
Spørgsmål til de opstillede kandidater: 

Det er op til dig om du svarer kort ja og nej eller mere uddybende.  

 

TORBEN ELSIG, BYRÅDSMEDLEM, RADIKALE VENSTRE 

 

Vil du aktivt arbejde for:    Svar vedr. landbrugspolitik i Vejle 

1. At droppe planerne om at biogas skal stå for hovedparten af Vejle 
Kommunes CO2 reduktion indenfor Energiområdet?  

 

Nej. Hvad er alternativet i den store skala på den korte tidshorisont? Men jeg ser gerne 
alternativer til biogas. Pt er vi i en fase, hvor vi skal bruge mange instrumenter til at 
nedbringe CO2- Mit mål er at vi kan blive 110 procent Grøn kommune. Vi kan ikke vente 
på at nye teknologier udvikles, så derfor skal vi sikkert også bruge alle de værktøjer, der 
er på hylden lige nu. 
Men jeg lytter til andre forslag. Men jeg vil ikke acceptere at vi forsinker processen 
yderligere. Hver time tæller, og derfor skal vi have meget mere handling. 
Jeg anser klimakrisen for den største udfordring for politikere, borgere og virksomheder. 

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? 

 

Ja, jeg ønsker en markant omlægning af landbruget. 
Vi har et af verdens mest intensive landbrug og miljøbelastende landbrug målt pr 
indbygger. Vi skal have omlagt landbruget til mere plantebrug og langt mindre 
husdyrproduktion. 
Foruden klimabelastningen er kvælstofudledningen til havmiljøet (Vejle Fjord og 
Lillebælt) hovedårsag til den ringe vandkvalitet. Professor Stig Markager anslår, at 
kvælstofudledningen fra landbruget bør halveres, hvis vi skal genoprette vandmiljøet. 
Vi skal i en skarp dialog med landbruget om omlægning og om at tage de arealer ud af 
drift som bidrager mest med kvælstof til havmiljøet og de arealer som kan binde mest 
CO2. 
Faktisk burde landbruget se en interesse i det. For de nuværende produktionsformer 
holder ikke. Landbrugets interesse burde være at sikre, at vi kan have en ny form for 
landbrug i fremtiden. 
For 30 år siden arbejdede jeg som journalist et par år for landbrugsmedierne. Jeg må 
konstatere at man dengang var meget afvisende fra landbrugets side, og jeg ser stadig i 
dag et stort forsvar for den konventionelle produktion. Det holder ikke. Vi skal have 
dialog med landbruget. Men vi skal også politisk tage et ansvar.  

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.  

 

Mit hovedfokus er at få et miljømæssigt bæredygtigt landbrug. 



 Svar vedr. Byggeri og lokalplaner 

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.) 

 

JA. Kommunen skal gå foran med egne bygninger. Og vi bør stille mange flere krav i 
lokalplanerne. 

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. Brug af godkendt kalkmørtel i stedet for cementmørtel. 
( Hermed fremmer man også design for adskillelse og 
genbrug af byggematerialer i fremtiden)  

 

God idé.  
Vi skal stille krav i lokalplanerne. 
 
Og den gode nyhed er, at store dele af befolkningen faktisk tilkendegiver i en af vores 
nye analyser, at de gerne vil bo mere klimavenligt.  
Politisk skal vi væk fra gamle vaner, som bygger på angst for at stille krav. 
 Vi skal have mod til og visioner for mere bæredygtige udstykninger. 

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? 

 

Ja gerne. Det er ikke min spidskompetence, hvad der kan lade sig gøre. Men det lyder 
som en god og indlysende idé. 

4. Skal der opsættes solfangere og eller solceller på de 
kommunale bygninger?  

 

JA 

5. Vil du arbejde for, at det bliver tilladt med solfangere/solceller 
på ejendomme i Vejle centrum? 

 

JA 
 

Er du enig i at: Svar vedr. grøn transport 

 
1. Der skal sættes et nødvendigt antal medarbejdere af til at 

føre strategien i mål? 
 

JA. Vi kommer ikke i mål medmindre der også investeres i at udføre strategierne om 
klimainitiativer, mere biodiversitet, en renere fjord osv. 

 Det vil være fint med måltal for at have noget at holde indsatserne op på. Jeg bad sidste 
år om, at vi får udarbejderet en grøn mobilitetsplan, fordi vi er nødt til at fokusere på 
alle de elementer, der kan nedbringe den fossilforbrugende transport.  Jeg venter 
spændt på at se planen. Mit håb er at vi får fokus på: hverdagscyklisme, så flere bruger 



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? 

 

cyklen, på elementer der fremmer elbiler (ladestandere, fortrinsret for elbiler i fx 
parkeringshuse mv), forslag til hvordan vi begrænser benzin og dieselbiler generelt, 
hvordan vi hurtigst muligt får hele den kommunale bilflåde over på el, hvordan vi flytter 
flere mennesker fra biler til kollektiv trafik OSV: 

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.  

 

Ja. Vi har netop sat arbejdet i gang i den første klimalandsby. Jeg synes erfaringerne 
derfra skal bredes ud i hele kommunen. Alle lokalsamfund kan bidrage. 
Vi har lagt op til at alle skoler og dagtilbud skal lave handleplaner for klima, de skal have 
en klimahave, vi har fået et Green team af unge, der skal præge klimaindsatsen osv. Vi 
er i gang. 
Og vi kan komme meget længere. 
Det skal være en folkesag – en opgave for civilsamfundet – at deltage i indsatsen for 
flere klimaløsninger. 
Det er et ansvar for alle. 
I Danmark har vi historisk en flot tradition for folkelig oplysning, hvor vi står sammen, 
når der er udfordringer. Derfor fik vi andelsbevægelsen og fagforeningerne. Det er tid til 
at vi står sammen i fællesskaber om at løse klimakrisen – så det bør være en sag for 
folkeoplysende foreninger, lokale fællesskaber, institutioner, familier, naboer, 
erhvervsvirksomheder mv. 
 

4. Der skal ligeledes laves en konkret og tidsbestemt plan 
frem til 2030 for indsatser målrettet alle virksomheder incl. 
Vejle Kommunes egne arbejdspladser.  

 

Ja, og vi skal kommunalt hjælpe og inspirere virksomhederne til at komme godt i gang. 
Mange virksomheder ser  faktisk også klimatiltag som afgørende for at de kan beholde 
og vide deres markedsandele. Men jeg tror mange har brug for sparring til at tage de 
rigtige initiativer. 
 
 

 Svar vedr. skyggepriser 

5. 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?   

 

Ja. 

 


