
Del 3 - Spørgsmål: 

Spørgsmålene omhandler forskellige forhold. Nogle kræver uddybende svar, andre er Ja/Nej-spørgsmål. 

Alle svar er legitime og danner blot udgangspunkt en indsigt i dig, og i hvordan din specifikke profil kan 

bidrage mest til kandidatfeltets mangfoldighed. 

Vi glæder os til at høre fra dig. De bedste hilsner – Storkreds Sjælland og KU-18 

 

Del – 1 Grundlæggende stamdata: 

Navn: Lars Birger Nielsen 

Alder: 65 

Adresse: Bisserup Havnevej 39 

Mail: AC.LB@mail.dk 

Telefonnummer: 21929719 

Lokalkreds: Slagelse 

Indmeldelse: januar 2015 

Er du på (Skriv gerne din profil): 

Facebook: Personlig: Lars Birger Nielsen 

                    Virksomhed: Bisserupfisk               

Twitter: 

LinkedIn: ja  

Instagram: ja 

Andre sociale medier? 

 

Skema - Sæt X i den boks med dit svar (kun ét kryds i hver række). 

 

Spørgsmål Svarmuligheder 

Hvilken arbejdstid forventer du at kunne 

lægge som kandidat? 

1 time om 

ugen 

 

3-5 time om 

ugen 

 

7-10 timer om 

ugen   

X 

Hvordan er din politiske erfaring? Ny i politik 

 

1-5 år 

 

Mere end 5 år   

X 

Hvordan er din foretrukne politiske tilgang? Realpolitisk X Visionær 

 

Værdibaseret 

ulla1454
Text Box



 

 
Del 2 

Her kan du skrive eller indsætte din ”ansøgning til stillingen som folketingskandidat”. Ansøgningen skal 

betragtes som en øvelse – en ramme du kan bruge til at fortælle, hvem du er, hvad du vil og hvad du 

tænker at dette tilsammen bidrager med som folketingskandidat. Brug max 1,5 normalside på din 

ansøgning og indsæt et CV med dine erfaringer og kompetencer. 

 

Ansøgning om folketingskandidatur for Alternativet. 

Jeg – Lars Birger Nielsen – ønsker at opstille som kandidat for Alternativet til næste Folketingsvalg. 

Jeg er gift -  har børn og børnebørn og bor i Bisserup, en lille havneby Sydvestsjælland , Slagelse Kommune. 

Min baggrund er, at jeg er fisker, fiskehandler, medejer af Danmarks første og eneste økologisk havbrug, 

uddannet  miljøplanlægger på RUC (cand.techn.soc) og efter 40 års erhvervsfaring er jeg stadig nysgerrig 

efter  hvordan det, jeg laver kan forbedres og udvikles efter målene: 

- Økologisk balance 

- God ressourceforvaltning 

- Sunde fødevarer  

- Lokal produktion og forbrug 

At opstarte økologisk  havbrugsproduktion er virkelig en iværksætterudfordring. Det kræver stædighed, 

uddannelse, indsigt, nysgerrighed og et godt netværk.  Men i dag er virksomheden velfungerende og vores 

økologiske fisk er kendt og værdsat af alt fra kreative kokke,  Michelinrestauranter, almindelige forbrugere 

og børneinstitutioner, der gerne vil servere det bedste for børn.   

Nysgerrigheden har jeg i den grad bevaret og derfor søger jeg om at blive folketingskandidat.  Jeg tror dels 

at jeg kan tilføre Alternativet og folketingsarbejdet viden og indsigt og jeg kan virkelig godt tænke mig at 

arbejde med politik på fuld tid i en kollektiv arbejdsproces. 

Jeg har ikke tidligere været medlem af et politisk parti, men meldte mig ind i Alternativet i januar 2015. 

Siden februar 2016 har jeg været aktiv i Alternativet Lokalforening Slagelse og siden august 2017 suppleant 

i kredsens bestyrelse. 

Selv om jeg ikke har arbejdet i et politisk parti har jeg altid arbejdet politisk i det arbejde og den dagligdag, 

jeg har været i. 

Har fx siddet i styrende organer på universitetet, være talsmand på arbejdspladser, er formand for den 

lokale fiskeriforening og har været formand for digelaget i Bisserup, da vi tog initiativ til at højvandssikre 

Bisserup i 1990’erne. Sidstnævnte et eksempel på konkret kamp for værne mod klimaændringernes 

konsekvenser på et tidspunkt, hvor den politiske lydhørhed for problemet bare ikke var til stede. 



I forhold til konkret politikudvikling har jeg erfaringer fra Grønland, hvor jeg arbejdede for Landsstyret og 

dermed sammen med landsstyremedlemmerne. 

I forhold til Christiansborg har jeg deltaget i høringer under Teknologirådet  med kortlægning  af problemer 

og forslag til politiske initiativer. 

Når jeg ønsker at komme ind i Folketinget er det med et ønske om at kunne arbejde fuldtids med politik ud 

fra de erfaringer jeg har med i bagagen, så det ikke kun bliver det, der kan nås ved siden af et fuldtids 

krævende arbejde. 

Min baggrund, erfaringer og faglige kvalifikationer fremgår af vedlagte cv. 

Hvis der ønskes uddybninger står jeg naturligvis til rådighed. 

 

 

Del 3 - Spørgsmål: De følgende spørgsmål har flere formål. Dels at vi og andre kan lære dig at kende, men 

der er også spørgsmål, der giver mulighed for at reflektere over, hvor eller hvordan du ser dig selv ift. at 

være folketingskandidat. Sidst men ikke mindst er der også spørgsmål der sikre en afstemning af 

forventninger. Nogle spørgsmål kræver derfor et uddybende svar, mens andre er Ja/Nej-spørgsmål. 

1. Hvad er dine mærkesager/interesseområder? 

Svar:  

- Fiskeri og dyrkning af havet som udgangspunkt for økologisk fødevareproduktion 

- Lokal fødevareproduktion og lokalt udgangspunkt for forbrug og læring gennem livet 

- Genskabelse af økologisk balance i havet 

- Klima- og miljøpolitik med udgangspunkt i Grønland og Arktis 

- Sundhedspolitik med udgangspunkt i det vi spiser 

 

 

2. Hvis du selv kunne vælge ordførerskaber – hvilke ville du vælge og hvorfor? 

Svar: 

- Fiskeri – stor faglig indsigt og visionær udsigt og mit nuværende arbejde 

- Fødevarespørgsmål og iværksætterkultur i forhold til fødevarer 

- Grønland – har arbejdet for Grønlands Landsstyre i 6 år 

- Nordiske spørgsmål og samarbejde – Har bl.a. repræsenteret Grønland i etableringen af 

Vestnordensamarbejdet 

 

3. Hvilket politisk udspil mener du er Alternativets vigtigste? Begrund. 

Svar:  

- Introduktion af de 3 bundlinier 

- De politiske workshops og åben politikudvikling 

Bundlinierne er vigtige for en reel vurdering af effekter af tiltag og initiativer på alle planer og 

åbenhed er vigtig i den proces og i videre politikudvikling 

 

4. Der skal læses og skrives meget som folketingpolitiker – hvordan vurderer du dine egne 

kvalifikationer i skriftlig kommunikation – vil du have brug for hjælp? 



Svar: Jeg vurderer mine evner og erfaring i skriftlig kommunikation som gode og har også udført en 

lovforberende- og politikudviklende arbejde i min tid i Grønland og I Danmark benytter jeg enhver 

givende lejlighed til at stille direkte spørgsmål til politikere og fik også forbedret de økologiske 

regler for opdræt af fisk ved at gå direkte til  Ministeren inden vi lagde produktionen om til økologi. 

 

5. Nævn et forbillede (udenfor Alternativet) og begrund. 

Svar: Preben Wilhjelm. 

En meget seriøs politiker , der med nysgerrighed, vedholdenhed og spørgsmål fik sat gang i mange 

vigtige debatter. 

 

6. Hvad betyder ”Ny politisk kultur” for dig? 

Svar: 

Åbenhed i den politiske debat , lydhørhed overfor andres argumenter  og en insisteren på at nå 

politiske løsninger  

 

7. Hvordan vil du gøre dig synlig og arbejde med politik i perioden før valget? 

Svar: 

Tage udgangspunkt i at det både i forhold til fødevarer, fisk og politik altid er vigtigt med et godt 

alternativ. Når mit kandidatur er klart, vil der blive snakket politik, når der langes fisk over disken og 

Bisserup Fisk / Lars Birger Nielsen vil påbegynde produktion af dagligdags små videoklip om sunde 

fødevarer,  livet på havet, økologisk fisk og fiskeren , der vil i Folketinget for Alternativet 

 

8. Fremhæv en side ved dig selv som du mener, er særlig god eller vigtig for dig som 

folketingskandidat? 

Svar: - Stor faglig indsigt i områder der taler direkte til folk.  

God til at stille de udfordrende spørgsmål. Stædi , arbejdsom og vedholdende 

 

9. Hvad er din akilleshæl – områder eller egenskaber du ønsker at udvikle positivt? 

Svar: Har svært ved at sige nej og har tilbøjelighed til at påtage mig mere end hvad døgnets timer 

tillader. Vil godt udvikle at stille de gode spørgsmål som kan åbne op for den diskussion , at der er 

behov for nye og alternative tilgange til dagens problemer og alternative løsninger. 

 

10. Når der udskrives valg, er du så indstillet på at aktivere dit personlige netværk, men også være en 

holdspiller? 

Svar: Ja i høj grad 

 

11. En valgkamp kan være meget krævende – har du dit personlige bagland med dig? 

Svar: Ja helt klart 

 

12. Når der udskrives valg, skal du kunne hellige dig valgkampen i 3 uger – Kan du det? 

Svar: Ja og aktiviteten i virksomheden med stilles på vågeblus 

 

13. Har du tidligere været involveret i situationer eller aktiviteter der kan give dig og Alternativet 

problemer hvis det kommer frem? Ærlighed er vigtigt. 

Svar: Nej 



C V – Levnedsbeskrivelse for: 

 

Lars Birger Nielsen   -   Fisker, Havbruger, Cand.techn.Soc & nysgerrig 

Bisserup Havnevej  39 , 4243 Bisserup  /  Rude  . Mail: ac.lb@mail.dk   tlf.  21 92 97 

                                          

1953 Født i København. 

1973 Starter på Naturvidenskabelig basisuddannelse – Roskilde Universitets Center 

1976   Fiskeriministeriets Forsøgslaboratorium DTU,  Grundkursus for ingeniørstuderende. 

1978 Fisker i Nordsøen og arbejder 3 mdr. for Fiskernes Fagforening (SID) i Hanstholm  

           med fiskeripolitik. 

1980   Cand. Techn. Soc. med speciale i  Fiskeri, Fiskeindustriel udvikling og Ressourcefor- 

           valtning. 

1980   2 måneders studieophold på Færøerne – Det Færøske Akademi. 

1980   Ansat som konsulent / fuldmægtig i Grønlands Hjemmestyre under Landsstyreområdet 

           for Fiskeri og Industri. 

1982   Chefkonsulent for Konsulentformidlingen for Erhvervslivet i Grønland. Selvstændig  

enhed under Landsstyreområdet for Fiskeri og Industri. Direkte rådgivningsfunktion 

overfor Landsstyret og lovforberedende arbejde. Grønlands repræsentant i 

Vestnordensamarbejdet under Nordisk Ministerråd. 

      1986   Tager orlov fra stilling i Grønland 

1986   Opretter firmaet AFT – Akvakultur, Fisk og Teknologi sammen med færøsk partner og  

           starter Bisserup Havbrug.  

1987-1992  Arbejder med havbrug i sommerhalvåret og fisker om vinteren på grønlandsk  

           rejetrawler som fisker og fabrikschef. 

1993 Fuldtid som fisker, havbruger og freelance konsulent. Partnerskab i Bisserup Havbrug 

fortsættes og Bisserup Fisk oprettes som eget firma.           

1994 Forsøg med opdræt af blåmuslinger og østers sammen med fiskeopdræt. 

2000   Forsøg med udvikling af polykultur som driftsmodel for havbrugsdrift. Fra 2008 

           inddrages også makroalger. 

2008   Løbende dialog med FødevareErhverv for at også at kunne producere optimal kvalitet  

           under økologiregler. 

2010 Havbruget omlægges til ren økologisk drift. DKs første og eneste økologiske Havbrug. 

      2010-2018  Opstartsvanskeligheder (isvintre) med økologisk  produktion løses efterhånden.  

                 Økologisk produktion er ikke bare en given tilstand, men noget der skal udvikles hele     

                 tiden i samarbejde med kunder, kokke, videnspersoner og institutioner der brænder for  

                 at lave de bedst mulige fødevarer både med hensyn til kvalitet, den bedst mulige  

                 økologiske balance og mindst muligt klimaaftryk. Bisserup Havbrug laver økologiske      

                 ørreder i verdenskvalitet og vil godt gøre det endnu bedre. Arbejder i 2017-19 med i  

                 projektet ”Tang Nu” under Veluxfonden og forventer at vi i 2019 kan fortælle om  

                 Bisserup som verdens første havbrug med direkte cirkulær næringsstofomsætning og              

                 ørreder i en endnu bedre kvalitet, som Københavns Michelinkokke skal vurdere i        

                 efteråret 2018. 

                

                Arbejdet som havbruger, fisker og fiskehandler handler ikke kun om produktion og  

                leverencer. Der samarbejdes og undervises som en del af arbejdet: 

- Børnebissen – Bisserups børnehave får undervisning i fisk og hav hver uge  

- Skoleklasser og kokkeelever undervises jævnligt 

- Møder i Økologisk Landsforening, Dansk Akvakultur, Danske Fiskehandlere 

mailto:ac.lb@mail.dk


- Der leveres økologiske kvalitetsørreder til institutioner, fiskehandlere og kokke med 

og uden stjerner, der kan og vil give udtryk for begejstring og det prioriteres at have 

direkte kontakt til kokkene og de andre brugere for at ideudvikle og  hele tiden sikre 

det bedst mulige økologiske produkt med lavest mulige klimaaftryk . 

- Leverer bl.a. også til Relæ der i flere år har haft titlen af verdens mest bæredygtige 

restaurant og stadig ligger i top 10. 

 

2017-2018  Deltager i debatten om fødevareproduktion og klimaaftryk. Havbrug har fået 

           meget negativ omtale de senere år på grund af planer om placering af nye store havbrug i 

           Kattegat. I debatten har det været helt fraværende, at der faktisk også er noget, der hedder 

           økologisk havbrugsproduktion og i debatten om at mindske forbruget af kød, har det stort 

           set også været fraværende, at sammenlignes forskellige kødproduktioner så er fisk det, der 

           har det suverænt laveste klimaaftryk. 

 

           Deltager i debatter og møder hvor og i det omfang, det er muligt. 

 

2019-  Planer om at udvikle tangproduktionen yderligere for at forøge den direkte cirkulære  

           næringsstofomsætning. 

           Introducere poykultur i havbruget. 

           Udbrede kendskabet til økologisk bæredygtig havbrugsdrift. 

       

                 

                 
 




