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Naturtalent
Mette Touborg er borgmester i Lejre Kommune,
hvor hendes umiskendelige talent for at skabe
vindersager kommer
økologien til gavn
PORTRÆT
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- Da jeg var barn, var Agromek i Herning en årligt tilbagevendende begivenhed, som jeg glædede mig til;
men det var også hér, jeg et år ﬁk
åbnet mine øjne for bagsiden af det
moderne landbrug.
Det er Mette Touborg, som kigger
tilbage. I dag er hun på 2. periode
borgmester i den sjællandske kommune, Lejre, langt borte fra barndommens Vestjylland. Og sammen
med en enig kommunalbestyrelse
har hun sat Lejre Kommune på Danmarkskortet som ’Den Økologiske
Kommune’.
Mette Touborg fortsætter:
- Det år var en af nyhederne på
Agromek nye staldsystemer til grise,
hvor de kunne gå i etager adskilt af
tremmer, hvilket ville medføre, at afføringen fra de øverste dyr ville ende
i de hovederne på de nederste grise.
Det gjorde indtryk, for det var meget
langt fra den opfattelse af god dyrevelfærd, jeg var opvokset med hjemme på mine forældres landbrug.
Gården, Mette Touborg voksede
op på, var ikke økologisk; men dyrenes velfærd og jordens frugtbarhed lå hendes far meget på sinde.
Farmoderen boede hun dør om dør
med, og i gymnasieårene boede
hun hos hende. Mette Touborgs farmor lærte hende at dyrke sine egne
grøntsager og slagte egne dyr. Og intet gik til spilde.
- Det er stadig de værdier, jeg
bærer med mig i dag. Og da jeg var
gravid med min datter, Petrea, der
er 11 år nu, begyndte jeg for alvor at
tænke over, hvad kosten indeholder.
Men jeg er ikke frelst! Understreger
Mette Touborg.
Et Lejre-mærke
Det ligger implicit i hele interviewet
med Mette Touborg, at økologien
ikke er målet men midlet. Målet er
rent drikkevand, høj dyrevelfærd og
fødevareproduktion, som ikke skaber problemer for hverken natur, dyr
eller mennesker.
- Faktisk drømmer jeg om, at vi
kan skabe et nyt fødevare-stempel et Lejre-mærke - som kan gives til lokalt producerede fødevarer, der lever
op til kommunens krav om bæredygtighed. For mig er lokal produktion og
lokal afsætning mindst lige så vigtig
som det røde Ø - så længe fødevarerne er produceret bæredygtigt, siger
Mette Touborg. Hun lægger ikke skjul
på, at den sociale ntrol i nærmiljøet

Mette Touborg går ikke rundt
og praler med det; men hun
har evner for at vinde folk for
sin sag, som gør hende til
en drømmespiller på ethvert
hold.

“

Lejre Kommunes vandværker forsyner store byer som Roskilde og
København med frisk drikkevand.
Jeg kalder somme tider Lejre Kommune for Købehavns drikkedunk! Rent drikkevand er fuldstændig afgørende for alt liv. Derfor
er det ét af de parametre, jeg lægger rigtig
megen vægt på, og som for mig gør økologi til
det eneste rigtige valg.

og producenternes faglige ærekærhed efter hendes mening sagtens
kan aﬂøse økologi-kontrollen.
Stemmesluger
Med titlen ’Den Økologiske Kommune’, er Lejre Kommune blevet meget
synlig i omverdenen. Titlen og aktiviteterne, der følger med, er et trækplaster for mennesker, der drømmer
om en grønnere klode; men Mette
Touborg er borgmester for hele kommunen.
- Vi har forholdsvis mange økologiske landmænd i Lejre Kommune;
men vi har ikke A og B landmænd.
Her er jeg rimelig pragmatisk, og
glad for alle de arbejdspladser, der
følger med. Om landmanden vælger
at dyrke sin jord økologisk eller konventionelt, er op til ham selv. Det er
hans virksomhed. Og i sidste ende er
det jo forbrugerne, der bestemmer.
Køber de billigt kød, er det dét, der

bliver produceret, siger Mette Touborg. Hun tilføjer:
- Jeg peger ikke ﬁngre ad de
konventionelle landmænd. Jeg har
respekt for, at vi har forskellige holdninger; men jeg går meget gerne i
dialog med dem, og kan jeg få dem
til at ﬂytte sig, er det jo rigtig godt.
Af samme grund har Mette Touborg også sagt ja til at deltage i en
madlavningsevent sammen med Søren Gade på Folkemødet ... og skruer
hun op for charmen, kan den tid vise
sig at være rigtig godt brugt til gavn
for den bæredygtige landbrugsproduktion.
I 2009 forhandlede Mette Touborg
sig ind på borgmesterkontoret i Lejre
Kommune, som i årevis havde været
beboet af Venstreborgmestre. Sidste
efterår skulle borgerne bedømme resultatet af den første borgmesterperiode. Resultatet - knap 35% af stemmerne til Mette Touborgs SF - taler

for sig selv. Mette Touborg hentede
selv 28,7% af stemmerne, og partiet
har nu ni ud af 25 pladser i kommunalbestyrelsen.
- Jeg kender mit ståsted. Men jeg
bevæger mig hellere en lille smule
i den rigtige retning, end at opstille
urealistiske krav, som kan betyde,
at vi ingen veje kommer. Og er argumenterne tilstrækkeligt gode, er jeg
heller ikke bange for at ændre holdning.
Dyrebart vand
Mette Touborg vil ikke pådutte andre
økologien - ikke fordi det ikke er en
god sag; men fordi folk skal vælge
økologi frivilligt.
- Tvinges de, går de i baglås - selv
over for gode argumenter, konstaterer hun og fortsætter:
- Man må aldrig kigge skævt til
folk, der ikke lægger økologiske varer i indkøbskurven!
Nogen har ikke råd til 100% at
vælge økologiske varer. Andre har
råd; men gør det alligevel ikke. De
første har Mette Touborgs sympati.
De sidste må leve med, at hun undrer sig.
- Lejre Kommunes vandværker
forsyner store byer som Roskilde og
København med frisk drikkevand.
Jeg kalder somme tider Lejre Kommune for Købehavns drikkedunk!
Rent drikkevand er fuldstændig afgørende for alt liv. Derfor er det ét af de
parametre, jeg lægger rigtig megen
vægt på, og som for mig gør økologi
til det eneste rigtige valg, siger Mette
Touborg. Hun har derfor absolut in-

gen anfægtelser over, at Lejre Kommunes udbudskrav, når kommunal
jord skal udlejes, favoriserer økologiske landmænd.
- Vi har ikke så meget jord, vi lejer
ud; men signalværdien er god, siger
Mette Touborg.
Økodag
Signalværdien er også rigtig god, når
tusindvis af borgere bruger en søndag på at tage til øko-dag.
- Jeg tror, at de besøgende, som
har set køernes glæde ved at komme
på græs, er langt mere motiverede
for at købe økologisk mælk, end de,
der har fået en pjece stukket i hånden, siger Mette Touborg. Dyrevelfærden rangerer på højde med det
rene drikkevand i Mette Touborgs
prioriteringer:
- Dyrene i landbruget forsyner os
med mad. Det mindste vi kan gøre
til gengæld er at behandle dyrene
ordentlig, siger Mette Touborg, som
aldrig selv kunne ﬁnde på at købe en
konventionel kylling.
- ... Og har min mand stået for indkøbene og valgt en konventionelle
kylling til aftensmaden - så spiser jeg
ikke med! Men det er dyrt, for prisforskellene er store, siger Mette Touborg. Af samme grund har hun ikke
problemer med at støtte det økologiske landbrug økonomisk.
- Vi har givet støtte i stor stil til
grøn energi. Vi kan gøre det samme
for økologien. For eksempel kunne
man jo starte med at fjerne momsen
på økologiske produkter, siger Mette
Touborg.

