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Bedre veje til eksport
Jeg vil gerne kvittere for, at direktøren for Landbrug & Fødevarer, Søren Gade, i den offentlige debat har
slået til lyd for flere investeringer i vejnettet som forudsætning for konkurrencedygtig produktion og øget
eksport. Effektiv transport er helt afgørende for danske arbejdspladser i både industrien og
fødevareerhvervet. Desuden foreslår Søren Gade, at vi kigger nærmere på mulighederne for at anlægge en
ny parallelmotorvej i Jylland til aflastning af trængslen på østjyske motorvej samt sikring af kortere og
billigere transportveje ned gennem Jylland. Jeg er fuldstændig enig i Søren Gades betragtninger. Der er
brug for flere vejinvesteringer i de kommende år, herunder en fremtidssikring af Den jyske transportkorridor.
Her er en parallelmotorvej (Hærvejsmotorvejen) set i sammenhæng med Den 3. Limfjordsforbindelse den
helt rigtige løsning, der er bedst og billigst for samfundet og erhvervslivet. Og som sikrer et Danmark i bedre
balance. Og som følger naturligt op på EU’s udpegning af Den jyske transportkorridor mellem Tyskland og
Hirtshals/Frederikshavn som en af de vigtige netværkskorridorer i Europa. Desværre har vi lige nu en
regering, der sammen med Enhedslisten fokuserer ensidigt på kollektiv trafik. Og det bliver næppe bedre
med den nye transportminister, Pia Olsen Dyhr (SF), der til manges forbløffelse har udtalt, at ”der generelt
fokuseres for meget på vejene”. Noget sådant kan kun udtales af ministre, der ikke kender ret meget til
realiteterne vest for Valby Bakke. Herunder, at man i det meste af provinsen er fuldstændig afhængige af
biler og lastbiler for at bevare lokale arbejdspladser og have et godt fritidsliv. Men selvom det er op ad bakke
lige nu, så bør vi ikke give op. Tværtimod bør vi samle alle gode kræfter om at få endnu mere fokus på bedre
veje til eksport, og til sikring af gode danske arbejdspladser.
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