
 
 

Noter fra DN Sorøs valgmøde d. 25. oktober 2017 
Sted: Salen på Sorø Kultur- og Fritidscenter 
 
Deltagere: Ca. 85 deltagere var med som tilskuere og debattører i valgmødet, herunder en 
række aktive fra DN Sorø, med formand og indleder/ordstyrer Niels Hilker som tovholder. 
 
Kandidatdeltagere i panelet (lodtrækningsnummer i parentes):  

 Anne Madsen, Socialdemokratiet (2)  

 Bent A. Jespersen, Liberal Socialist (4)  

 Bjarne Kjems, Radikale (11)   

 Anja Eberhardt, Enhedslisten (9)  

 Gert Jørgensen, Konservative (7)  



 Jørgen Hansen, Ny Borgerlige (3)  

 Lars Schmidt, Dansk Folkeparti (1)  

 Linda Nielsen, SF (6)  

 Nicolai Sandager, Liberal Alliance (10)  

 Niels Levinsen, Alternativet (5)  

 Tommy Borlund Olsen, Venstre (8)  



 
Dagsorden: 

 
DN Sorøs formand, Niels Hilker, byder velkommen 
 

 18.50 - 19.00  Lodtrækning om talerække for kandidaterne 
Se lodtrækningsrækkefølgen i parentes efter kandidaterne 

 
 19.00 – 19.05  Velkomst ved Niels Hilker, formand for DN i Sorø og  

   tillige aftenens ordstyrer 
Niels Hilker bød deltagerne velkommen og glædede sig til et par gode timer med en 
god debat med fokus på naturen. 

 
 19.05 – 19.50  Kandidaternes oplæg (max. 4 min pr. deltager) 

Korte noter fra de enkelte indlæg 
 

 Lars Schmidt fortalte om naturen, og om hvor godt den havde det bl.a. i Åmosen, 
hvor fugle og kronhjorte trives. 

 
 Anne Madsen fortalte bl.a. om at hun ønskede at Kommunen tilsluttede sig 

Klimaaftalerne. 
 

 Jørgen Hansen var ny som kandidat og havde først fået indkaldelsen i dag 
 

 Bent A. Jespersen var glad for at blive inviteret og fortalte bl.a. om biernes fattige 
forhold 

 
 Niels Levinsen fortalte bl.a. om de udfordringer som kommunen har bl.a. omkring 

natur og klima, herunder de grønne bånd gennem kommunen og om problemer 
med Kommunens ’ordenssans’ 

 
 Linda Nielsen fortalte om Kommunens store rolle omkring natur og klima, hvis vi 

altså tør. Grøn omstilling skal i spil i alt hvad vi gør i kommunen. 
 

 Gert Jørgensen fortalte, at der fortsat er plads til udvikling i kommunen og 
herunder fortalte om erhverv og bosætning i kommunen. Kommunen har bl.a. ved 
Klokkergaarden forsøgt at planlægge klimamæssigt. 

 
 Tommy Olsen fortalte bl.a. om at erhverv og grønt ikke kan ligge samme steder, 

men kan sameksistere. Forældrene er de væsentligste spillere i kampen for at lære 
børnene om naturen. Der skal være mulighed for at give dispensation til 
lokalplaner.  

 
 Anja Eberhardt. Det er under planlægningsfasen, at naturen skal sikres, ellers 

bliver der alene tale om hurtige løsninger og dispensationer. Talte meget imod 
brugen af giftstoffer i naturen og mente at det var her politikerne skulle være i 
fronten.  



 
 Nicolai Sandager fortalte lidt om sig selv, hvor han arbejder med IT-systemer for 

at spare på energiforbruget. Spurgte, hvor vi kan få mest ud af vores penge for at 
spare på ressourcerne og mente at teknologien kan hjælpe os langt på vej. 

 
 Bjarne Kjems. Fortalte at han er ny i kommunen og netop var flyttet hertil p.g.a. 

naturen på stedet. Han mente at naturen skal bevares, beskyttes og benyttes. 
Mennesker og miljø hænger meget mere sammen nu end før. 
 

 
 19.50 – 20.10  Pause, hvor DN Sorø var vært ved en forfriskning 

Det kneb lidt med det indkøbte antal øl/sodavand, DN Sorø havde ikke forventet et så 
flot fremmøde. 

 
 

 
 20.10 – 21.15  Spørgsmål fra tilhørerne og kandidaternes svar 

 
Et blik udover de mange deltagere i debatten 
 
2 eller 3 spørgsmål ad gangen. 
 
Spørgsmål:  

o Hvorfor har Kommunen meldt sig ud af klimaaftalen 
Gert Jørgensen: Kommunen kunne ikke skaffe data til DN, som smed 
kommunen ud, men tallene viser nu, at målet allerede er nået (24 % er 
allerede nået, målet var 20% reduktion i 2020). Dog er elforbruget steget 
p.g.a. teknologi, men varmeforbruget er reduceret kraftigt. Ønsker et højt 
ambitionsniveau også fremover.  
Kommunen bruger ikke gift, dog lidt alene til bekæmpelse af kæmpebjørneklo. 
Linda Nielsen: Mente godt at data kunne fremskaffes. Den europæiske 
klimapagt bør være kommunens sigte. 
Niels Levinsen: DN – et 2% krav til reduktion er alt, alt for uambitiøst. 
Kommunen skal være meget mere ambitiøse. Alt for meget 
symptombehandling. Kommunen bør gå foran. 
Bent Jespersen: Snakkede varmt for varmepumper, jordvarme og solpaneler. 
 

o Hvor mange flere skal der ansættes for at klare grøn omstilling, hvem skal 
betale? 
Anja Eberhardt: Der er ingen grund til at nogen skal betale, f.eks. ved 
omstilling til mindre og billigere kød og bedre grøntsager. 
Tommy Olsen: Man kan ikke bruge anlægsmidler som driftsmidler. 
 

o Der er rigeligt med grusgrave i kommunen. 
Linda Nielsen: Trist at der graves hist og pist og ønsker at det sikres, at der 
ikke udpeges flere interesseområder.  
Nicolai Sandager: Vi skal absolut ikke grave hele kommunen op. Kig på 



muligheder, bl.a. med den høje biodiversitet der kan opleves i efterbehandlede 
grusgrave. 
Gert Jørgensen: Det er ikke kommunen som ejer jorden omkring byen, så 
kommunen kan ikke gøre så meget. 
Tommy Olsen: Der sker efterbehandling af grusgrave, men nogle er fra før 
tilladelserne blev givet. 
Anne Madsen: Kommunen kan sagtens fortælle, hvad det er for interesser vi 
har fælles og fælles med bl.a. Stiftelsen, så vi sikrer maksimal indflydelse. 
 

o Ønsker kandidaterne at støtte grønt iværksætteri. 
Lars Smith: Omkring Naturpark Åmosen arbejder man målbevidst med grønne 
afgrøder. 
Tommy Olsen: Fortalte om Sorø Forsynings arbejde med grøn omstilling. 
Bent Jespersen: Ikke kun grønt iværksætteri, men iværksætteri i det hele 
taget – og gerne på Ankerhus. 
Anne Madsen: Vi skal sætte os ned og gøre noget konkret. 
Bjarne Kjems: Sæt nogle mål, også udenom kommunen, få ekspertisen frem i 
lyset, dog skal kommunen selvfølgelig være orienteret. 
Anja Eberhardt: Det er svært at starte noget op alene, hjælp med nogle 
rammer for iværksætteri, f.eks. kontorfællesskaber o.lign. 
Nicolai Sandager: Kontorfællesskab på Sorø Station er rigtig godt i gang. 
Hvad med at få gang i et samarbejde med Science centeret. 
Gert Jørgensen: Sorø Kommune er super gode til iværksætteri, de gode ideer 
bærer det hele. Sorø Station er godt i gang, det er sund logik, og kommunen 
skal ikke konkurrere med de private, men vi skal finde andre gode veje for at 
sikre iværksætteri. 
 

o Må vi virkelig fortsætte med at så med bejdset raps, hvor mange vil hjælpe 
med til at vi forbyder brugen af dette. 
Lars Smith: Kom venligst med noget dokumentation, men DF ønsker ikke at 
støtte fortsat brug. 
Tommy Olsen: Det må være et landspolitisk problem. 
Anja Eberhardt: Få Kommunen til at vælge økologi, der er masser af 
muligheder for at byde ind. 
Nicolai Sandager: Savner evidens for at det er det reelle problem. 
Bent Jespersen: Bierne og floraen har det ganske rigtigt dårligt, men 
evidensen er der ikke konkret endnu. 
 

o Nye gravetilladelser nord for Sorø, men tilladelsen er med et krav om at der 
ikke må ske en større afledning end i dag, men man kender jo ikke til 
afledningen i dag, så det er elastik i metermål. Derudover mangler der politisk 
vilje til at følge op på kvaliteten af vandløbene. 
Anja Eberhardt: Enig i at vi ikke gør nok omkring vandløbene, og vi gør det 
forkert. Kig på vandløbsregulativerne. 
 

o Bo Christensen fra byrådet: Hvordan vil man konkret gøre noget for at reducere 
CO2 udledningen. Ønsker etableret testcentre. 
Nicolai Sandager: Samarbejd med lodsejerne. 
 

o Biodiversiteten falder voldsomt i dag, givetvis også i Sorø Kommunen. Vil 
Kommunen støtte lysåbne områder. 
Linda Nielsen: Forvaltningen er nødt til at afsætte midler til naturpleje. 
Gert Jørgensen: Lav en hegnbørs, så hegn bliver genbrugt. 
 

 
 21.15 – 21.45  Kandidaternes afsluttende bemærkning (max. 2 min.  

   pr. deltager) 
o Bjarne Kjems: De radikale har været med til at stabilisere kommunens økonomi 

og det fortsætter vi gerne med. 



o Nicolai Sandager: Der skal være økonomi til udvikling af vores miljø. 
o Anja Eberhardt: Forebyg i stedet for at helbrede. Styrk udviklingen i Ruds 

Vedby, Stenlille og Dianalund. 
o Tommy Olesen: Venstre glæder sig til at fortsætte det gode samarbejde med 

mange partier i kommunalbestyrelsen. Vi vil godt dialogen og ønsker at sætte 
tidligt ind. 

o Gert Jørgensen: De konservative er garant for den positive udvikling i Sorø. Der 
er masser af grønt i Sorø og det skal vi værne om, men der skal også skabes 
jobs. 

o Linda Nielsen: Spændende debat. SF er grønne hele året, ikke kun 
pyntegrønne. Man kan godt lave bæredygtig vækst. Vi kan vinde den grønne 
bundlinje. 

o Niels Levinsen: Det grønne er en investering i fremtiden, der ligger vækst i det, 
Alternativet har blikket rettet mod den grønne vækst. 

o Bent Jespersen: Takker DN for aftenen og dens debat. Udnyt jeres fantasi. Tak 
til demokratiet og den sobre valgkamp. 

o Jørgen Hansen: Tak til forsamlingen. 
o Anne Madsen: Lidt malurt i bægeret, der bliver rigtig meget debatteret i 

byrådet og der er bl.a. ikke enighed om bl.a. giftforbrug og dispensationer. 
Lokalrådsmidler kunne der måske lægges mere i. 

o Lars Smith: Gerne samarbejde med DN, men kom dog ind i kampen bl.a. om 
Åmosen, Minkfarmen og de store husdyrbrug. 
Manglende adgang for offentligheden til Åmosen er en skandale, når der er 
tilført så store EU midler. 

 
 21.45 -   Tak for i aften 

Formanden udtrykte tak til paneldeltagerne,  tak for det flotte fremmøde og tak til 
alle de som hjalp med. DN kommer gerne ind i kampen. 
 
 
 

Tag Naturens parti 
 

 
Fra panelet 

 
Noter og billeder: Rolf Lehrmann, Næstformand i DN Sorø, Sorø d. 26. oktober 2017 


