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Kære Klimafokus Vejle 
 
Tak for jeres spørgsmål og tak for jeres indsats inkl. det fine arrangement i Domus. 
 
Jeg vil gerne love at arbejde for reel klimahandling og jeg ser også et stort behov for at 
kommunens klimaplanen gennemgås, så vi får et overblik over, hvad der skal til for at 
implementer den og hvornår det kan ske. Der er også tiltag i planen jeg er skeptisk 
overfor. 
 
Jeg har læst jeres spørgsmål/oplæg og jeg er imponeret over jeres viden og indsats. Men 
jeg har valgt ikke at svare på spørgsmålene. 
 
 Jeg kunne godt svare ja til der hele for at fiske “klimastemmer”. Men i er så specifikke, at 
jeg ikke har mulighed for at tage konkret stilling til alle de enkelte emner lige nu. F.eks. er 
jeg også skeptisk overfor at al “gylle mv.” skal bioforgasses - men om biogas som løsning 
skal helt ud af billedet, det har jeg brug for mere information for at kunne vurdere. Det 
samme gælder skyggepris på CO2. Det tror jeg er et helt nødvendigt tiltag, men hvad den 
helt rigtige skyggepris er og hvordan den implementeres uden af blive alt for 
bureaukratisk, det vil jeg gerne vide mere om, før jeg tager stilling til det. Nogle af tiltagene 
i klimaplanen har jeg en del viden om i forvejen, som jeg meget gerne vil have mulighed 
for at bringe i spil i byrådet f.eks. Skovrejsning og udtag af landbrugsjord. Andre emner har 
jeg brug for at sætte mig mere ind i også via forvaltningerne. Derfor vil jeg ikke lige nu tage 
stilling til så mange så konkrete tiltag før jeg får mulighed for at arbejde nærmer med 
området. 
 
De seneste dag har jeg talt med en del elever om klima og jeg øjner et behov for et 
“ungeråd” i Vejle kommunen, som kan have klima som et af de væsentligste emner. Selv 
hvis gns. alderen i byrådet sænkes til mindre end de nuværende 56 år efter valget, så er 
den unge generation så langt foran i deres tilgang til klima, at vi har brug for meget tættere 
dialog med dem. Det kunne være interessant at høre jeres mening om, hvordan vi bedst 
inddrager de unge i Vejle kommune på klimaområdet. 
 
Mange tak for jeres indsats! 
Mvh. Anne Sofie Stjernholm 
 


