kan misforstås. Det der ligger bag er, at DK på nuværende tidspunkt 
allerede har udlagt det meste af den artsrige, statsejede skov, så resterende største naturværdier findes i private og 
kommunale skove. 
 
Stillet af Torben Wandall, SF Aarhus 
 
35. 
I linje 166 foreslås ”industrielt” slettet 
 
Begrundelse: Det er uklart, hvad der menes med ”industrielt fiskeri”. Fiskeri er et primærerhverv, som ikke har noget 
med industri at gøre. Ordet optræder derfor kun som et negativt ladet fyldord, som ikke hører hjemme i 
programmet. 
 
Stillet af SF Thy-Mors 
 
36. 
I linje 170 foreslås: ”Udvinding af råstoffer på havbunden begrænses. ” indsat 
 
Begrundelse: Udvinding af råstoffer (sten og ral) ødelægger store områder, som har stor betydning af livet i havet og 
omfatter typiske gydeområder for mange fiskearter. 
 
Stillet af SF Thy-Mors 
 
37 
I Linie 170. ”Klapning af forurenet materiale skal udfases. ” foreslås ændret til ”Klapning af forurenet materiale er en 
stor trussel mod havnaturen. Der skal derfor hurtigst muligt indføres totalt forbud mod klapning af forurenet 
materiale, ligesom klapning i det hele taget skal udfases. ” 
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Stillet af SF Randers 
 
38. 
Linje 170 foreslås ændret til ”Klapning af forurenet materiale bør stoppes nu. ” 
 
Begrundelse: Klapning kan være meget skadeligt for havmiljøet og bør derfor stoppes nu. 
 
Stillet af SF Kolding 
 
39. 
I linje 171 ”Fiskeriets omgang skal samlet set begrænses” foreslås ændret til ”Fiskeriets omfang skal samlet set 
begrænses” 
 
Begrundelse: Stavefejl 
 
Stillet af Torben Wandall, SF Aarhus 
 
40. 
I linje 171 foreslås ”omgang” ændret til “omfang” 
 
Begrundelse: Sproglig korrektion 
 
Stillet af Melina Andersen, SF Aalborg 
 
41. 
I linje 171 "Fiskeriets omgang skal samlet set begrænses ift. i dag, og det fiskeri der skal være, skal være skånsomt og 
bæredygtigt" foreslås ændret til "Fiskeriet skal flyttes til at være skånsomt og bæredygtigt uden at begrænse 
fiskeriet mere end højest nødvendigt." 
 
Begrundelse: SF skal fokusere mindre på at begrænse fiskeriet og arbejde hårdere for at det bliver mere skånsomt og 
bæredygtigt. På den måde sikrer vi stadig de jyske fiskerbyer, både på kort og langt sigt, og vi sikrer en af fremtidens 
vigtigste proteinkilder og den eneste form for kød som mennesket altid har spist uanset hvor og hvornår. Der er 
mange årsager til at fiskebestanden falder, og det kan ikke være den rigtige løsning at fokusere på at begrænse 
fiskeriet. Vi må arbejde for udvikling, ikke afvikling 
 
Stillet af Benjamin Risager Jørgensen, SF Aalborg, SF Frederikshavn og SF Brønderslev 
 
42. 
Linje 171-174 foreslås ændre til ”Fiskeriets omfang skal samlet set begrænses, og det fiskeri der skal være, skal være 
skånsomt og bæredygtigt. Fiskeri som skader havbunden skal afvikles, startende med bomtrawl. I stedet skal mere 
skånsomme fiskerimetoder udvikles og skånsomt fiskeri fremmes. Eksisterende havbrug skal udfases til fordel for 
fiskeopdræt på land, og muslingeopdræt skal begrænses. ” 
 
Begrundelse: Det giver ikke mening af sætte fiskeriet i dag som baseline for begrænsning af fremtidigt fiskeri. 
Begrænsning af fiskeri skal begrundes i, hvad havnaturen til en hver tid kan bære. 
Afvikling af fiskerimetoder skal begrundes i, hvorvidt de skader naturen. 
Systemet med individuelle omsættelige fiskekvoter, som har skabt ”kvotekonger”, er rædselsfuldt og bør bestemt 
afvikles, men det har ikke noget som helst at gøre med hvor skånsomt fiskeriet er, og hører derfor ikke til i dette 
afsnit. Kystfiskeri er ikke nødvendigvis skånsomt, tværtimod er fiskeri tæt på kysten nogle gange mere skadelig for 
sårbar havnatur. Kystfiskeri er desuden et uklart begreb. I stedet er indsat et ønske om udvikling af mere skånsomme 
fiskemetoder – noget som er blevet forsømt i mange år. 
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Stillet af SF Thy-Mors 
 
43. 
I linje 173 ”I stedet skal kystfiskeri og andet skånsomt fiskeri fremmes” foreslås slettet og erstattet af ´“Kystfiskeri og 
andet skånsomt fiskeri er langt bedre alternativer. ” 
 
Begrundelse: Kystfiskeri og såkaldt skånsomt fiskeri er længder bedre end eksempelvis det bundslæbende fiskeri, 
som vi vil forbyde. Men vi mener ikke, det er vores opgave at ”fremme” det. På samme måde som, at vi har fået 
forbudt engangsservice af plastik, men ikke har en ambition om at fremme papsugerør og engangsbestik af træ. Når 
vi sikrer regulering af erhvervet, skal de bedre alternativer nok skyde frem. Efterspørgslen på fisk er jo enorm, og der 
er derfor ingen grund til, at vi bruger skatteborgernes penge på at fremme skånsomme former for fiskeri. Det 
skånsomme fiskeri vil helt af sig selv vokse, når vi udfaser de problematiske former for fiskeri. 
 
Stillet af Anna Brændemose, SF Aarhus, Nanna Bonde, SF Tønder, Benjamin Bilde Bak Boelsmand, SF Vesterbro, og 
Carl Valentin, SF Amager 
 
44. 
Linje 174 ”til fordel for fiskeopdræt på land” foreslås slettet 
 
Begrundelse: Fiskeopdræt på land er fiskeindustriens svar på ”factory farming” og er på mange måder en dybt 
problematisk industri, vi ikke bør omfavne. Dambrug er kendt for sine mange sygdomsproblemer verden over, 
hvilket Danmark selv fik at føle i 2021, da fiskesygdommen IHN (infektiøs hæmatopoietisk nekrose) spredte sig i 
danske dambrug, og vi fik ophævet vores status som IHN-frit land. 
Fisk som laks, der i naturen kan transportere sig intet mindre end tusinder af kilometer, lever i dambrug hele deres 
liv i ekstremt tætte bassiner uden andet at give sig til end at svømme i cirkler blandt alt for mange andre. Mange 
arter af opdrætsfisk er også blevet fremavlet til at være ”effektive” herunder at vokse ekstremt hurtigt (som man 
kender det fra eksempelvis kyllinge- og svineproduktion). Dette betyder bl.a., at mange af dem lider af dårligt 
immunsystem, unaturligt store/svulmede hoveder og vejrtrækningsbesvær. De tætpakkede basinner betyder også, 
at fysiske skader på bl.a. finner og øjne er almindelige. 
Desværre lider de også under disse skader. I 2019 blev 98 studier på området gennemgået, og konklusionen var, at 
fisk føler smerte næsten på samme måde som pattedyr. Hjernen hos fisk og mange andre havdyr er anderledes end 
hos pattedyr. Dog viser forskning, at de har hjernestrukturer, der på mange måder fungerer lige som dem, man ser 
hos firbenede dyr. Dette indikerer, at fisk er bevidste og følende individer, der føler smerte, stress og frygt ligesom 
mange andre dyr gør. 
I 2018 brugte de danske dambrug og havbrug endvidere ca. 3,6 ton antibiotika. Det er ikke godt set i lyset af, at 
antibiotikaresistens er en af hovedårsagerne til, at vi skal frygte for flere pandemier i fremtiden, og at WHO angiver 
netop antibiotikaresistens som en af de største trusler mod menneskers sundhed. 
Sidst men ikke mindst estimeres det, at mellem en 1/3 og 50 procent af vildtfangede fisk faktisk ender med at blive 
til fiskeføde til opdrættede fisk. Fiskeopdræt forstærker derfor presset på havene, samtidig med at det skaber en, for 
forbrugerne, usynlig fiskeforbrugspyramide, hvor mange flere fisk fanges og bruges, end dem som mennesker spiser. 
F.eks. kræver det 5 ton vildtfanget fisk at fodre 1 ton laks i dambrug, og ifølge Aquatic Life Institute (ALI), skal man 
fodre 120 ansjoser til én laks, for at få denne til at nå den af industrien ønskede vægt på 5 kg. Og disse fisk fodres 
enten direkte til fisk i dambrug, dvs. levende, eller processeres først til fiskemel eller olie. Således estimerer ALI på 
nuværende tidspunkt, at ca. 662 milliarder vildtfangede fisk ender som fiskeføde. Presset på verdenshavene og 
fiskeopdræt på land er derfor dybt forbundne, og det er vigtigt, at vi forstår denne sammenhæng og handler på den 
 
Stillet af Anna Brændemose, SF Aarhus, Nanna Bonde, SF Tønder, Benjamin Bilde Bak Boelsmand, SF Vesterbro, og 
Carl Valentin, SF Amager. 
 
45. 
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Efter linje 174 foreslås tilføjet. ”For at forøge den marine biodiversitet, skal der være et øget fokus på etablering af 
stenrev og udplantning af ålegræs. ” 
 
Begrundelse: Stenrevene er tidligere i stort omfang blevet fjernet, særligt i forbindelse med fiskeri. Genskabning af 
stenrev og udplantning af ålegræs er vigtige skidt for at forøge den marine biodiversitet. 
 
Stillet af SF Kolding 
 
46. 
Efter linje 174 foreslås yderligere tilføjet ”Der skal desuden været øget forskning i hvorfor bestande af bundfisk 
forsvinder. ” 
 
Begrundelse: Der mangler forskning på hvorfor der mangler bundfisk, selv på områder hvor de umiddelbart vil have 
gode levemuligheder, og hvad vi kan gøre for at afhjælpe dette. 
 
Stillet af SF Kolding 
 
47. 
I linje 191 foreslås ”tusindvis” erstattet af ”100.000 vis” 
 
Begrundelse: Med henblik på at konkretisere. 
 
Stillet af SF Odense 
 
48. 
Linje 191 foreslås erstattet af: ”I hverdagen og produktionen bruges der mere end hundredetusind forskellige 
kemikalier. Kemikalier er en del af det moderne samfund” 
 
Begrundelse 
Det er et faktum, at tallet er så stort. 
 
Stillet af Gert Maarløw Nicolaisen (SF Frederiksberg) 
 
49. 
Linje 196 foreslås slettet og erstattet af ”Nye forureninger og udledninger skal kunne kontrolleres med langt flere 
målinger og skrappere sanktioner og miljøtilstanden i vandområder skal moniteres for alle stoffer, som kan være 
problematiske. Staten skal sikre, at hele denne miljøgæld er afbetalt inden 2040 og at udledning af miljøfremmede 
kemiske stoffer udfases. Oprydning af med PFOS-forurenende grunde skal inkluderes.” 
Begrundelse: Vi har konstateret, at der mangler monitering af mange forurenende stoffer og at der er blevet sparet 
på monitering generelt. Udledning af miljøfremmede kemiske stoffer bør udfases. 
Det er vigtigt, at der reserveres penge til oprydning af PFOS-forurenende grunde. 
 
Stillet af SF Slagelse 
 
50. 
I linje 198 “forurendende og skadelige” inden “kemikalier” 
 
Begrundelse: Sproglig præcisering 
 
Stiller: SF Aalborg 
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51. 
Linje 198 foreslås slettet og erstattet af ”Mange er ikke undersøgt nok, og vi ved endnu mindre om cocktailvirkninger 
og nogle påvirkninger undersøges utilstrækkeligt. ” 
 
Begrundelse: Vi har forstået, at PFOS-skadelighed ikke blev opdaget med de sædvanlige undersøgelser af 
sundhedsmæssige effekter af kemikalier. Antidepressiva i picogram/liter koncentrationstørrelse i havmiljøet 
forårsager adfærdsændringer i fisk. 
 
Stillet af SF Slagelse 
 
52. 
Linje 198 - 207 foreslås slettet og er erstattet af: ”Vi ved for lidt om kemikalier. Mange er ikke undersøgt, og vi ved 
endnu mindre om cocktailvirkninger. Der er brug for mere, uafhængig forskning. Oplysninger om kemikalier skal 
være nemt tilgængelige i et myndighedsregister, og brug af kemikalier i produkter skal deklareres og mærkes. Der er 
brug for, at vidensniveauet om kemikaliers indflydelse på sundheden bliver løftet. Både blandt sundhedsarbejdere 
og i den brede befolkning. Lægestuderende bør eksempelvis modtage undervisning i toksikologi og miljømedicin i en 
udstrækning, der svarer til den undervisning, de modtager i mikrobiologi og farmakologi. Folkeskolen bør undervise i 
risikoen ved ukendt kemi i samme udstrækning, som der undervises om betydningen af bakterier, virus og almindelig 
hygiejne. Og et folkeoplysningsprogram bør sættes i gang. Der bør være særligt fokus på, at ammende mødres mælk 
skal være fri for forurenende kemi. Dette er en naturlig følge af kravet om rent drikkevand.  Lovgivningen halter 
bagefter ved at fokusere på enkeltstoffer, hvor den burde tage stilling til grupper af beslægtede stoffer. Der er brug 
for en mere ambitiøs kemipolitik i EU, og for at Danmark går foran ved at forbyde særligt farlige kemikalier, herunder 
ved brug af sundheds- og miljøgarantien. Kemikalier, der ikke har myndighedernes godkendelse, skal ikke kunne 
markedsføres. Alle producentdata om produkterne bør være tilgængelige for myndighederne. Producenter bør ikke 
selv stå for testningen af deres produkter. De bør i stedet betale de nationale eller europæiske myndigheder for at få 
produkterne testet og godkendt som sikre at anvende. Tests af et kemikalie kan dog aldrig afdække enhver risiko. 
Producenter skal derfor forsikre sig imod økonomiske tab ved erstatningskrav som følge af skader på 
folkesundheden forøvet af deres produkter. Der er på kort sigt brug for en kemikalieafgift, der afspejler 
kemikaliernes farlighed startende med de farligste. Hvis vi på grund af EU ikke kan forbyde særlig farlige kemikalier, 
skal de have en så høj afgift, at de ikke bruges.  Afgifterne bør som minimum afspejle de estimerede 
sundhedsudgifter, der er en følge af sundhedsskadelig anvendelse af kemi.” 
 
Begrundelse: Manglende viden blandt sundhedsarbejdere og manglende folkeoplysning om forholdene på 
kemikalieområdet er de centrale elementer, der muliggør tingenes aktuelle tilstand. De seneste PFOS-sager er klare 
eksempler på dette. Og denne manglende viden går hånd i hånd med påstanden om at et kemikalie er uskadeligt og 
lovligt indtil, det er bevist, at det er skadeligt. Oplysning af sundhedsarbejdere og borgere er derfor en nødvendighed 
for at skabe forståelse for det naturlige i et krav om, at producenten bær ansvaret for, at de produkter, der når frem 
til markedet, er testede og fundet uskadelige. På min hjemmeside Maarloew.com har jeg gjort nærmere rede for 
forholdene. 
 
Stillet af Gert Maarløv Nicolaisen (SF Frederiksberg) 
 
53. 
Linje 200 foreslås slettet og erstattet af ” Lovgivningen halter bagefter ved at fokusere på enkeltstoffer, hvor den 
burde tage stilling til grupper af beslægtede stoffer og blandt andet perfluorerede stoffer (PFAS).” 
 
Begrundelse: PFAS er et godt eksempel og udfordringer med PFAS bør få mere opmærksomhed. 
 
Stillet af SF Slagelse 
 
54. 
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I linje 202-203 foreslås ”… kun må markedsføre stoffer, hvor der er indsendt de nødvendige oplysninger” ændret til 
”… kun må markedsføre produkter og kemiske stoffer, hvor der er indsendt fuldt deklarerede oplysninger. ” 
 
Begrundelse: Der ses gentagende produkter med indhold som kun med yderste vanskelighed kan identificeres og 
vurderes, dette skal være enkelt og realistisk at håndtere for myndigheder og forbrugere. 
 
Stillet af Torben Wandall, SF Aarhus 
 
55. 
I linje 211 efter ”blandt andet husdyrgødning” foreslås tilføjet: ”Overfladisk afstrømning fra landbrugsjord er et 
stigende problem og med stigende nedbør bliver problemet større. Derfor er der behov for forøgelse af 
randzonerne, særligt på udsatte steder. ” 
 
Begrundelse: Næringsstoffer fra landbrugsjord er skadeligt for miljøet i vandløb og havene. Øgede arealer af 
randzoner vil medføre en reducering af udledningen af fosfor, kvælstof og pesticidrester. Øgede mængde af 
randzoner vil endvidere reducere erosion og forøg biodiversiteten langs vådområderne. 
 
Stillet af SF Kolding 
 
56. 
I Linje 212: Efter ”regulering af landbruget” foreslås tilføjet ”… og ændring af tilskudssystemet. Den økonomisk 
tilskud til urentabel landbrugsproduktion på mager og følsomme jorde skal stoppe. I stedet vil vi skifte 
produktionsstøtten til tiltag der fremmer kvaliteten af natur, klima, miljø og drikkevand. ” 
  
Begrundelse: I stedet for at støtte urentabel produktion på følsom/ dårlig jord, bør vi støtte tiltag, der fremmer 
natur, klima, miljø og drikkevand ved at skifte fra produktionsstøtte til støtte til de tiltag, natur, miljø og klima har 
brug for. 
 
Stillet af Casper Marienlund, Marianne Jespersen og Jørgen Chemnitz, SF Kolding 
 
57. 
Linje 213 foreslås slettet og erstattet af ” Alt for meget miljøskadelige stoffer løber ud i vandløb, søer og hav, 
herunder fra offentlige renseanlæg og fra kloakoverløb. ” 
 
Begrundelse: Der afledes væsentlig større mængder af miljøforurenende stoffer fra offentlige renseanlæg end fra 
overløb fra fælleskloak. Se baggrundsnotatet. Forbedret rensning på offentlige renseanlæg bør nævnes i den korte 
version af det grønne program da det desuden er billigt i forhold til at fjerne overløb fra fælleskloak. 
 
Stillet af SF Slagelse 
 
58. 
I linje 215 – 216 foreslås erstattet med ”Det skal sikres at spildevandsslam belaster miljøet mindst muligt og at 
ressourcerne i spildevandsslam udnyttes maksimalt, så vandsektoren kan gå fra at være energi- og klimabelastende 
til at være energi- og klimapositiv bedre. ” 
 
Begrundelse: Spildevandsslam bioforgasses allerede på alle større spildevandsanlæg i Danmark. 70 procent af al 
spildevandsslam i DK bioforgasses i dag. Spildevandssektoren forventer allerede i dag at være energi- og 
klimapositive i 2030. Udbringning af slam på marker sikrer udnyttelse af fosfor og kulstof i slammet. Der er intet, der 
tyder på at spildevandsslam medfører større belastning af miljøet end alternative fosforkilder, som fx svinegylle eller 
råfosfat fra Marokko. Den svenske regering har lavet en større udredning ”Halbar slamhantering” med henblik på at 
forbyde udbringning af slam. De endte efter tre års grundigt arbejde med inddragelse af eksperter fra hele Europa 
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frem til, at et forbud mod udbringning af spildevandsslam ikke kan motiveres på baggrund af tilgængelige 
risikovurderinger. 
 
Stillet af Jóannes Jørgen Gaard, SF Østerbro 
 
59. 
Linje 216 foreslås slettet og erstattet af ”Dermed kan sektoren også gå fra at være energi- og klimabelastende til at 
være neutral eller bedre. Rensning på samtlige offentlige renseanlæg skal forbedres senest i 2030.” 
 
Begrundelse: Der afledes væsentlig større mængder af miljøforurenende stoffer fra offentlige renseanlæg end fra 
overløb fra fælleskloak. Se baggrundsnotatet. Forbedret rensning på offentlige renseanlæg bør nævnes i den korte 
version af det grønne program da det desuden er billigt i forhold til at fjerne overløb fra fælleskloak. 
 
Stillet af SF Slagelse 
 
60. 
Efter linje 220 foreslås tilføjet ” Derudover skal de store spærringer i vandløbene fjernes, så de kan løbe frit.” 
 
Begrundelse: Store spærringer ved vandløb, så som ved Tange sø og Store å, forhindrer forekomsten af fisk, som er 
en afgørende faktor for opretholdelsen af et sundt økosystem i vandløbene.” 
 
Stillet af SF Kolding 
 
61. 
I linje 221 ”Vores grundvand er unikt og giver os rent vand i hanen, ”foreslås ændret til ”Vores grundvand er unikt og 
giver naturen liv og os rent vand i hanen, ” 
 
Begrundelse: Grundvand fortynder ofte overfladevand, som er belastet af næringsstoffer og kemi. 
 
Stillet af Torben Wandall, SF Aarhus 
 
62. 
I linje 223 efter ”… natur eller økologisk landbrug. ” foreslås tilføjet ” Der skal laves en national handlingsplan og en 
tidsplan for en fuld opfyldelse af målsætningen om rent grundvand, inden 2040.” 
 
Begrundelse: Alle hidtidige forudsigelser og foranstaltninger gennem 4-5 årtier til beskyttelse af vores rene 
grundvand, har vist sig utilstrækkelige. Hvis vi fortsætter som hidtil med at tage små og utilstrækkelig skridt, bliver 
gratis og rent drikkevand snart til en våd drøm fra gamle dage. 
 
Stillet af SF Sorø 
 
63. 
I linje 234 – 235 ”garanti- og reklamationsperioderne skal forlænges” foreslås ændret til ”reklamationsperioden skal 
forlænges”  
 
Begrundelse: Det er reklamationsretten, der sikrer at forbrugeren altid har mulighed for at klage over fejl ved et 
produkt og som vi læser det, er det denne vi vil forlænge. Garanti er noget producenten selv vælger, om de vil give 
forbrugeren. Selvom det er en lille ting synes vi det er vigtigt at vi ikke bidrager til forvirring på området. Læs mere 
her: https://www.forbrug.dk/artikler/forbrug/test-og-raad/forbrugerleksikon/garanti/  
  
Stillet af Laila Lauridsen, SF Aarhus og Anna Overlund, SF Amager  

https://www.forbrug.dk/artikler/forbrug/test-og-raad/forbrugerleksikon/garanti/
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64. 
Linje 235 foreslås ændret til ”Grønne produkter er ofte dyrere i anskaffelse og billigere i drift. Vi vil modarbejde 
kunstig forældelse af elektronik på grund af manglende reparationsmuligheder, software der ikke kan opdateres 
mm.” 
 
Begrundelse: Elektronik, der bliver ubrugeligt på grund af manglende mulighed for softwareopdateringer, ender som 
affald, og skal sættes ind mod store firmaer som f.eks. Apple, der bevidst prøver at gøre det sværere at reparere 
deres produkter. 
 
Stillet af SF Lyngby - Taarbæk 
 
65. 
Efter linje 235 foreslås indsat ” ”Udbuddet af muligheder for at få ødelagte genstande repareret skal øges, gerne 
lokalt. ”  
 
Begrundelse: M.h.,p. Styrkelse af mulighederne for recirkulation og borgernes egen deltagelse 
 
Stillet af SF Odense 
 
66. 
I linje 250 efter ”... genanvendt plast. ” foreslås tilføjet ” En generel, og stigende til høj, afgift eller pant på al 
emballage skal indfases. ” 
 
Begrundelse: Emballage, særligt plast til fødevarer, men også emballage til de fleste 'ting' vi køber betragtes af de 
fleste af os som uundværligt. En mærkbar afgift på emballage er nødvendig for at tilskynde 1) producenterne til at 
reducere emballageforbruget og 2) tilskynde os forbrugere til at vælge de ikke-afgiftsbelagte varer, som har 
mindre eller ingen emballage. 
 
Stillet af SF Sorø 
 
67. 
I linje 255 ”foreslås ”Landbruget – et stort problem for klima, miljø og natur” til ”Omstilling af landbruget – en fælles 
udfordring” 
 
Begrundelse: Tonen er for hård og ansvaret er ikke alene landbrugets, men et fælles ansvar 
 
Stillet af SF Viborg 
 
68. 
Linje 255 foreslås ændret til ”Landbruget – kræver omlægning til gavn for klima, miljø og natur” 
 
Begrundelse: Landbruget er ikke i sig selv et problem, hvis det bliver omlagt til gavn for klimaet, miljøet og naturen. 
Landbruget skal ikke per automatik stemples som et problembarn. Vi skal i stedet hjælpe landbruget til en grøn 
omstilling til inspiration for resten af verden. 
 
Stillet af Mads Georgi, SF Viborg 
 
69. 
Linje 271-273 foreslås erstattet af ”Fremtidens landbrug skal afspejle fremtidens grønne fødevarer. Den animalske 
masseproduktion skal skiftes ud med flere lokale animalske højværdiprodukter. Samtidig skal det vegetabilske 
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landbrug og innovative proteinrige fødevare med et lavt ressourcetab i produktionen fremmes. Det vil alt sammen 
reducere husdyrbestanden til gavn for klimaet, miljøet og ikke mindst naturen. ” 
 
Begrundelse: Fremtidens fødevarer er vegetabilske, men kan suppleres med en smule kød. Grøntsager, nødder, 
frugt, korn og ikke mindst bælgfrugter bør vi prioritere at producere sammen med insekter og eventuelt andre 
animalske fødevarer med et lavt ressourcetab i produktionen. Ligesom vi bør satse på lokale ”almindelige” animalske 
produkter som supplement til de vegetabilske fødevarer. Vi skal ikke satse på stamcelle- kød, mælk og æg, da 
produktionsprisen ikke vil blive reduceret tids nok til, at det kan indgå i omlægningen af vores fødevaresektor til en 
grøn fødevaresektor. 
 
Stillet af Mads Georgi, SF Viborg 
 
70. 
I linje 274 foreslås ”… inden for rammerne af GUDP, forskningsreserven… ændret til ” inden for rammerne af 
teknologiudvikling.dk, forskningsreserven… ” 
 
Begrundelse: Der er flere udviklings- og demonstrationsprojekter og forkortelser kan misforstås. 
 
Stillet af Torben Wandall, SF Aarhus 
 
71. 
Linje 276-277 “Alle dele af landbruget skal være markant mindre miljø- og klimaskadeligt. Det økologiske areal skal 
mindst fordobles frem til 2030, og det konventionelle landbrug skal gøres langt grønnere foreslås slettet og erstattet 
af “SF ønsker et landbrug, vi kan være stolte af, og som er langt mindre klima- og miljøskadeligt. Dette kræver et 
opgør med den konventionelle husdyrproduktion, der afvikles over en årrække og erstattes med økologisk 
dyreproduktion, samt et fokusskift fra kød over til plantefødevarer. Det økologiske areal skal mindst fordobles frem 
til 2030, og det konventionelle plantelandbrug skal gøres langt grønnere. ” 
 
Begrundelse: Husdyrproduktionen har over de seneste årtier udviklet sig i en retning, vi ikke mener, vi kan stå inde 
for som parti. Dette gælder både i forhold til vilkårene for dyrene, de store problemer med sygdomsspredning samt 
klima- og miljøforureningen. Produktionens enorme omfang betyder også, at vi både i Danmark og globalt bruger et 
alt for stort landareal på at producere foder. Regulering af den konventionelle dyreproduktion vil ikke være nok, da 
hele konceptet om dyrefabrikker er så problematisk i sin grundkonstruktion, at det ikke kan fikses ved 
småjusteringer. Vi foreslår derfor, at Danmark i fremtiden fokuserer på planteproduktion samt en dyreproduktion i 
langt mindre skala, der til gengæld er økologisk, og som vi kan stå inde for. 
 
Stillet af Anna Brændemose, SF Aarhus, Nanna Bonde, SF Tønder, Benjamin Bilde Bak Boelsmand, SF Vesterbro, Carl 
Valentin, SF Amager, Ditte Helene Vaupell Rasmussen, SF Odense, Liv Gro Jensen, SF Aarhus, Torben Wandall, SF 
Aarhus, 
 
72. 
Linje 289 – 291 ” Næsten 1 mia. mennesker er underernærede, mens mere end 2 mia. er overvægtige. Landbruget 
har store negative konsekvenser for vores planet, ikke mindst som hovedbidragyder til den globale opvarmning. 
Problemerne skyldes især husdyr. ” foreslås slettet. 
 
Begrundelse: Den er ukonkret og usammenhængende 
 
Stillet af SF Viborg 
 
73. 
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Linje 289 til 295 foreslås erstattet af ”En grøn fødevareproduktion resulterer også i en grøn fødevarepolitik. Vi skal 
derfor have en grøn madkultur med mindre kød og flere bælgfrugter, grøntsager, nødder, frugter og 
fuldkornsprodukter. Det vil gavne både klimaet, miljøet, naturen og sundheden at reducere kødet og andre 
animalske produkter samt øge det vegetabilske indtag. Alle kantiner og køkkener bør tilbyde et sundt, nærende, 
plantebaseret måltid med en høj andel af økologi hver dag – det skal være et krav i det offentlige. Prisen på kød, 
smør og ost skal afspejle klima- og miljøbelastningen. Madspild i produktion, butikker og husholdninger skal 
reduceres med 50% som anført i FN’s bæredygtighedsmål. ” 
 
Begrundelse: Plantemad lyder ikke særlig appetitlig og af den oprindelige tekst bliver der kraftigt hentydet, at 
plantemad er et sundere valg end mad bestående af animalske fødevarer. Det er en sandhed med modifikationer, da 
såkaldt plantemad i princippet kan bestå af pommes fritter med ketchup eller hvidt toastbrød med pålægschokolade 
og cola. Samtidig er mange af de nuværende køderstatningsprodukter blottet for sundhed. Vi bør i stedet lægge 
vores fødevarepolitik op af kostrådene om at spise mindre kød og flere bælgfrugter, grøntsager, nødder, frugter og 
fuldkornsprodukter. Det er godt for både den grønne omstilling og sundheden, hvis vi vælger de reelle vegetabilske 
fødevarer. Tilføjelsen af en høj andel af økologi i måltider i kantiner og køkkener skal være med til at øge 
efterspørgslen på økologi og dermed gøre det mere tilgængeligt for alle. 
 
Stillet af Mads Georgi, SF Viborg 
 
74. 
I Linje 292 ”som heldigvis også vil være sundere. ” foreslås slettet 
 
Begrundelse: Linjen bør fjernes da plantemad ikke i sig selv pr. definition er mindre fedende end kød 
 
Stillet af SF Viborg  
 
75. 
Linje 292 – 293 foreslås ændret til ”Alle kantiner og køkkener bør tilbyde et sundt, nærende plantebaseret måltid 
hver dag, og at det skal være krav at det bliver tilbudt i det offentlige. ” 
 
Begrundelse: Vi ønsker at tydeliggøre formuleringen. 
 
Stillet af SF Kolding 
 
76. 
Efter linje 295 foreslås tilføjet ”Processen med mindre kød- og mere plantemad, bør forceres gennem en ændring af 
momsberegningen, således at animalske produkter fortsat momsbelægges, medens plantebaserede fødevarer 
momsfriholdes. ” 
 
Begrundelse: vores momssystem er meget enkelt, enten fuld moms eller ingen moms, det skal der ikke ændres på, 
men det vil ikke være administrativt tungt at friholde disse varegrupper fra moms 
 
Stillet af SF Randers 
 
77. 
Linje 298- 299 foreslås ændret til ”Det vil blive bedre i takt med, at den overgår til el og andre ikke fossile drivmidler, 
men der vil stadig være store problemer med trængsel, støj og trafiksikkerhed. Dertil kommer at selve produktionen 
af elbiler- og andre transportmidler fortsat vil have et betydeligt CO2 aftryk. Vi skal undgå yderligere stigning i 
biltrafikken og i det lange løb endda reducere den. ” 
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Begrundelse: Det er vigtigt at have hele billedet med, dvs. både drifts- og produktionssiden. Så fremstår el-biler etc. 
langt mindre klimavenlige. Dette er et yderligere argument for en kraftig reduktion af biltrafikken.  
 
Stillet af SF Lyngby - Taarbæk 
 
78. 
I linje 299-300 foreslås “Vi skal undgå yderligere stigning i biltrafikken” slettet og erstattet af “Vi skal mindske 
antallet af biler i Danmark. ” 
 
Begrundelse: I dette papir argumenterer vi for mere cyklisme og mere offentlig transport. Det skal komme på 
bekostning af noget. Det noget er biltrafik. Det er ikke kun udledninger af klimagasser og partikler som er et problem 
ved biler. Det er det massive ressourceforbrug ved produktionen af biler også. Dette problem bliver større og ikke 
mindre, når vi går over til elbiler, hvor behovet for store mængder litium, cadmium og andre metaller, som vi har i 
begrænsede mængder, kommer til at mangedobles. Det er derfor nødvendigt for den grønne omstilling, at de af os, 
der bor i byer med velfungerende offentlig transport, ejer færre biler, og de af os, der har behov for en bil i det 
daglige, bliver bedre til at deles om dem. 
 
Stillet af Anna Brændemose, SF Aarhus, Nanna Bonde, SF Tønder, Benjamin Bilde Bak Boelsmand, SF Vesterbro og 
Carl Valentin, SF Amager 
 
79. 
Linje 306 foreslås ændret til ”bør stige med 30% i 2030” 
 
Stillet af SF Gladsaxe 
 
80. 
I linje 307 foreslås ”Nysalg af fossilbiler skal forbydes; for person- og varebiler med det samme, og inden 2030 for 
tung transport. ” erstattet af ” Nysalg af fossilbiler skal forbydes; for person- og varebiler inden 2025, og inden 2030 
for tung transport. ”  
 
Begrundelse: Et straks forbud er for drastisk og vil bare resultere i flere ældre biler på vejene end nyere biler, som 
forurener mindre 
 
Stillet af SF Viborg 
 
81. 
Linje 307 ”Nysalg af fossilbiler skal forbydes; for person- og varebiler med det samme” foreslås ændret til ”Nysalg af 
fossilbiler skal forbydes; for person- og varebiler fra 2025”. 
 
Stillet af SF Gladsaxe 
 
82. 
Linje 316 foreslås slettet og erstattet af ” PtX-brændstoffer er især relevant i forhold til fly og skibe. Restvarme fra 
PtX-anlæg bør anvendes til f.eks. fjernvarme i stedet for at forurene havet. ” 
 
Begrundelse: Man må forvente at havvand ellers bliver brugt til køling. Hvis varmemængden er så stor, at kun store 
byer kan anvende det til fjernvarme, må man antage, at det vil forårsage varmeforurening i havet. 
 
Stillet af SF Slagelse 
 
83. 
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I linje 317 foreslås "Vi skal flyve mindre og fly skal på sigt være fossilfri og klimaneutral." Ændret til "Vi skal flyve 
mindre indtil fly er fosilfri og klimaneutrale". 
 
Begrundelse: Det er godt at sige vi skal flyve mindre, men balancen ifht. alternativ med især at fremme attraktive tog 
ønskes forbedret. 
 
Stillet af Torben Wandall, SF Aarhus 
 
84. 
Linje 320-321 (fra ”Danmark skal arbejde… ” til ”... hele Europa” foreslås erstattet af ”Danmark skal arbejde for, at 
EU-traktatens vision om et sammenhængende transeuropæisk tognet realiseres, så det bliver enkelt og 
lettilgængeligt at rejse med tog på tværs af kontinentet” 
 
Stillet af Peter Kroman Brems, SF Aarhus 
 
Begrundelse: Hvis toget skal være et reelt alternativ til flyet i Europa, er det ikke nok bedre forbindelser og 
bookingsystemer. Det skal simpelthen i enkelthed være lige så nemt, økonomisk og praktisk, at komme fra 
Stockholm til Lissabon (bortset fra transporttiden) med toget som med flyet, hvis der skal være tale om reel 
konkurrence. Det kan kun lade sig gøre, hvis ideerne om transeuropæiske net indenfor bl.a. transport, som er 
beskrevet i EU-traktaten bliver til virkelighed. Vi skal simpelthen genskabe Trans Europ Express (TEE) i en moderne 
og tidsvarende version, og det kan kun gå for langsomt. 
 
85. 
I linje 321 foreslås ”… togforbindelser og bookingsystemer i hele Europa. ” ændret til ”… togforbindelser og booking 
på tværs af hele Europa. ” 
 
Begrundelse: Vi ønsker os ikke en myriade af forskellige bookingsystemer i de forskellige lande. 
 
Stillet af Torben Wandall, SF Aarhus 
 
86. 
Efter linje 329 om Støjforurening foreslås tilføjet ”WHOs anbefaling om støjgrænser bør anvendes som den danske 
norm. ” 
  
Begrundelse: Landsmøde vedtagelsen bør være tydeligere og pege på den retning, vi ønsker udviklingen.  
I SFs store Grønne Program er der på side 92-93 en kort sammenfatning af det, vi ved om støjs sundhedsskadelige 
virkninger og der står som krav til det SF skal arbejde for; 
" At - WHO-anbefaling om støjgrænser (53 dB) anvendes som den danske norm især ved planlægning af nye 
institutioner/skoler og nye boligområder." 
  
 Stillet af Kurt Koudahl Petersen og Signe Schløer, SF-Allerød 
 
87. 
I linje 337 efter ”grøn el! ” foreslås indsat ”Derfor skal vi have sat konkrete mål for udbygningen af vedvarende 
energi i Danmark. ” 
 
Begrundelse: For at sikre at der kommer nok vedvarende energi til de øvrige mål om at være netto eksportør af grøn 
el og en større power-to-x produktion, så skal vi have accelereret udbygningen af vedvarende energi. For at 
understøtte udbygningen kan vi sætte konkrete mål for udbygningen af vedvarende energi.  
 
Stillet af Lasse Hjorthøj, SF Aalborg og Jacob Klivager Vestergaard, SF Nørrebro 
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88. 
I Linje 337-338 ”men også solceller, som kan placeres på store tage og arealer med ringe natur- eller landbrugsværdi. 
” foreslås slettet og erstattet af ”men også solceller, som støttefrit kan give et markant løft til det grønne energimix 
og samtidig understøtte natur, biodiversitet og drikkevandsbeskyttelse. ” 
Begrundelse: Det er primært sol på markanlæg, der kommer til at spille en afgørende rolle. Alene i 2021 blev der 
opstillet cirka 600MW sol på markanlæg, og cirka 20MW på tage. Derudover er det vigtigt at understrege, at man 
med solceller kan understøtte natur, biodiversitet og drikkevandsbeskyttelse, hvis det erstatter landbrug.  
Stillet af Lasse Hjorthøj, SF Aalborg og Jacob Klivager Vestergaard, SF Nørrebro 
 
89. 
Linje 342 efter ”maksimalt” foreslås tilføjet: ”Fjernvarmen skal gøres helt fossilfri og geotermi skal tænkes ind i 
fremtidens varmeforsyning.  
 
Begrundelse: Når vi skal have naturgas ud af varmeforsyningen og flere over på fjernvarme og varmepumper er det 
vigtigt at fjernvarmen gøres helt fossilfri. Når biomasse samtidig skal nedtrappes får vi brug for at se på alternativer 
til en stabil varmekilde – og her kan geotermi komme til at spille en afgørende rolle.  
 
Stillet af Lasse Hjorthøj, SF Aalborg og Jacob Klivager Vestergaard, SF Nørrebro 
 
90. 
Efter linje 342 foreslås tilføjet ”For at sikre en tilstrækkelig varmeforsyning i fjernvarmeområder, skal det sikres, at 
en stor del af de kommende solcelleanlæg etableres bynært, (dvs. i nærheden af fjernvarmeforsyning), og 
kombineres med andre energikilder, som f.eks. varmepumpeanlæg og jordvarmeanlæg, således at energiproduktion 
kan anvendes til både el og varme. Energi skal generelt produceres så tæt på forbruget som muligt. ” 
 
Stillet af SF Randers 
 
91. 
Linje 348-349 foreslås ændret til ” Produktion af træ udelukkende til forbrænding og forbrænding af affald skal 
minimeres blandt andet ved brug af afgifter og mere genbrug og genanvendelse. 
 
Begrundelse: Vi går ind for forbrænding af spildprodukt af træproduktion, men ikke til produktion af træ 
udelukkende til brændsel. 
 
Stillet af SF Kolding 
 
92. 
I linje 362 foreslås indsat ”Alle større anlægprojekter, så som motorveje-, jernbane-, broer-, øer - m.m. skal vurderes 
og beregnes ud fra deres samlet miljø og co2 belastning, såvel i byggefasen som driften. 
Dette skal foreligge inden endelig beslutning tages. ” 
 
Begrundelse: Afsnittet omhandler kun byggeri, jeg synes det er meget vigtigt at inddrage store samfundsmæsige 
infrastrukturprojekter, så som motorveje, jernbane, broer, øer ( boligøer og energiøer),  m.m. 
 
Stillet af Frank Køngerskov, SF Halsnæs. 
 
93. 
Linje 366 ”Der skal udvikles elektriske eller brintbaserede entreprenørmaskiner” foreslås ændret til: ”Der skal 
udvikles og efterspørges elektriske eller brintbaserede entreprenørmaskiner”. 
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Stillet af SF Gladsaxe 
 
94. 
Linje 367 foreslås slettet og erstattet af ”Det offentlige skal gå foran med krav om klimavenlige løsninger i bygge- og 
anlægssektoren. Klimabelastningen ved konstruktion af infrastrukturprojekter skal medregnes i vurderingen af 
projektets samlede klimabelastning” 
 
Begrundelse: SF Slagelse støtter Michael Graakjær's (Formand for SF-Stevns) forslag. Drivhusgasser er drivhusgasser 
– uanset om de udledes ved anlæg eller ved drift. Derfor skal klimabelastningen ved anlæg af infrastrukturprojekter 
medregnes i projektets samlede klimabelastning i den forventede driftsperiode. 
 
Stillet af SF Slagelse 
 
95. 
Efter linje 367 forslås tilføjet ”Klimabelastningen ved konstruktion af infrastrukturprojekter skal medregnes i 
vurderingen af projektets samlede klimabelastning” 
 
Begrundelse: Drivhusgasser er drivhusgasser – uanset om de udledes ved anlæg eller ved drift. Derfor skal 
klimabelastningen ved anlæg af infrastrukturprojekter medregnes i projektets samlede klimabelastning i den 
forventede driftsperiode. 
 
Stillet af SF Stevns, SF Odsherred, SF Greve, SF Roskilde, SF Vordingborg, SF Guldborgsund, SF Slagelse, SF Lolland og 
SF Holbæk og SF 
 
 
96. 
Linje 369… ”ESCO-ordninger, rådgivning, garanterede lån eller tilskud til dem uden formue og friværdi” foreslås 
ændret til ”369 ESCO-ordninger, rådgivning, garanterede lån eller tilskud”.  
 
Stillet af SF Gladsaxe 
 
97. 
Kommentarer til redaktionsudvalget: 
 
Dette er ikke konkrete ændringsforslag, men er en opfodring til redaktionsudvalget om at ændre formuleringerne, da 
vi ikke forstod sætningerne. 
1. Omformulering ved linjerne 126-128.: 
Redaktionsudvalget opfordres til at tydeliggøre, hvad meningen er med linjerne 126-128, så de bliver til at forstå. De 
blev fortolket på flere måder. 
Foran sætningen står ”socialt kompensation”, ( l.126 ) derfor opfattede nogen ”bundfradraget”, som noget der skulle 
gives til borgerne. 
Andre opfattede” bundfradraget” , som noget der skulle gives til (små) virksomheder – som så på den måde fik en 
mindre afgift. 
Ingen forstod meningen med ”Bundfradraget bør modsvares af en produktafgift på de mest klimabelastede varer” 
Skal det forstås som virksomheder, der får bundfradrag, vil naturligvis blive pålagt produktafgift på klimabelastede 
varer? ”Modsvares af” læser vi som de to ting bundfradrag og afgift går lige op, det virker efter vores overbevisning 
ikke i forhold til at oplægge produktionen til mere grøn.   
 
2. Omformulering ved linjerne 142,156 og 157.: 
Redaktionsudvalget opfordres til at tydeliggøre hvad procenterne tages af og deres indbyrdes sammenhæng. Det er 
gældende i forhold til de tre sætninger: 
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L 142, ”De skal omfatte 30% af Danmarks areal” 
L 156 ” så mindst 22-23% af Danmarks skov i 2050” 
L 157”Mindst 5% af vores areal skal være urørt skov” 
Mindst 5% af vores areal skal være urørt skov – er de 5% taget af Danmarks areal - eller Danmarks skovareal? Og skal 
procenterne sammenregnes så i alt ca. 50% er ”natur” i en eller anden form? 
 
Stillet af SF Kolding 


