
 
Forældet flygtningekonvention  
 
Det står lysende klart, at Flygtningekonventionen er forældet og trænger til en moderni-
sering. Disse internationale spilleregler, der blev lavet i kølvandet på den katastrofale 
situation i Europa efter 2. Verdenskrig tager slet højde for den nuværende udfordring med 
massive globale flygtningestrømme og folkevandringer mod Europa. Ja faktisk er den nu-
værende konvention med til at fremme kyniske menneskesmugleres givtige milliardfor-
retning, fordi hjælpen som hovedregel ikke længere kanaliseres via FN til de hårdest 
ramte flygtninge, der er strandet i lejre i nærområder. Nu bruges pengene primært på en 
meget dyr hjælp i de Europæiske lande, hvor omkostningerne er mangefold højere - med 
deraf følgende samlet hjælp til langt færre mennesker. Den stående terrortrussel er også 
en ny kæmpe udfordring, som ingen forudså for 60 år siden. Dertil kommer udfordringen 
med, at det er svært af skelne mellem reelle flygtninge og migranter, der ikke er i livsfare, 
men som stræber efter et bedre liv i Europa. Der er desværre en udbredt tendens til, at 
man i den politiske debat og i pressen glemmer denne helt afgørende sondring.  

 
Det bliver imidlertid en lang proces at ændre og modernisere Flygtningekonventionen. Det 
skal ikke afholde os fra at komme i gang med arbejdet. Indledningsvis bør der samles en 
koalition af de mange lande, der i lighed med Danmark har erkendt behovet for moderni-
sering af konventionerne. Eksempelvis spores der i Sverige og Tyskland en gryende rea-
lisme, som ikke var der for blot få måneder siden. Det står dog klart, at der i Europa 
fortsat er stor forskel på de enkelte landes tilgang til udfordringen.  
 
Indtil konventionerne bliver ændret, skal Danmark efterleve de nuværende spilleregler. 
Ellers bliver vi isoleret internationalt med deraf følgende uoverskuelige konsekvenser for 
vores land. Med dette som grundlag er det uhyre vigtigt, at Europa får styr på den nuvæ-
rende kaotiske flygtningekrise. Heller ikke denne gigantiske udfordring kan Danmark løse 
helt alene. Det gælder med hensyn til mere effektiv og hurtig hjælp til de virkeligt fattige 
og nødlidende i nærområderne. De lever under kummerlige forhold. Desuden skal vi sna-



rest have genoprettet en effektiv kontrol ved Europas ydre grænser. Ellers vil den uhold-
bare situation skade det indre marked, der er forudsætningen for mobilitet, effektiv sam-
handel, øget vækst og velstand i Europa. Og det ville for alvor være et tilbageslag for 
visionen om fred, stabilitet og velstand i vores verdensdel.  
 
Vi kommer på tværs af Folketingets partier og i EU til at bruge rigtig mange kræfter på 
håndtering af flygtningekrisen i 2016. Der skal både på kort og lang sigt findes bedre løs-
ninger til, hvordan vi hjælper mennesker på flugt og i nød, uden at vi underminerer grund-
laget for stabilitet, sammenhængskraft, tryghed og velfærd i vores del af verden. Jeg 
efterlyser i øvrigt, at kritikerne af den flygtningepolitik, der føres af regeringen med 
støtte fra de øvrige blå partier og S, kommer på banen med seriøse og realistiske bud på 
effektive løsninger frem for gold kritik. Vi skal passe på Danmark. Desuden skal vi som 
altid huske at holde hjertet varmt og hovedet koldt. Godt nytår.  
 

 
Midlertidig grænsekontrol  
 
Sverige har med virkning fra den 4. januar indført et transportøransvar, der indebærer ID-
kontrol på dansk jord med det mål at få markant færre asylansøgere til Sverige. For at 
minimere risikoen for, at der sker en koncentration af asylansøgere i Danmark, har rege-
ringen nu indført en midlertidig grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse. Baggrunden 
for dette er, at Danmark indtil nu har fungeret som transitland for et stort antal asylan-
søgere med et brændende ønske om at komme til Sverige. Denne transit har svenskerne 
nu sat en effektiv bremse på.  
 
Siden september har mere end 91.000 migranter og flygtninge krydset den dansk-tyske 
grænse. Omtrent 13.000 af dem har søgt asyl i Danmark – resten er formentlig søgt videre 
til Sverige, Norge og Finland. Svenskernes lempelige udlændingepolitik gennem mange år 
har i sagens natur virket som en magnet. Nu går svenskerne i den stik modsatte grøft og 
det må vi forholde os til i Danmark. Vi vil følge situationen nøje og være klar til at sætte 
yderligere tiltag i værk, hvis det måtte blive nødvendigt.   
 
I første omgang har vi besluttet at indføre en midlertidig grænsekontrol i 10 dage med 
mulighed for forlængelse. Dette vil betyde, at politiets synlighed øges, og at der foretages 
stikprøvekontrol ved grænsen. På den måde kan myndighederne skabe sig et optimalt 
overblik over tilstrømningen af udlændinge sydfra samt forhindre, at udlændinge, der ikke 
ønsker at søge asyl i Danmark, stoppes allerede ved grænsen.  
 
Det sikrer med andre ord, at vi har bedre styr på, hvem der rejser ind i landet, og hvad 
de vil. Regeringen har allerede strammet op på SR-regeringens lempelige udlændingepo-
litik. Og vi er med baggrund i et bredt flertal i Folketinget klar med yderligere tiltag, hvis 
det viser sig at være nødvendigt for at holde styr på tilstrømningen. Derudover presser vi 
på for, at der på europæisk plan iværksættes effektiv hjælp i nærområderne, ligesom en 
effektiv kontrol ved EU’s ydre grænser skal genskabes hurtigst muligt. Vi er midt i en 
meget alvorlig situation, hvor vi skal passe godt på Danmark samtidig med at vi holder 
hjertet varmt og hovedet koldt.  
 



Famøs kombiterminal 

Den 5. januar var jeg på feltbesøg på 

den famøse kombiterminal på Esbjerg 

Havn. Desværre bliver de spritnye og 

dyre spor overhovedet ikke benyttet af 

godstog. Ikke just et eksempel til efter-

følgelse....  

Det er vigtigt at tage ved lære af fejlta-

gelser. 

 

 

 

 

 

Stormøde med fokus på landbruget 

Lige en hilsen fra Asmildkloster Landbrugsskole, hvor Venstre den 6. januar holdt stormøde 

med miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen om den nye fødevare- og landbrugspakke. 

Det er skønt, at folk møder talstærkt frem til debat, når der kaldes til møde. 

 



Feltbesøg på Skive Kaserne 

Tak til oberst Mogens Bech og 

oberstløjtnant Thomas Bjørnbak 

for et interessant besøg og en in-

spirerende drøftelse hos total-

forsvarsregion Nord- og Midtjyl-

land på Skive Kaserne den 7. ja-

nuar.  

Bemærk regionens potente logo, 

Cimber-tyren. 

 

 

 

 

Ingeniørregimentet i Skive 

Jeg siger tak til chefen for Ingeniørregimentet 

i Skive, oberst Christian Arildsen for en god ori-

entering og drøftelse den 7. januar af ingeni-

ørtroppernes opgaver og situation.  

Mange af regimentets dygtige medarbejdere er 

mine egne gamle kolleger fra min tid som chef 

for informationssektionen på Skive Kaserne 

2001-2005. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



Pihl og Prehn på tur 

Lige en hilsen fra Hermelinvej i Ans, hvor vi den 8. januar holdte en indledende konference 

om projektet "Pihl og Prehn på tur".  

Man kan faktisk godt hygge sig med politiske modstandere.  

 

 

En aften i politikkens tegn 

Mandag den 11. januar inviterede Venstre i Bjerringbro til politisk aften i Viften med fokus 

på blandt andet regeringens vækst- og landbrugspakke.  

Jeg takker de fremmødte for en rigtig god dialog. 

 

 

  



Nytårssammenkomst for det diplomatiske korps 

Lige en hilsen fra Christianborg, hvor jeg, sammen med Folketingets formand, var vært 

ved dagens store og traditionsrige nytårssammenkomst for det diplomatiske korps den 12. 

januar. Det er en fornøjelse på vegne af Folketinget at byde velkommen til ambassadører 

fra alle dele af verden. 

 

 

Virksomhedsbesøg i Karup 

Onsdag den 13. januar var jeg på virksomhedsbesøg hos Danmarks største kartoffelmels-

fabrik i Karup sammen med lokale venstrefolk. Her producerer 40 dygtige medarbejdere 

85.000 tons kartoffelmel om året, foruden andre kartoffelprodukter. 

 

 

  



 

Flot fremmøde 

Venstre i front. Stor tak til de omkring 80 lokale borgere, der om efter-

middagen og aftenen den 13. januar mødte frem til Venstre-møderne i Møn-
sted og Stoholm for at deltage i en aktuel debat om balance mellem land 
og by, flygtningekrisen, kommunal service mv. Det er demokrati, når det 
er bedst! 

 

 

 

Dialog med de lørdagshandlende 

Lige en hilsen fra Sct. Mathias Centret i Viborg, hvor 

jeg lørdag den 16/1-16 viste flaget for Venstre sam-

men med byrådsmedlemmer, organisationsfolk og 

aktive VUere og havde en god dialog med rigtig 

mange af de lørdagshandlende. Valg skal vindes mel-

lem valgene. Direkte dialog med vælgerne er helt 

afgørende i vores folkestyre. 

 

 

Levende debatmøde i Ørum 

Lige en hilsen fra OK Tanken i Ørum, hvor vi søndag den 17/1-16 havde gang i et godt og 
levende debatmøde med godt 30 deltagere. Folkestyre i højeste potens. Jeg er stolt over, 
at lokale Venstre-foreninger landet over er garanter for god politisk debat og direkte dia-
log mellem os folkevalgte og borgerne. 

 



Grøn el og varme fra Tange  

Danmarks største vandkraftværk, Tangeværket, har i snart 100 år produceret vedvarende 

energi i form af elektricitet fra store turbinedrevne generatorer. Ved værkets start var 

der tale om et teknologisk kvantespring, der gav lys over land og som bidrog til en fanta-

stisk udvikling og vækst i store dele af Jylland. I dag har værkets el-produktion kun mar-

ginal betydning for elforsyningen, men det velholdte og arbejdende værk er ikke desto 

mindre et lysende fyrtårn for vandkraft og vedvarende energi. Et levende stykke dansk 

kulturhistorie. Specielt set i sammenhæng med det flotte energimuseum. Det skal vi holde 

fast i. I sidste uge kom den fantastisk gode nyhed om, at Tange også i de næste 100 år kan 

komme til at spille en hovedrolle, når det gælder produktion af vedvarende grøn energi. 

Helt konkret drejer det sig om, at man ved hjælp af store varmepumper drevet af grøn el 

fra Tangeværkets generatorer kan producere store mængder grøn fjernvarme af de 

enorme mængder vand i Gudenåen – i gennemsnit 20.000 liter i sekundet. En sådan ener-

gicentral ved Tangeværket kan indledningsvis forsyne varmeforbrugerne i Bjerringbro, 

Rødkærsbro, Ans og Ulstrup med billig og 100 pct. CO2-fri varme. De videre perspektiver 

på sigt - med mulig tilsvarende produktion til byer som Silkeborg og Viborg - er lovende 

takket være ny og effektiv teknologi. Som energipolitiker og midtjysk folketingsmedlem 

kipper jeg med flaget for dette visionære projekt. Der er tale om en genial kombination 

af den eksisterende el-produktion med effektive varmepumper. Jeg er overbevist om, at 

dette projekt vil vække positiv opsigt i resten af landet og uden for landets grænser, hvis 

det bliver realiseret. Og mon ikke mange ligesom jeg glædes over udsigten til, at Tange-

værket også de næste 100 år kan blive et energimæssigt kraftcenter med masser af grøn 

varme fra Gudenåen og de snurrende turbiner.    

 

Transportpolitisk debat  

Onsdag den 27. januar kl 1215-1300 deltog jeg i en transportpolitisk debat i DR P1. Emnet 

omhandlede det faktum, at vi hvert år holder i kø for omkring 15 milliarder kroner på vej 

til og fra jobbet. Budskabet fra mig var klart: Vi skal støtte op om den enkeltes individuelle 

transportvalg. SR-regeringen tømte statskassen ved bl.a. at satse ensidigt på den kollek-

tive transport. Vi mener omvendt, at det er veje-

nes tur ligeså snart anlægsstoppet er ophævet og 

kassen ikke længere er tom.  

Jeg takker mine meddebattører for en rigtig god 

debat. 

 

 

 

 



 Fredskov med fornuft 

Af MF Kristian Pihl Lorentzen, Transportordfører for Venstre, og MF Erling Bonnesen, 

Miljø- og fødevareordfører for Venstre 

Den nuværende administration af skovloven fungerer i mange tilfælde som en bremseklods 

for lokale og almennyttige projekter. Langt størstedelen af Danmarks skove er fredskov, 

hvilket blandt andet indebærer en lovbestemt varig binding af arealerne til skovdrift. Helt 

konkret udgør fredskov omkring 72 procent af vores samlede skovareal. Begrebet fredskov 

har sin oprindelse i Skovforordningen af 1805, og på det tidspunkt var der decideret skov-

mangel i Danmark. Lovgivningens formål har igennem alle disse år været at bevare og øge 

skovarealet, hvorfor der ikke må etableres anlæg, opføres bygninger eller gennemføres 

terrænændringer på de pågældende arealer. Hvis man skal afvige fra loven, skal de sam-

fundsmæssige interesser overstige hensynet til at bevare fredsskoven. Lovgivningen og 

administrationen heraf er imidlertid alt for usmidig. 

Som et eksempel kan vi nævne, at Viborg Kommune har fået afslag på at ophæve fred-

skovspligten med henblik på at etablere en tiltrængt ny fodboldbane til brug for Bruuns-

håb-Tapdrup Idrætsforening. Naturstyrelsen har blandt andet begrundet afslaget med, at 

der ikke er tale om et betydende samfundsmæssigt formål. Dette er vi meget uforstående 

overfor. Specielt da det indgår i planen, at der plantes et nyt stykke skov med dobbelt så 

stor areal, som det der skal ryddes. For os er det lokale frivillige foreningsliv uhyre vigtigt 

for vores samfund. Vi glæder os over, at en reaktion fra Viborg Kommune har betydet, at 

Naturstyrelsen vil foretage en besigtigelse på ny for at undersøge sagen til bunds. 

Som et andet eksempel på rigid administration af skovloven kan nævnes Naturstyrelsens 

afslag til Viborg Kommune om etablering af en Riverraftingbane ved Søndersø. En række 

gode kræfter har lavet et projekt, hvor banen etableres tæt på Gymnastik- og Idrætshøj-

skolen i Viborg. Også her indgår det i planen, at der skal plantes et nyt stykke skov med 

det dobbelte areal, af det stykke kratlignende småskov, der skal ryddes. 

Disse to eksemplar understreger behovet for handling. Vi vil derfor rejse denne over for 

miljø- og fødevareministeren. Vi skal ubetinget værne om vores skovarealer. Men det er 

ikke rimeligt, at en utrolig stram fortolkning af skovloven forhindrer sunde, almennyttige 

projekter i at blive realiseret. Målet er klart: Der skal blødes op på mulighederne for at 

dispensere omkring fredskov, hvor sunde lokale projekter tilsiger det, og når der plantes 

mere erstatningsskov, end der fældes.  

 

  

  



Vandløb har høj prioritet  
 

I løbet af januar måned har jeg som 
vandløbsordfører for Venstre brugt 
rigtig mange timer på politisk ar-
bejde vedr. oversvømmelser og sni-
gende forsumpning af terrænet 
langs vandløb. Klimaforandringer, 
vandremusling og reduceret vandfø-
ringsevne har i åerne forværret pro-
blemet. Jeg noterer mig med stor 
tilfredshed, at der tegner sig bred 
enighed om behovet for handling. 
Vandløbsloven bør ændres, så der 
kommer mere fokus på effektiv af-
vanding af landskabet.  
 
 
Denne sag vil have meget høj prioritet hos mig i 2016. Jeg ser frem til at mødes med en 
lang række personer med indsigt i forholdene omkring vandløbene. Desuden er jeg i god 
dialog med miljø- og fødevareministeren om sagen. Vandet skal ud i havet!  
 

 
Stor klapjagt på kromænd 

 

En opdukkende nidkær fortolkning af en gammel lov fra 1912 har medført en veritabel 
klapjagt på ejere af landets 113 kgl. privilegerede kroer, der én for én trækkes i retten, 
fordi deres kroer prydes af den lukkede kongekrone. Dette vanvid skal stoppes. Lad os 
bruge de knappe ressourcer på noget andet og i stedet have respekt for et fornemt stykke 
danmarkshistorie. Jeg er i god dialog med kulturministeren om sagen, der forventeligt 
snart kan lukkes ned med en lille justering af lovgivningen. 
 

 



Her kan du se en oversigt over mine kommende aktiviteter: 

Dato  Aktivitet  

MAN 01 FEB Årsmøde i Hærvejskomiteen (Billund Lufthavn). 

02-05 FEB Møder på Christiansborg, herunder vagter i formandsstolen. 

MAN 08 FEB Seminar hos Dansk Arbejdsgiverforening. 

TIR 09 FEB Møder på Christiansborg. 

ONS 10 FEB Møder på Christiansborg. Aften: Opstillingsmøde hos V i Viborg. 

TOR 11 FEB Møder på Christiansborg. 

FRE 12 FEB Dialogmøde med borgmesteren i Viborg. 

12-16 FEB Familietur til sommerhus i Søndervig. Afslapning ved vestkysten. 

ONS 17 FEB Møder med sportsfiskere m.fl. vedr. fremtidens vandløbsvedligeholdelse. 

18-19 FEB Møder og virksomhedsbesøg i Midtjylland. 

MAN 22 FEB Årsmøde i Viborgegnens Liberale Erhvervslaug. Aften: Generalforsamling 
hos Venstre i Viborg. 

TIR 23 FEB Møder på Christiansborg. Bestyrelsesmøde hos Venstre i Viborg Kommune. 

ONS 24 FEB Møder på Christiansborg. Aften: Fest med Presselogen i Folketinget. 

TOR 25 FEB Møder på Christiansborg. Infrastrukturkonference i Silkeborg. 

FRE 26 FEB Møder i Midtjylland. Aften: Møde i regi af Tange Sø Folk Festival. 

MAN 29 FEB Havnedag i Aarhus. Vejmøde på Pårup Kro. Aften: Generelforsamling hos 
Venstre i Kjellerup Nordøst. 

01-02 MAR Nordisk IPU møde i Helsinki. 

07-13 MAR Rejse til Japan med Folketingets Præsidium. 

16-24 MAR IPU Annual Session i Zambia. 

 

 


