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Nyemålinger: Støjberg står stadig
stærkt i Nordjylland
13 procent af nordjyderne vil stemme på Inger Støjberg. Venstre er tæt på en halvering i Nordjylland, mens
Dansk Folkeparti næsten er væk
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Foto: Bo LehmInger Støjberg og Danmarksdemokraterne står til at få 13,2 procent af de nordjyske stemmer.

NORDJYLLAND: Selvfølgelig er
Inger Støjberg stadig popu-
lær. Selvfølgelig skal hun og
Danmarksdemokraterne nok
komme i Folketinget. Men
efter en nærmest flyvende
start på valgkampen er optu-
ren gået noget i stå.

I starten af valgkampen
stod partiet konsekvent til at
få omkring 10 procent af
stemmerne, men det tal er
nu faldet med mindst et par
procent. JyllandsPosten har
lavet et gennemsnit af alle de
nyeste målinger, og her står
Danmarksdemokraterne til
at få 7,5 procent og 14 man-
dater.

Men i Nordjylland ser
målingerne markant bedre
ud. I Nordjyskes egen Panel
Nordjylland undersøgelse
svarer 12 procent af de 1459
adspurgte, at de vil stemme
på Inger Støjberg - andre 10
procent vil overveje det.

I en Epinion-måling lavet
for DR står Danmarksdemo-
kraterne ligeledes til et godt
nordjysk valg. 13,2 procent
af de 624 adspurgte nordjy-
der vil stemme på Inger Støj-
bergs parti, og holder den
måling kan partiet godt ende
med at få tre nordjyske kan-
didater valgt ind.

- Nu kommer der rigtigt
mange meningsmålinger i en
valgkamp, og de ændrer sig

På landsplan er I forsvun-
det lidt ud af valgkampen.
Hvorfor?

- Vi er et nyt parti, der er
startet helt forfra. Økono-
misk kan vi slet ikke matche
de andre partier når det
handler om at føre kampag-

ne. Ingen vil være misundeli-
ge på vores kampagnebud-
get. Vi har højst en tiendedel
af deres budget.

I tidligere målinger har I
stået til op mod 20 manda-
ter, nu ligger I nærmere til
14-15 stykker. Er det en

skuffelse?
- Nej. Vi er bestemt ikke

kede af det niveau. Selvom
det ikke er 10 pct. er det sta-
dig vanvittig flot for et nyt
parti. Det er ekstremt svært
at starte et nyt parti og opnå
valg i Danmark.

Tager stemmer fra V og DF
At Inger Støjbergs navn ved
valget 1. november står på
stemmesedlen i Nordjylland
rammer især to partiet hårdt.
Hun ser ud til at tage en stor
del af de knap 10 procent,
der stemte på Dansk Folke-
parti ved seneste valg. I
målingen fra Epinion står
Dansk Folkeparti til bare 1,7
procent, og når altså ikke
over spærregrænsen.

Også Støjbergs gamle par-
ti bliver hårdt ramt. Ved
seneste valg fik Venstre 26,8
procent af de nordjyske
stemmer, men i målingen er
de tæt på en halvering, og
står til at få 14,6 procent.

Heller ikke for de nordjy-
ske konservative er målingen
rar læsning - de står til 5,4
procent, og er dermed kun
0,2 procent større end Libe-
ral Alliance.

Socialdemokratiet står -
igen - til at blive det klart
største parti i Nordjylland. I
Epinions måling står Social-
demokratiet til at få 31,2
procent af de nordjyske
stemmer mod 33,9 procent
ved sidste valg.

sammenlignet med resten af
landet. Er forklaringen den
enkle, at Støjberg stiller op
her?

- Her har vi har det bedste
kort af alle. Inger Støjberg
betyder selvfølgelig rigtig
meget.

hele tiden. Det er vigtigt, at
huske på, at de højest kan
tages som et øjebliksbillede.
Men selvfølgelig er vi glade
for, at det ser godt ud i Nord-
jylland, siger partiets grup-
peformand, Peter Skaarup.

I står godt i Nordjylland

Hvor skal krydset sættes? Find ud af det til
Nordjysk Valgtræf
Mandag aften afholder de tre nordjyske medier valgtræf i Aars. Du kan komme med helt tæt på folketingskan-
didaterne og forhåbentlig blive lidt klogere på, hvor krydset skal sættes

jj@dnmh.dk

Af Johannes Jacobsen træf, hvor TV2 Nord, P4
Nordjylland og Nordjyske
sætter alle 14 partier stævne.
Partierne får mulighed for at
svare på, hvad de vil med
Nordjylland og Danmark.
Som vælger får man mulig-
hed for at blive i hvert fald
bare lidt klogere på, hvor
man vil sætte sit kryds.

Og de fremmødte får

Vrå. I Aars debatterede poli-
tikerne inflation, børn og
unges mistrivsel, mangel på
sundhedspersonale og kli-
ma.

Der var mange gode inds-
park fra de fremmødte væl-
gere, og aftenen viste, at
politiske kandidater – i hvert
fald i Nordjylland – sagtens
kan føre en sober debat på

Nord og Johannes Jacobsen
fra Nordjyske, der styrer sla-
gets gang. Og med de mange
politikere på scenen er der
nok at holde styr på.

Har man ikke mulighed for
at deltage fysisk, bliver hele
debatten streamet på Nord-
jyske.dk.

VRÅ: Mandag aften klokken
19 er der mulighed for at
møde de nordjyske folke-
tingskandidater, når de nord-
jyske medier sammen afhol-
der Nordjysk Valgtræf i
Idrætscenter Vendsyssel.

Det er andet ud af tre valg-

mulighed for at påvirke
debatten ved blandt andet at
vælge et emne, politikerne
skal debattere, og stille
spørgsmål direkte til kandi-
daterne.

På det første valgtræf, der
blev afholdt på Vesthimmer-
lands Gymnasium i Aars,
deltog alle 14 partier - det
samme sker mandag aften i

trods af forskellige politiske
ståsteder.

Arrangementet er gratis og
kræver ikke tilmelding. Døre-
ne åbner 18.30, men mød
gerne op i god tid. Debatten
går i gang klokken 19, og
varer frem til klokken 21.

Det er Ralf Dahl Gotts-
chalk fra P4 Nordjylland,
Emma Fjordbak fra TV2
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