
Pressemeddelelse 

Lørdag den 15. oktober sætter SF fokus på klima og miljø ved en landsdæk-
kende kampgangedag. På Bornholm kan man møde de lokale SFere på Store 
Torv i Rønne til en snak om det emne - og andre vigtige dagsordener i valg-
kampen 

For SF er den grønne dagsorden helt central i valgkampen, men jo selvfølgelig i endnu høje-
re grad mellem valgene. Det er der, der resultaterne skal nås, og for SF er det ikke tid til at 
hvile på laurbærere. 

”VI har nået en række vigtige resultater i den sidste valgperiode: Det var eksempelvis efter et 
stort  pres fra SF, at der i 2020 blev vedtaget en natur- og biodiversitetspakke”, fortæller den 
lokale folketingskandidat for partiet, Andreas Grosbøll. ”Her fik vi afsat midler til etablering af 
15 naturnationalparker og udlæg af 75.000 hektar urørt skov. Derudover blev det aftalt at lave 
en strategi for forvaltning af truede arter.” 

Han peger på, at partiet selvfølgelig gerne vil have kredit for dette, samt de mange andre 
grønne aftryk, SF har fået, men  endnu vigtigere er det at få mandat til de nye mål, SF har for 
den kommende valgperiode. 

Den anden lokale kandidat for partiet, Thomas Garfort supplerer: ”Der er ikke tid til at slappe 
af, snarere skal vi øge indsatsen: SF vil have reduceret CO2-udslippet med 90-95% i 2035 og 
være CO2-neutralt senest i 2040.” Han medgiver, at det er et ambitiøst mål, men ikke umuligt. 
”Der skal ske drastiske ting, hvis vi ikke skal lade os løbe over ende af udfordringerne. Vi vil 
have stoppet for salg af nye biler, der drives på fossile brændstoffer inden 2025 for person- 
og varebiler og have gjort den kollektive transport være klimaneutralt senest i 2030” 

Andreas Grosbøll peger også på behovet for at se på, hvordan landbrugsproduktionen kan 
blive mere klimavenlig. ”I SF vil vi have en stor del af landbruget omlagt fra animalsk til plan-
tebaseret produktion. Det handler ganske simpelt om balancen: Når vi skal brødføde en sta-
dig voksende befolkning i verden, have standset afskovningen og have plads til mere vild 
natur, så er det helt nødvendigt, at vi investerer i udviklingen af en mere plantebaseret føde-
vareproduktion.”, siger han. 

Det er afgørende for Thomas Garfort, at det bliver klart for alle, at det kræver en indsats i fæl-
lesskab at komme over de markante udfordringer, vi står med. ”Det her er en opgave, som 
kræver en holdindsats. I SF er vi klar!”, slutter han.     
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SFs tre forhandlingskrav vedrørende den grønneste regering nogensinde: 
1) Klimaneutral senest i 2040 
2) Naturens lov – en biodiversitetslov, der skal sikre mere natur 
3) Rent grundvand, rent hav og rene søer  
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