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Kære Vælger

Det er vigtigt ved kommunalvalget 2021 at vide, hvem du 
skal stemme på, hvis du vil stemme GRØNT. 

DN Sorø har udvalgt 5 vigtige områder. Områder, hvor du 
kan undersøge om partierne har relevante løsninger og 
hvilke initiativer de har taget i den forløbne valgperiode. 

DN Sorø opfordrer dig til at tage parti for naturen, miljøet 
og den grønne omstilling.

TAG NATURENS PARTI
Så gør du noget godt for natur, 
miljø og klima i Sorø kommune.

VIL DU VIDE MERE?
Kontakt os på Soroe@dn.dk

Eller kontakt
Formand Niels Hilker 
Niels.hilkers@gmail.com eller

Næstformand Rolf Lehrmann 
Rolf.lehrmann@gmail.com

Du kan også læse mere på 
www.dn.dk/soroe
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EN BIODIVERSITETSPOLITIK
Naturen mister dag for dag arter på grund 
af manglen på plads til vildere natur. 
Biodiversitetskrisen er en udfordring vi alle 
må tage på os. 
Her har Sorø Kommune et meget stort ans-
var. Kommunen skal løfte noget af opgaven 
ved at vedtage en biodiversitetspolitik, der 
rummer initiativer, der fastholder og øger 
den biologiske mangfoldighed. 

RENT DRIKKEVAND
I Danmark drikker vi vores grundvand - det 
er naturligt, nemt og billigt. En unik ressource 
vi skal passe på, for selvfølgelig skal vores 
efterkommere også have glæde af rent drik-
kevand, direkte fra undergrunden. 
Men brugen af sprøjtegifte truer det rene 
drikkevand. Sorø Kommune bør gå foran og 
undlade brug af sprøjtegifte på egne arealer. 

GRØNNE OG BÆREDYGTIGE SKOLER
Det er børnene, der skal leve med de beslut-
ninger, vi træffer nu. Det er dem, der skal 
drive den grønne udvikling videre. 
Vi står med et særligt ansvar for at uddanne 
vores børn til at træffe grønne valg, der 
sikrer en god fremtid for dem selv og kom-
mende generationer. Derfor skal vi fokusere 
på kommunens skoler, og gøre dem grønne 
og bæredygtige. 

EN GRØN MOBILITETSPLAN
Sorø Kommune dækker et stort geogra-
fisk område, hvor mange mennesker hver 
dag, bevæger sig rundt. I forbindelse med 
Sorø Kommunes klimahandlingsplan er der 
oplagte muligheder for at skabe en grøn og 
bæredygtig mobilitetsplan. Bedre kollektiv 
transport, bedre cykelinfrastruktur med nye 
cykelstier og vedligeholdelse af eksisterende 
samt understøttelse af overgang til el-biler.

KLIMALEDERSKAB
Isen smelter, temperaturen stiger, fremtiden 
bliver formet af, hvor hurtigt vi kan bremse 
CO2-udledningen. Vi har en klimakrise, som 
er den største fælles og globale udfordring, 
vi står over for. Hele Sorø Kommune skal 
ramme en 70 % CO2-reduktion i 2030 og 
100 % i 2050. Der er brug for handlinger i 
fællesskab, og der er brug for, at Sorø Kom-
mune tager det lokale klimalederskab på sig. 

VI HAR BRUG FOR...

SCAN QR-KODEN
og læs mere om de 
5 områder, på DN 
Sorø’s hjemmeside.


