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Energiprojekter

Gadbjerg sætter fokus på energi ...

Workshop på Gadbjerg Skole
22. november kl. 18.30  -21.00



2 vejle kommune 

Gadbjerg sætter fokus på energi
I foråret inviterede Vejle Kommune borgere og erhvervs-
liv i Gadbjerg og omegn til en bred debat om energifor-
brug, energiproduktion og et fællesskab om nye fælles 
løsninger. 

Drømmen er at skabe et tæt samarbejde mellem land og 
by, hvor landsbyen og landmændene hver især bidrager 
til et lokalt fællesskab og en større udnyttelse af energi-
ressourcerne.

Initiativet har foreløbig resulteret i tre pilotprojekter, 
som grupper af borgere og landmænd lige nu arbejder 
videre med. Den 22. november inviteres alle borgere i 
Gadbjerg og omegn til en ny workshop, hvor resultaterne 
af de tre pilotprojekter lægges frem. 

Energibesparelser kortlægges
Gadbjerg og omegn ønsker at sætte fokus på det nu-
værende energiforbrug og undersøge mulighederne for 
besparelser. Gadbjerg har derfor sat gang i et pilotpro-
jekt, hvor det nuværende energiforbrug kortlægges for 
2 -3 husstande inkl. 1 landbrug. 
Både husstandenes energimæssige adfærd og boligernes 
energitilstand skal kortlægges. Det er nødvendigt for at 
kunne give et bud på, hvilke energitiltag der giver bespa-
relser både økonomisk og miljømæssigt.
Når resultatet ligger klar, ønskes kortlægningen udbredt 
til hele Gadbjerg og nærmeste omegn. 

Succeskriterier 
•  Livet i Gadbjerg leves med en energivenlig adfærd. 
•  Vi kender vores forbrug og ved, hvad vi kan gøre for  

at blive mere energieffektive.
•  Vi ønsker at nedsætte vores energiforbrug med min. 

10 % indenfor en femårig periode.

Tovholder
Undersøgelsen forventes gennemført af TRE-FOR, og 
resultatet ligger klar i løbet af vinteren. Ole Lange og 
Steffen Fjord Kjærulff er lokale tovholdere.

Gadbjerg Energi A/S
Landmænd i nærområdet til Gadbjerg har mulighed for 
at producere energi til lokalsamfundet. Der kan tænkes 
mange løsninger i form af lokalt biogasanlæg, solceller 
på tage, jordvarme fra markerne i nærheden af byen, 
halmvarmeanlæg eller vindmøller.   

Projektet skal undersøge, om det er økonomisk og juri-
disk muligt at lave et lokalt energiselskab, som med for-
skellige tiltag producerer energi lokalt til lokalt forbrug 
– et lokalt energiforsyningsselskab Gadbjerg A/S. 

Det første skridt er at få undersøgt og beskrevet mulig-
hederne og evt. få sat et mindre pilotprojekt i gang. 
Der vil blive udarbejdet fakta-ark på forskellige mulig-
heder for at producere lokal energi. 



3TeknIk & mIljØ

Succeskriterier
•  Kortlagt muligheder for udnyttelse af lokale løsninger.
•  Igangsat mindre pilotforsøg.

Tovholder
Landmændene Jørgen Nielsen og Jørgen Ravn og konsu-
lent Annette Pihl Pedersen, LRØ, er sammen med andre 
interesserede landmænd startet op på opgaven.

Udskiftning af skolens fyr
Gadbjerg Skole står for at skulle udskifte fyret, som leve-
rer varme til skolen. Projektet skal undersøge muligheden 
for at udskifte fyret, så opvarmningsformen i fremtiden 
bliver mere klimavenlig, og der kan spares CO2. 
Målet er også at gøre eleverne på Gadbjerg Skole til am-
bassadører for energirigtig adfærd. Gennem indretning 
af et læringsrum i forbindelse med fyret skabes mulighed 
for tværfagligt arbejde omkring energi og klima.

Succeskriterier 
•  Der er sat fokus på klimavenlig opvarmning. 
•  Der er fundet metoder til en mere energivenlig op-

varmning af Gadbjerg Skole. 
•  Eleverne på Gadbjerg Skole fungerer som ambassa-

dører for energirigtig adfærd.

Lokal tovholder
Jan Dohn og Hanne Christiansen fra Gadbjerg Lokalråd i 
samarbejde med Skolebestyrelsen. 

Gadbjerg med i 
europæisk projekt
Region Syddanmark er sammen med fem 
andre europæiske regioner gået sammen i projek-
tet LoCaRe. Målet er at spare på energien og dermed 
udledningen af CO2 og samtidig sikre økonomisk vækst.

Vejle Kommune deltager i projektet sammen med bl.a. 
Videnscenter for Landbrug og LRØ. Målet er at moti-
vere den enkelte borger til at nedsætte eller omlægge 
energiforbruget. Ved at være sammen om det i et 
område, kan vi arbejde med nye og spændende 
idéer og skabe resultater.

Vejle Kommune er projektleder på dette un-
derprojekt (Local Commitment) i samarbej-
de med partnere i Nederlandene, Sverige, 
Slovenien og Italien.

Kontaktpersoner
Vil du vide mere om de lokale initiativer i Gadbjerg, så kan 
du kontakte Lokalrådet : 
Ole Lange tlf. 20 68 33 04, ol@oel-rental.dk
Jan Dohn tlf. 51 51 04 07, jd@aalborg-industries.com
Hanne Christiansen tlf. 75 87 62 81, hanne-c@youmail.dk
Steffen Fjord Kjærulff tlf. 22 64 82 87, nadiasteffen@mail.dk

Vil du vide mere om LoCaRe projektet, så kan du kontakte 
Vejle Kommunes medarbejdere i Teknik og Miljø  :

Laila Thomsen, tlf. 76 81 24 33, mail : 
laith@vejle.dk eller
Susanne Møller, tlf. 76 81 24 17, mail : 
sumol@vejle.dk
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