
 
Kan man være grøn, når man er blå? Rød blok har en 
grønnere profil end de blå, men på nær for Liberal 
Alliance kan man faktisk finde kandidater med 
grønne synspunkter i alle borgerlige partier. Det 
mener den grønne organisation VedvarendeEnergi.  

VedvarendeEnergi har fundet de grønne kandidater i 
blå blok via kandidattest hos DR, TV2 og altinget.dk.  

Det betyder pointene: 

Genbrug: Hvor enig/uenig er kandidaterne i, at det 
er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at 
genbruge mere end de gør i dag. 

Kollektiv transport: Hvor enig/uenig er 
kandidaterne i, at investeringer i kollektiv trafik skal 
prioriteres højere end investeringer til fordel for 
privatbilisme. 

Vedvarende energi: Hvor enig/uenig er 
kandidaterne i, at det gavner både miljøet og 
økonomien, hvis der fra politisk hold fokuseres 
mere på en overgang til vedvarende energi end 
tilfældet er i dag. 

Miljø vs. økonomi: Hvor enig/uenig er 
kandidaterne i, at indsatsen for miljøet skal gå forud 
for økonomisk vækst. 
 

REGLER TIL KANDIDATSPILLET 

Bland kortene godt og fordel dem ligeligt mellem 
jer. Læg kortene i en bunke foran jer hver især. Den 
yngste spiller starter ved at trække det øverste kort 
i sin bunke og vælge et politikområde, der skal 
dystes på. Alle andre trækker ligeledes øverste kort, 
og vinderen af runden er den kandidat med den 
grønneste profil. Vinderen af runden starter næste 
runde osv. 

Er der to eller flere kandidater lige grønne, vinder 
kandidaten med højeste samlet score. Er den også 
lige, trækkes en ny kandidat fra bunken. Fortsæt 
således indtil en vinder af runden findes. 

Vinder af spillet er den, der har vundet alle kort eller 
blot vundet flest kort på et aftalt sluttidspunkt. 

Grøn trumf: En grøn trumf vinder runden, uanset 
hvor grøn en profil de andre kandidater har på 
politikområdet. 

Trumf-variant: En grøn trumf taber til en kandidat 
med 0 point i det politikområde, der dystes på – 
nogen er uden for pædagogisk rækkevidde! 

God fornøjelse. 

 
 

Sjællands storkreds  Konservative 

 

Anette Brix  Score 11 
Genbrug  

Kollektiv transport  

Vedvarende energi  

Miljø vs. Økonomi  

 
 

Nordsjællands 
storkreds Konservative 

 

Erik Lund  Score 11 
Genbrug  

Kollektiv transport  

Vedvarende energi  

Miljø vs. Økonomi  

 
 

Bornholms storkreds Konservative 

 

Kirstine van Sabben Score 10 
Genbrug  

Kollektiv transport  

Vedvarende energi  

Miljø vs. Økonomi  

Fyns storkreds Konservative 

 

Henrik Nielsen Score 10 
Genbrug  

Kollektiv transport  

Vedvarende energi  

Miljø vs. Økonomi  

Københavns storkreds Konservative 

 

Josefine Kofoed       Score 8 
Genbrug  

Kollektiv transport  

Vedvarende energi  

Miljø vs. Økonomi  

Østjyllands storkreds Konservative 

 

Katarina Ammitzbøll Score 13 
Genbrug  

Kollektiv transport  

Vedvarende energi  

Miljø vs. Økonomi  
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Sydjyllands storkreds Konservative 

 

Tina Franson Spile  Score 10 
Genbrug  

Kollektiv transport  

Vedvarende energi  

Miljø vs. Økonomi  

 
 

Vestjyllands storkreds Konservative 

 

Tove Videbæk  Score 11 
Genbrug  

Kollektiv transport  

Vedvarende energi  

Miljø vs. Økonomi  

 
 

Ikke opstillet Konservative 

 

Connie Hedegaard    

Genbrug  

Kollektiv transport  

Vedvarende energi  

Miljø vs. Økonomi  

 
 

Bornholms storkreds Dansk Folkeparti 

 

Jørgen Mundt Andersen     Score 15 
Genbrug  

Kollektiv transport  

Vedvarende energi  

Miljø vs. Økonomi  
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GRØN TRUMF 



Fyns storkreds Dansk Folkeparti    

 

Jens Henrik Thulesen 
Dahl  Score 12 
Genbrug  

Kollektiv transport  

Vedvarende energi  

Miljø vs. Økonomi  

 
 

Kbhs Omegns 
storkreds Dansk Folkeparti 

 

Anette Skafte  Score 13 
Genbrug  

Kollektiv transport  

Vedvarende energi  

Miljø vs. Økonomi  

 
 

Københavns storkreds Dansk Folkeparti 

 

Else-Marie Madsen       Score 12 
Genbrug  

Kollektiv transport  

Vedvarende energi  

Miljø vs. Økonomi  

 
 

Nordjyllands storkreds Dansk Folkeparti 

 

Lise Bech  Score 11 
Genbrug  

Kollektiv transport  

Vedvarende energi  

Miljø vs. Økonomi  
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Nordsjællands 
storkreds Dansk Folkeparti 

 

Jan-Erik Messmann  Score 13 
Genbrug  

Kollektiv transport  

Vedvarende energi  

Miljø vs. Økonomi  

 
 

Østjyllands storkreds Dansk Folkeparti 

 

Claus Kvist Hansen  Score 11 
Genbrug  

Kollektiv transport  

Vedvarende energi  

Miljø vs. Økonomi  

 
 

Sydjyllands storkreds Dansk Folkeparti 

 

Jesper Strøm  Score 12 
Genbrug  

Kollektiv transport  

Vedvarende energi  

Miljø vs. Økonomi  

 
 

Vestjyllands storkreds Dansk Folkeparti 

 

Peter Pedersen Score 15 
Genbrug  

Kollektiv transport  

Vedvarende energi  

Miljø vs. Økonomi  
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Kbhs Omegns storkreds Venstre 

 

Jakob Engell-Schmidt  Score 9 
Genbrug  

Kollektiv transport  

Vedvarende energi  

Miljø vs. Økonomi  

 
 

Nordjyllands storkreds Venstre 

 

Per Bisgaard Score 8 
Genbrug  

Kollektiv transport  

Vedvarende energi  

Miljø vs. Økonomi  

 
 

Sjællands storkreds Venstre 

 

Bertel Haarder Score 10 
Genbrug  

Kollektiv transport  

Vedvarende energi  

Miljø vs. Økonomi  

 
 

Sjællands storkreds Liberal Alliance 

 

Villum Christensen  Score 3 
Genbrug  

Kollektiv transport  

Vedvarende energi  

Miljø vs. Økonomi  
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