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Baggrund:
Jeg er uddannet biolog og de sidste 10 år har jeg arbejdet som naturvejleder. Jeg
interesserer mig især for biodiversitet samt menneskets forhold til naturen. Mit arbejde har
desuden givet mig et stort lokalkendskab og bringer mig rundt i hele Syddjurs Kommune.
Her har jeg især kontakt til institutioner og skoler men også kulturlivet.
Engagement i lokalområdet har altid ligget mig meget på sinde og jeg har siddet i mange
udvalg og bestyrelser.

Siden 2018 har jeg repræsenteret Alternativet i byrådet, hvor jeg sidder i Natur, teknik og
miljø-udvalget. I forbindelse med byrådsarbejdet sidder jeg også i bestyrelsen for Reno Djurs
og LAG Djursland.

Privat: gift med Rasmus (gymnasielærer), 2 drenge på 11 og 14 år. Bor i bofællesskab
sammen med mine forældre på en gård lidt uden for Egens. Her er jeg desuden født og
opvokset.

Hvorfor stille op?

Jeg ønsker at fortsætte det arbejde, jeg har lavet de sidste knap 4 år. Jeg er slet ikke færdig
med lokalpolitik og der er stadig masser af ting at arbejde med i Syddjurs kommune.

Mit hovedfokus har især været i forhold til den grønne omstilling, lokal udvikling og
borgerinvolvering. Men jeg forsøger hele tiden at holde de tre bundlinjer for øje og arbejde
for at Syddjurs Kommune arbejder med mere og andet end den økonomiske bundlinje.
Jeg mener at Alternativet trods sit ene mandat har været med til at trække Syddjurs
kommune i en mere grøn retning, og i kraft af at vi var tungen på vægtskålen i forhold til den
socialdemokratiske borgmester, bliver vi taget alvorligt og inddraget.

Det sidste stykke tid har jeg fået mere og mere fokus på at udfordre det klassiske
vækstbegreb og stille spørgsmålstegn ved om mere vækst blot er positivt og det arbejde vil
jeg gerne fortsætte. Syddjurs kommune skal selvfølgelig udvikle sig men det skal være på
den bæredygtige måde!

Hvad kan jeg bidrage med?
Erfaringen med byrådsarbejdet, fagligheden inden for natur og miljø, lokalkendskab,
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