
Miljøudvalgets beretning 2018 – sommer 2019: 

Miljøudvalget har aktuelt 137 medlemmer og fungerer som vidensbank for folkevalgte, som 

kontaktnetværk for grønne aktiviteter og som forum for politikudvikling på det grønne område. 

Udvalget har en undergruppe, som arbejder specifikt med dyrevelfærd. Desuden er der et 

trafiknetværk under miljøudvalget og samarbejde med Energi-politisk Udvalg. 

 

Vi har planlagt 4 årlige møder samt åbne seminarer hvis muligt. Som planlægningsgruppe for 

møderne er nedsat en koordinationsgruppe med 5 personer. Vi har siden årsmødet 2018 afholdt 5 

møder, heraf to i København, et i Skanderborg, et i Odense og et i Århus. Møderne gennemføres en 

weekenddag kl. 12-17 med et hovedtema. 

I perioden fra sidste årsmøde har temaerne været: 

- Opfølgning på det grønne delprogram vedtaget på årsmødet 2018. 

- Ønsker til Enhedslistens klimaudspil (juni 2018). Her blev bl.a. rejst debat om nødvendigheden af 

stramme delmål, forureneren betaler–princip, afgifter eller kvoter på fly, fremme af tog, omstilling 

til klimavenligt landbrug – også det økologiske, alternative byggemetoder og -materialer og 

ejerskab til vedvarende energi. Udspillet, der blev lanceret i februar 2019, er også blevet debatteret 

på udvalgsmøder. 

- Folketingsvalg og grøn dagsorden, herunder klimatiltag, omstilling af landbrug, fiskeri og 

havbrug, omstilling til mere klimavenlig plantebaseret mad, dyrevelfærd, transport, kollektive 

forandringer. 

- Grønt samarbejde med fagbevægelsen med gæst faglig koordinator Anders Olesen – efter at 

Miljøudvalget havde besøgt Fagligt Landsudvalg. Hvordan får vi fagbevægelsen til at tage den 

grønne dagsorden på sig – retfærdig omstilling og fokus på job. Enhedslisten skal gå foran med 

udvikling af nye grønne job. 

- EU og EU-parlamentsvalget og miljødagsordenen med gæst Nanna Clifforth, NOAH. EU-

dagsordner - miljøinitiativer kan vi sætte af på - og miljøkampe: pesticider, forsigtighedsprincip, 

marked over miljø, landgrabbing, vise hvordan naturbeskyttelsen ikke overholdes lokalt. Klima det 

store emne men også sammenhæng med energi og landbrugsproduktion og producenter. 

- Flytrafik og alternativer med gæst Poul Kattler fra Bevar Jordforbindelsen og Henning Hyllested. 

Debat om afgifter på flyrejser, forbedring af togtransport med lavere priser, el-bil strategi. 

- Konflikter om arealanvendelse ved placering af anlæg til vedvarende energi, oplæg ved Michael 

Søegaard. Debat om ejerskab til vedvarende energianlæg, værdiskabelse i lokalsamfund hvor VE-

placeres, holdninger til placering i forhold til natur og fredninger. 

- Klimalov og Enhedslistens klimaplan. Hvordan får vi holdt presset for klimalov, og sikrer at 

indholdet er ambitiøst. 

Desuden har udvalget løbende diskussioner om temaer, der er gennemgående, som f.eks. 

bevægelsesarbejde/samarbejde med bevægelser, vækst og nedbringelse af forbrug, social retfærdig 

miljøpolitik, omstilling til mere plantebaseret landbrugsproduktion og forbrug. 

 

 

Dyrevelfærdsgruppen: 

Siden 2017 har Enhedslisten haft en dyrevelfærdsgruppe under Miljøpolitisk Udvalg. Gruppen 

arbejder med politikudvikling og rådgivning relateret til dyrevelfærd med henblik på at styrke 

Enhedslistens politiske arbejde for en anstændig behandling af dyrene. Dyrevelfærdsgruppen står til 

rådighed på både kommunalt, regionalt, nationalt og internationalt niveau i Enhedslisten. 

Dyrevelfærdsgruppen har tæt kontakt til de organisationer/bevægelser, som ligeledes kæmper for 

mere dyrevelfærd. Gruppen arbejder løbende på at styrke disse relationer samt styrke 

medlemsinddragelsen i partiet. Dyrevelfærdsområdet er et kæmpe område, hvorfor gruppen i høj 

grad kan bruge flere medlemskræfter til at løfte arbejdsbyrden. Så sig endelig til, hvis du som 

medlem vil være med. Der er selvfølgelig plads til at være med i det omfang, man nu kan. 

Kontaktperson for Dyrevelfærdsgruppen: Sidse Kærsgaard (Enhedslisten Blågård). Kontaktperson 

for Miljøpolitisk Udvalg: Martin Schmidt Konradsen (Enhedslisten Odense). 


