
Introduktion
Vi, Klimafokus Vejle, har over længere tid fordybet os i den klimakrise vi står overfor. Derfor 
modtager I en kort information om nogle områder inden for klima og CO2-udledning samt 
nogle spørgsmål, som vi ønsker at de kommende lokalpolitikere tager stilling til inden 
Kommunalvalget 2021.

I Paris aftalen fra 2015 blev der enighed om at arbejde for at begrænse  temperaturstigningen til 
1,5 grader, da det giver mest stabilitet til de kommende generationer.
Hvis vi vil have 1,5°-2° temperaturstigning, skal vi reducere nu. På verdensplan regner IPCC 
med at vi fra januar 2018 kunne udlede 570 Gt CO2 mere. Og ikke mere end det. Tallet er som 
et globalt husholdningsbudget. Vi har de her ton og ikke mere, hvis vi vil holde os indenfor 1,5° 
mål. Jo senere vi kommer i gang jo mere brat skal reduktionen være, jf. nedenstående graf. Hvis
reduktionen var startet i år 200, ville det have set ud som den grønne graf, og hvis vi var startet i
2020, ville vil have fulgt den gule graf. Lige nu er vi desværre på den røde graf. 
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Klima og landbrugspolitik
Baggrund for spørgsmålene
Landbruget skal mindske sin CO2 udledning ved at reducere antallet af dyr i produktionen. 
Desuden skal biodiversiteten øges ved at give mere plads til naturen.

Det er nødvendigt at vi vælger en livsform med:

• mindre kød og mere planteprotein

• fra pløjejord til holistisk dyrkning uden pløjning(CO2-bindende)

• omlagt landbrugsjord større sammenhængende naturarealer

• flere økologiske landbrugsbedrifter og reduceret brug af sprøjtegifte i landbruget

• mere lokal fødevareproduktion og mindre spild af mad

Produktion af biogas i balance med nedsættelse af kødproduktion

Af Vejle Kommunes klimaplan på side 14, fremgår det, at man kan reducere CO2 udledningen 

med 70.000 ton ved at lave og bruge biogas i stedet for andre energikilder. Det mener vi ikke er 

realistisk fordi:

1) Satser vi på så stor en CO2-nedsættelse, bliver vi samtidig bundet til en meget stor leverance 

af gylle og strøelse. Der skal være balance mellem biogasanlæg og den fremtidige lavere 

mængde kødproduktion.

2) World Ressources Institute peger på, at Danmark bør ændre tilgang til, hvordan biogas passer

ind i en nettonul-strategi:

Der udledes metan fra gylletanke, biogasanlæg og restprodukter. Omkostninger og 

arealanvendelse gør biogasanlæggene dyre, og med tilladelse til at tilsætte op til 12% afgrøder 

kan klimaeffekten risikere at blive negativ. Biogasanlæggene er trods mange års forskning og 

udvikling stadig ikke rentable. Se dokumentation nedenfor: 
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https://concito.dk/concito-bloggen/wri-foreslaar-vej-mod-klimaneutralt-dansk-landbrug-2050

Flere arealer skal omlægges til natur

Vejle kommune har en biodiversitetsplan med udlægning af natur til økologiske 

forbindelseslinjer: https://www.vejle.dk/om-kommunen/fakta-om-os/planer-politikker-og-

strategier/teknik-og-miljoe/biodiversitetsplan-2020-2024/

Vi mener at Vejle Kommune skal begynde at realisere den plan som en del af klimaplanen og 

udtage landbrugsarealer, der ligger i disse økologiske forbindelseslinjer. Se kopi nederst på 

siden fra kommuneplan 2013 - 2025.  Der skal lægges en konkret tidsplan for disse 

forandringer. I 2025 skal det tilstræbes at landbrugsarealet i Vejle Kommune højst fylder 50 %. 

Den væsentligste kilde til C02 belastningen fra landbruget er kødproduktionen. Vi mener derfor 

at kødproduktionen skal nedsættes med 50% inden 2030 og endnu længere ned inden 2050. Det 

skal gøres rentabelt at omlægge driften fra kødproduktion til planteproteinprodukter. Der skal 

satses mere på kødproduktion kombineret med naturpleje.

”Vi er nødt til at sætte barren højt, hvis vi vil nå noget.” Søren Brostrøm

Flere og mindre landbrug skal give mere liv på landet

Der er et generationsskifte på vej i landbruget, men de unge landmænd har sjældent råd til at 

købe. Der er derfor en risiko for at dansk jord kommer på endnu færre hænder eller endog på 

udenlandske hænder. Vi vil have Vejle Kommune til at tage initiativer til, at vi i stedet får et 

generationsskifte i landbruget, hvor vi får flere og mindre brug, og ejerskab på danske, lokale 

hænder. Se mere på hjemmesiden for organisationen: Frie bønder – levende land: 

ht  tps://friebonderlevendeland.com/dalby-planen/  

I generationsskiftet skal Vejle Kommune samtidig sikre, at ejendommene får en 
arealanvendelse, der bakker op om biodiversitetskortets intentioner. Det mener Klimafokus 
Vejle er vejen til mere natur og flere mennesker i landområderne.
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Infobox:

Biodiversitetsplan Vejle Kommune:

 

Klima og landbrugspolitik - 

spørgsmål

Spørgsmål til de opstillede kandidater:

Vil du aktivt arbejde for:

1. At droppe planerne om at biogas skal stå for 

hovedparten af Vejle Kommunes CO2 reduktion 

indenfor Energiområdet? 

2. Klimafokus krav til omlægning af landbruget i Vejle 

Kommune så det fine naturnetværk som er kortlagt i 

Biodiversitetsplanen bliver realiseret inden 2030 og 

med en klar tidsplan for indsatsen udformet senest i 

2022?

3. At Vejle kommune går i spidsen for at landbruget i 

Vejle i forbindelse med generationsskifte omlægges til

mange mindre brug, som unge mennesker har 

mulighed for at erhverve sig.
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Lægger vi dyrkelse af soya i regnskov i Sydamerika oveni de 36 % viser det sig at vores 

landbrug reelt udleder meget mere. Er du klar over at CO2-udledning fra importeret foder 

til Danmarks kødproduktion ikke tælles med i landbrugets samlede CO2-udledning.



Klima og byggeri

Baggrunden for spørgsmålene:

Byggeri står for 1/3 af de samlede danske CO2-udledninger, samt 40 % af vores affald 

(drift & nybyggeri). Vejle kommune råder over 710.000 m2 bygninger, og er 

kommunens største bygningsejer. Vejle kommune er samtidig i vækst og byggerier 

skyder op overalt. 

Det synes vi stiller særlige krav til Vejles kommende byråd om at beslutte en politik, 

hvor vi sikrer bæredygtigt nybyggeri og bæredygtig renovering både hvad angår Vejle 

kommunes egne byggeprojekter, men især indenfor lokalplanområdet. 

Klima og byggeri, - Spørgsmål

Spørgsmål til de opstillede kandidater:

1. Vil du medvirke til en politik, hvor byggeri og drift af 

ejendomme i Vejle kommune benytter de mest CO2-

lagrende materialer som muligt (trævinduer, 

træhusbyggeri, cellulose-fibre til isolering, lister i træ 

osv.)

2. Cementproduktionen har ansvar for 5% af verdens 

samlede CO2-udledning. Vil du medvirke til en politik, 

der skaber bæredygtige udstykninger, hvor man bl.a. kan 

stille krav til: 

a) Hvor stort et areal der må anlægges med betonfliser

og belægninger i det hele taget?

b) Brugen af godkendt kalkmørtel i stedet for 

cementmørtel. (Hermed fremmer man også design 

for adskillelse og genbrug af byggematerialer i 

fremtiden)

3. Vil du medvirke til en politik for Vejle kommune, hvor 

de mest miljøskadelige stoffer udfases i nybyggeri og 

drift/vedligehold (PVC i rør og belægninger (vinyl), 

trykimprægneret træ, MI i malinger, mv)? Skal 

kommunen lave en liste over no-go materialer i byggeri?

4. Skal der opsættes solfangere og eller solceller på de 

kommunale bygninger? 

5. Vil du arbejde for, at det bliver tilladt med 

solfangere/solceller på ejendomme i Vejle centrum?
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Klima og transport
Baggrund for spørgsmålene

Færre biler – flere cykler
Klimafokus foreslår, at sætningen på side 4 i Mål og tiltag om Grøn Mobilitet skal ændres til 
følgende:
”Vækst i indbyggertal skal afkobles vækst i biler”. Vi vil i stedet en politik der giver 

• mindre trængsel,

• sunde borgere,

• ren luft/ mindre støj

• og mere plads til natur

Der er fine intentioner i Vejle Kommunes klimaplan Bilag 1, Mål og tiltag om Grøn mobilitet s. 

3.4. og 5. Men klimasituationen nu er så akut, at vi ikke kan overlade hele indsatsen med at 

ændre adfærd til borgerinitiativer og klimapuljestøttede projekter. Nu er det nødvendigt, at 

kommunen sætter klare høje mål, klar strategi og klare handlinger, der starter nu. 

Mindre trængsel

Fra bilens ankomst i Danmark har man politisk vedtaget flere veje, hver gang trængslen af biler 

blev for høj. Derfor er der over de seneste 50 år udviklet en adfærd, hvor bilen bruges til alt. I 

Cykelstatus for Vejle 2019 kan man bl.a. læse at 65% af ture mellem 2 og 5 km tilbagelægges i 

bil. I stedet for at nurse bilerne, er det nu tid til en ny strategi, hvor man i stedet nurser cyklerne.

Med flere cyklister og flere og gode cykelstier bliver der bedre plads til de bilister, der virkelig 

har brug for at køre i bil.

Bed  re sundhedstilstand – mindre udgifter  

Resultaterne af den førte mobilitetspolitik har skabt: sundhedsproblemer i form af overvægt 

blandt både voksne og børn med alle de følgesygdomme, der følger med fysisk såvel om 

psykisk.

  Klima og transport
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Transportministeriet har i samarbejde med Cowi i 2019 gennemført en undersøgelse, der viser at

cyklister sparer samfundet for 8 kr. pr km de cykler. Se nedenstående link, der henviser til 

undersøgelsen.:

https://greenupdate.dk/samfundet-sparer-milliarder-naar-vi-cykler-i-stedet-for-at-koere-i-bil-

eller-bus/ 

Flere cyklister er penge i kommunekassen.

Mindre ressourceforbrug, CO2 udledning og bedre natur

Ved at bruge flere penge på cykelstier og mindre på bilveje belastes miljøet mindre. Bilen, også 

elbilen, belaster på mange andre måder end den CO2- udledning der kommer ud af 

udstødningen. Når der skal anlægges veje og p-pladser, er der både CO2-udledning og 

ressourceforbrug af sten, sand og asfalt foruden, at de brede veje skaber barrierer i landskabet 

og forhindrer udvikling af artsrigdom.

Læg en klar strategi som kommunen tager ansvar for.

Vi mener det er nødvendigt at omforme de gode intentioner i bilag 1 ”Mål og tiltag” i 

Klimaplanen til en konkret strategi med konkrete og tidsramme fastsatte indsatser. Det er vigtigt

at involvere virksomheder og borgere, men ansvaret for de gode resultater skal ligge hos Vejle 

Kommune.

Klima og transport - spørgsmål

Spørgsmål til de opstillede kandidater:

Er du enig i at:

1. Der skal sættes et nødvendigt antal medarbejdere 

af til at føre strategien i mål?

2. Der skal sættes tal på målet for antal biler og 

cykler, der kører på vejene for hvert år frem til 

2030 og indsatserne skal øges, hvis målene ikke 

holder?

3. Konkrete indsatser som cykelkampagner, 

indsatser på skoler, børnehaver, med videre skal 

lægges ind i en kalender frem til 2030, så man til 

den tid har gennemført kampagner i alle 

lokalsamfund i Vejle Kommune. 

4. Der skal ligeledes laves en konkret og 

tidsbestemt plan frem til 2030 for indsatser 

målrettet alle virksomheder inkl. Vejle 

Kommunes egne arbejdspladser. 
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Skyggepris
Baggrunden for spørgsmålet:

Kommunale beslutninger der fremmer mindre CO2-udledning

Vejle har fine tiltag i form af: at der Vejle Kommune i flere af de politiske sager skal redegøres 
for klima og resiliens:
https://dagsordener.vejle.dk/vis?id=edc09b3b-32a6-41dd-bef3-
30d359202cfc&punktid=15750066-f507-4f58-b832-0d368cc60f2e 
Desuden er der vedtaget en grøn indkøbspolitik: 
https://dagsordener.vejle.dk/vis?id=4e0b722e-91ce-4a3e-85a6-
b1201b5552ae&punktid=169d14cd-b5cf-4ef3-a831-450f29a036a8

Hvor klimaaftrykket indgår som en faktor i Kommunens overvejelse i beslutningsfasen.

Dog er det på grund af den aktuelle kritiske situation i klimaet, yderst vigtigt med hurtig og 
effektiv nedsættelse af mængden af drivhusgas-udledning (i nedenstående nævnt blot som 
CO2), og her finder vi Vejle Kommunes tiltag for ukonkrete.

Ifølge bl.a. Concito og klimabevægelsen vides det, at den mest enkle, effektive og retfærdige 
måde at nedsætte CO2 udledningen, er at lade omkostningen ved CO2-udledningen - indgå i 
prisen. Det betyder, at man ved investeringer og indkøb (over en bagatelgrænse på f.eks. 50.000 
kr.) skal anvende en intern CO2-pris, der svarer til produktets eller ydelsens klimabelastning.
Denne pris kan som start være teoretisk, for at hjælpe vores hjerner og vores 
samarbejdspartneres hjerner til at forstå og handle på klimaaftrykket i disse sager.

Vi foreslår sammen med Klimabevægelsen i Danmark, at kommunen anvender en intern pris på 
mindst 850 kr. pr. ton CO2-ækvivalenter i 2022, da dette er en realistisk, men også effektiv

Skyggepris
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startpris. Som alternativ kan EU-kvoteprisen på 450 kr. pr. ton CO2-ækvivalenter anvendes. 
Prisen skal gradvis stige til 1.500 kr./ton i 2030, som det anbefales af Klimarådet!
Denne  pris kaldes en Skyggepris.

Middelfart Kommune har allerede indført skyggeprisen.

Skyggepris – spørgsmål
Spørgsmål til de opstillede kandidater:

1. Inden vi vælger hvor vores stemme sættes, vil vi 
derfor høre, om du vil arbejde for at indføre 
skyggepris i kommunens indkøbspolitik på mindst 
850 kr. per ton CO2-ækvivalenter i 2022, men som 
stiger til 1.500 kr./ton i 2030?
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