Jørn Jespersen, 60 år den 4.12.2015

Han brænder for den grønne vækst
Der var engang – for kun otte år siden – en lille hensygnende forening med 14
medlemsvirksomheder. Så blev Jørn Jespersen direktør. I dag er Dansk
Miljøteknologi en indflydelsesrig brancheforening for store grønne virksomheder
som Grundfos, Krüger og Haldor Topsøe, men også en række små, innovative
vækstvirksomheder, 82 i alt.
Foreningen tager vare på virksomhedernes – og Danmarks – interesse i at
forbedre indsatsen for vandmiljø, klimatilpasning, ressourceudnyttelse, ren luft og
rensning af forurenet jord. Teknologierne skal hele tiden udvikles for at fastholde en
dansk førerstilling, både til gavn for miljøet og sundheden og for dansk eksport og
beskæftigelse.
På Christiansborg og i ministerierne og styrelserne bliver der lyttet, når Jørn
Jespersen taler. »Hans betydning har været uvurderlig,« siger Dansk Miljøteknologis
formand, direktør i Grundfos Claus Witt. »Der er aldrig tvivl om, at vi bliver taget
med og hørt i alle væsentlige beslutninger på det miljøteknologiske område.«
»Han er en fremragende kommunikator, fantastisk god til at få sit budskab klart
og skarpt igennem,« siger foreningens næstformand, Krügers administrerende
direktør Leif Bentsen, »det er godt at have ham på sin side.«
Kald ham entusiast eller pragmatiker, lobbyist eller ildsjæl. Det kommer i dette
tilfælde ud på et. Jørn Jespersen fører ikke bare interessepolitik. Han er drevet af et
stærkt engagement og søger konkrete svar på de globale udfordringer: En voksende
verdensbefolkning søger at arbejde sig ud af fattigdom og op på en højere
levestandard. Det er en trussel mod natur, miljø og klima, hvis ikke vi i tide får sat
mere fart i den grønne vækst og omstilling og udvikler og udbreder de nye og
smarte teknologier, der er nødvendige.
Jørn Jespersen har gennemslagskraft, men han kan også lytte.
»Jeg lærte ham at kende da jeg var viceformand i Dansk Landbrug og han var SF’s
miljøordfører og formand for fødevareudvalget og miljøudvalget i Folketinget,«
siger venstremanden Henrik Høegh, senere fødevareminister og i dag
viceborgmester i Lolland Kommune. »Han var en politiker med bestemte meninger
og faste holdninger. Men han havde evnen til at lytte. Han var ikke argumentresistent og han kunne godt bevæge sig. Det er den slags mennesker, der gør politik
spændende at være med i. Han sætter sig ind i tingene og går efter bolden, men han
er åben og klar til at tage en diskussion. Faktisk har jeg oplevet, at han kom med
forslag til, hvordan jeg selv kunne argumentere bedre for mine synspunkter.«
De er ikke enhver beskåret at få sådan et skudsmål af sin politiske modstander.
Som SF-medlem af Folketinget 1987-88 og 1994-2005 hørte Jørn Jespersen til
partiets grønne gren, med fokus på miljø, økologi og fødevarer. Han var formand for
Folketingets fødevareudvalg og derefter miljøudvalget 1998 – 2001. Han stod bag
indførelsen af Svanemærket i Danmark og FSC-mærkning af træ fra bæredygtig
skovproduktion. Også dengang var han optaget af balancen mellem miljø- og
erhvervshensyn og en miljøpolitik der i høj grad er markedsbaseret og drevet af
virksomheder, der arbejder med grøn omstilling.

Som formand for Natur- og Landbrugskommissionen, 2012 – 2013, stod han på
mål for en ny, moderne regulering af landbrugets udledninger til vand og luft. »Han
gik ind for det synspunkt, at vi landmænd godt kan fuldgøde vores marker i de
områder, hvor det er forsvarligt. Man skal ikke smøre miljørestriktioner tynd ud, ens
for alle, men regulere emissionerne på moderne vis. Det var banebrydende, og det
vakte da også modstand blandt hans egne. Men det rystede ham ikke,« siger Henrik
Høegh.
Den Danske Naturfond, der skal styrke naturindsatsen i Danmark, blev oprettet
efter forslag fra Natur- og Landbrugskommissionen. Fondens direktør, Flemming
Nielsen, var sekretariatschef i kommissionen. »Jørn Jespersen er god til at samle folk
og bygge bro mellem forskellige holdninger og synspunkter. Han er samtidig en
erfaren debattør. Man gør klogt i at være særdeles velforberedt, hvis man ønsker at
matche ham i en diskussion. Men han har også stor respekt for argumenter og folk
med viden og indsigt. Hvis man kan demonstrere det, er han rigtig god til at lytte og
lade sig inspirere. Det gælder dog ikke, hvis talen falder på ’Danmarks skønneste
sted’. Her er det kun Møn, der tæller.«
Jørn Jespersen er medlem af bestyrelsen for GUDP, Grønt Udviklings- og
Demonstrations Program, MUDP, Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations
Program og Den Danske Naturfond.
Han bor i Vangede og på Møn.
Han er vokset op i Slagelse, student fra Slagelse Gymnasium 1974, uddannet som
lærer fra Blågård Seminarium, læst økonomi på Københavns Universitet og
organisation og ledelse på Handelshøjskolen (CBS).
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