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SOCIALT RETFÆRDIG OMSTILLING
Hvis klimakrisen skal stoppes, er en grøn omstilling af alle dele af vores 
samfundet tvingende nødvendig. Det skal ske på en måde, hvor vi samtidig 
værner om dem i vores samfund, der har mindst. Det er Enhedslisten din 
garanti for.

Derfor vil Enhedslisten indføre en CO2-afgift, der ikke øger uligheden. Vi 
vil nemlig ikke, ligesom andre, bruge pengene fra en afgift på selskabsskat-
telettelser, men på at reducere CO2-udledningerne endnu mere og kom-
pensere dem, der har mindst. Samtidig tør vi godt bede de rigeste, der i 
årevis har fået skattelettelser, om at betale mest til klimaet. Det er den 
socialt retfærdige vej til grøn omstilling.

Grøn omstilling betyder uvægerligt, at nogle arbejdspladser inden for 
eksempelvis olieindustrien må lukke. Derfor skal vi indrette CO2-afgiften, 
så det bliver en god forretning at investere i klimavenlige løsninger frem 
for at fortsætte med at forurene. På den måde erstattes sorte job af nye 
og grønne. De, der bliver nødt til at finde beskæftigelse på nye områder 
som følge af omstillingen, vil vi afsætte midler til at omskole og efterud-
danne.
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RØDT OG GRØNT SAMFUND



SOL, VIND OG GEOTERMI
Vedvarende energi fra sol, vind og geotermi skal erstatte kul, olie og bio-
masse. Derfor vil Enhedslisten gøre det lettere at etablere solceller og støt-
te varmepumper. 

Udfordringen ligger især i industrien, som stadig vil udlede mange mil-
lioner ton CO2 i 2030. Derfor skal vi have sat en stopper for nye anlæg, 
der brænder kul, olie eller gas af, og vi skal have udfaset dem, der alle-
rede er.

Biomasse, som rydder skove i mange lande og kun på papiret er 
CO2-neutral, er ikke en løsning. Derfor skal vi stoppe importen og i stedet 
bruge store varmepumper og geotermi, hvor man pumper varmt vand op 
fra undergrunden. 

Endelig skal Danmark stoppe med at lade olieselskaberne lede efter 
mere olie i Nordsøen. Men det er ikke nok; vi skal også sige nej til ny fossil 
infrastruktur såsom Baltic Pipe. Vi kan ikke binde os til fossile brændsler i 
de næste mange årtier.



STYRK KOLLEKTIV TRAFIK 
Transportsektoren udleder en enorm mængde CO2, og vi får hvert år flere 
biler på vejene. Bedre og billigere kollektiv trafik vil både gavne klimaet og 
afhjælpe trængsel. Desværre er den kollektive trafik i årtier nedprioriteret 
og mange tog- og busruter nedlagt. Den udvikling vil Enhedslisten vende 
med massive investeringer:
• Billetpriserne skal sænkes markant, og der skal være større kapacitet. 
• Der skal være flere og hurtigere tog, så de kan konkurrere med inden-

rigsfly.
• Bedre busser og tiltag som teletaxi og delebilsordninger skal sikre 

ordentlig dækning i yderområderne. 
• En europæisk togfond skal sikre lyn- og nattog mellem hovedstæder.
• De forurenende færger skal omlægges til el. 

Især i byerne er cyklen den grønneste løsning. Derfor skal kommuner og re-
gioner kunne søge penge til at forbedre forholdene for cyklister. Og så skal 
vi indrette vores samfund, så behovet for transport til arbejde, uddannelse, 
indkøb og anden service bliver mindre. 

Flytrafik er en stor CO2-synder. Derfor vil Enhedslisten indføre en pro-
gressiv flyafgift. 
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FÆRRE OG GRØNNERE BILER
Faktum er, at mange mennesker især i yderområder også fremover vil 
være afhængige af en bil i hverdagen. Af hensyn til klimaet skal de biler 
køre på grøn el. Enhedslisten ønsker derfor stop for salg af nye benzin- og 
dieselbiler i år 2025 og vil give støtte til køb af elbiler, til de bliver fuldt ud 
konkurrencedygtige.

Samtidig skal vi bremse stigningen i antallet af personbiler. I dag er der 
cirka 2,7 millioner biler på de danske veje. Det regner man med vil stige til 
3,3 millioner biler i 2030. Det tal skal ændres, så der i stedet kommer færre 
biler på vejene, og folk særligt i de store byer vælger cyklen og den kollek-
tive transport.

På sigt vil vi indføre en vejafgift, der er lav på landevejene, moderat på 
motorveje og høj i byerne. På den måde undgår vi et hul i statskassen, når 
benzin- og dieselbiler er helt udfaset – men vi sikrer, at almindelige men-
nesker fortsat har råd til egen bil uden for byerne, hvor der ikke altid er et 
alternativ. 



MERE NATUR OG FÆRRE HUSDYR
Det vigtigste redskab til at mindske CO2-udslippet fra landbruget er at 
reducere vores kødproduktion. For Enhedslisten er det imidlertid også væ-
sentligt at sikre vores biodiversitet og grundvand. Derfor ønsker vi, at land-
bruget omlægges til økologi. Det betyder alverden for naturen og vores 
sundhed.

Det danske landbrug er ekstremt intensivt. Særligt produktionen af den 
enorme mængde husdyr udleder alt for meget CO2 og andre klimagasser. 
Enhedslisten vil reducere denne udledning drastisk frem mod 2030 ved at 
indføre en CO2-afgift, der gør det mindre rentabelt at producere de mest 
klimabelastende varer såsom oksekød. Provenuet geninvesteres i at om-
lægge landbruget.

Konkret skal et landbrugsområde på godt halvanden gange Fyns størrel-
se udtages eller omlægges frem mod 2030. Det skal give langt mere urørt 
natur og skov.

NATUR OG LANDBRUG
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LAD NATUREN KOMME TIL
Naturen, der kan afhjælpe klimaproblemerne ved at optage CO2, er i til-
bagegang. Det betyder samtidig, at arter forsvinder hvert eneste år. Den 
udvikling skal vendes her og nu.

Biodiversitet giver os vilde naturoplevelser og fødevarer, men i Enhedsli-
sten mener vi dybest set, at naturen er til for sin egen skyld – ikke for vores. 
Derfor skal naturen have sine egne rettigheder via en biodiversitetslov, der 
forpligter politikerne på tværs af regeringsperioder. 

Grundlæggende handler det om, at naturen og dyrene skal have mere 
plads. Enhedslisten vil derfor genoprette urørt natur i Danmark. Vi foreslår, 
at Danmark indfører begrebet ”naturzone”, hvor naturen får lov at blive 
vild, selvforvaltende og mangfoldig. Det betyder, at:
• 25 pct. af danske landarealer og havområder skal være naturzone, 

herunder urørt skov og urørt hav.
• 35 naturnationalparker etableres inden 2030 for at understøtte 

naturzonerne.
• Der bruges 2,4 mia. kr. årligt i 10 år på at omlægge landbrugsarealer  

til naturzone.



Læs mere om vores klima og naturpolitik:  
enhedslisten.dk/klimaplan

BLIV MEDLEM:  
mit.enhedslisten.dk/member/signup

GIV BIDRAG: Mobilepay: 15517  
org.enhedslisten.dk/givbidrag
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