
Spørgsmål til de opstillede kandidater: 

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

 

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?  

 

Jeg er personlig af den holdning at biogas er overvurderet som handleværktøj, også ud 
fra at det er en meget transporttung VE energi, men hvis investorer har interesse at 
placere et anlæg i Vejle og vi kan finde en fornuftig placering med udbredt hensyn til 
naboerne, så vil jeg ikke modsatte mig dette.  Der bliver i fremtidens energiforsyning 
behov for organisk kulstof, som blandt andet kan komme fra biogas. Så det er for tidligt 
at afskrive løsningen. Men på lang sigt er jeg sikker på  der vil komme mere effektive 
teknologier. Og hvis landbruget de kommende år reducerer produktionen af animalske 
varer, så kommer der til at mangle råvarer til biogas. 
 

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? 

 

Når landbruget står for så stor en udledning, så er det fordi udledningen udregnes der 
hvor varerne produceres, ikke hvor de forbruges eller konsumeres. Landbruget 
fremstiller fødevarer som er basale for os mennesker, og vi kan jo ikke undvære 
fødevarer. Derfor er det vores valg som forbrugere som i sidste ende styrer hvad 
landbruget skal producere. Danmark har i global forstand i særklasse de bedste klima og 
jordmæssige betingelser for at drive landbrug og fremstille fødevarer. Jeg ser gerne 
mere natur, men der skal også være plads til vores landbrug. 

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.  

 

Hvad er evidensen for at mindre brug er mere klimaeffektive end større brug. Så nej, det 
vil jeg ikke arbejde for.  Jeg ser gerne et varieret landbrug af større og mindre brug. Men 
ikke med tvang.  

 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.) 

 

Jeg ser gerne at vi stimulerer anvendelsen af bæredygtige materialer. Husk dog  at 
bæredygtighed også handler om levetid af materialerne og vedligeholdelsesforbrug.  

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?   

Enig i at vi skal bruge og genanvende byggematerialer. Derfor er det fx en god ide at 
genanvende murstene fra fx godsbanebygningen, hvor det har vist sig at murstene ikke 
fejler noget og sagtens kan genanvendes.  
 
a.   Jeg tror vores handicappende og gangbesværede ældre vil blive kede af hvis vi 
begynder at spare for meget på belægningen. Når dette er sagt så skal vi også ud fra et 



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

 

regnvandsaspekt undgå unødvendigt store arealer befæstes. Ikke mindst i vandoplandet 
til Vejle by for at forebygge oversvømmelser. 
b. Hvis kalkmørtel er ligeså godt er det jo fint- men jeg ved ikke om det er en god ide at 
kræve særlige byggematerialer. Derimod synes jeg det kan være fornuftigt at stille krav 
til energibelastning fra de samlede byggeri.  Men bygherre skal selv kunne bestemme 
hvordan han –hun vil nå målet.  

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? 

 

 
Jeg synes det vil være fint at sætte fokus på de mange miljøskadelige stoffer som vi 
anvender i flæng. Der har længe alene kun været fokus på landbrugets kemi, mens de 
enorme mængder anden kemi vi bruger i hverdagen og industri har været under 
radaren. Som jeg husker det fra arbejdstilsynets seneste opgørelse så er det samlede 
kemiforbrug i industrien 5,5 mio tons!  -Et tons pr dansker – herunder en del som er 
absolut miljøskadelige.  

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

 

Ja god ide, sæt i gang. 

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

 

Ja, hvis det arkitektonisk kan indpasses uden at skæmme byen.  Vi skal hverken 
ødelægge vores landskaber eller byer med skamløst ureguleret opstilling af solceller. 
Men mange steder kan de sagtens sættes op uden at skæmme. Det giver god mening at 
producere energien tæt på hvor den skal bruges. Dvs. i byen.  

Er du enig i at: Svar vedr. grøn transport 

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

føre strategien i mål? 
 

 
Klimamålene skal nås i et samarbejde mellem private og offentlige og stat og 
kommuner. Vejle kommune kan ikke løfte opgaven alene. Jeg vil ikke sætte et bestemt 
tal af på forhånd. Det må afhænge af det helt konkrete behov.  

 
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? 

 

 
De fleste har jo altså et nødvendigt formål, når de transporterer sig. Vi skal i stedet for 
kun at tænke i begrænsninger arbejde på at flere kan benytte samme transportform – fx 
flere i hver bil. Vi skal arbejde for bæredygtige og grønne drivmidler og at køretøjerne 
også er bæredygtigt fremstillede og kan genanvendes. Det gælder også batterier!!! 

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.  

 

 
Fint med kampagner og mål. Men vi har aftalt at klimaplanen er dynamisk og hele tiden 
skal kunne tilpasses ny viden. Så at lægge planer nu for hvad der skal ske i 2030 er 
useriøst. Vi skal arbejde med de ting vi kan påvirke nu.  



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

 

 
Virksomhederne er for de flestes vedkommende allerede i fuld gang med at omstille sig. 
Ellers er markedet væk i morgen. Vi skal som kommune hjælpe og supportere 
virksomhederne.  

 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?   

 

 
Det kan være en god ide at vise en skyggepris for at vejlede om de bedste klimavalg. 
Men Jeg mener det er for unuanceret at lade klimaformål overskygge alle andre formål. 
Hvis en såkaldt klimavenlig vare fx er sundhedsmæssigt eller sikkerhedsmæssigt 
problematisk, så skal forvaltningen ikke tvinges til at bruge den klimavenlige, hvis det 
samtidig forringer fx sundhed eller sikkerhed for ansatte eller for borgerne.    

 


