
         

Velkommen til den nye blå trekløverregering  

Det kom som en forløsning og 

glædelig overraskelse, da Stats-

minister Lars Løkke Rasmussen 

under Venstres landsmøde an-

noncerede, at han havde invite-

ret Det Konservative Folkeparti 

og Liberal Alliance med i regerin-

gen. Den sidste søndag i novem-

ber fremlagde Venstre, Liberal 

Alliance, og Det Konservative Folkeparti det nye regeringsgrundlag – For et friere, rigere og mere 

trygt Danmark. Det nye regeringsgrundlag skal være med til at sikre fortsat vækst og udvikling i 

hele Danmark.  

Det er glædeligt, at der både i finansloven og regeringsgrundlaget er lagt op til store trafikale 

investeringer. I finansloven er der blandt andet sat en halv milliard af til udvidelsen mellem Aar-

hus og Skanderborg samt nedsættelse af færgetaksterne. Det nye regeringsgrundlag vakte stor 

begejstring, da man vil undersøge den midtjyske motorvej. En vigtig prioritering, som jeg per-

sonligt har kæmpet meget for. Der er rigtig mange gode tiltag i både finansloven og i regerings-

grundlaget. En effektiv infrastruktur er vigtig, for at skabe vækst og fremkommelighed. Det skal 

binde Danmark sammen, så borgerne lettere kan komme rundt i hele landet, og virksomhederne 

effektivt kan få transporteret deres varer.  



En ny trekløverregering har også betydet nye ministerier og ministre. Et stort tillykke til alle de 

22 udnævnte ministre. Jeg ser frem til det kommende samarbejde, og glæder mig over en stærk 

VLAK-regering. De 4 afgående ministre skal også have et stort tak for deres arbejde og store ind-

sats.  

 

Naturperlen Tange Sø 

En flot efterårsdag i starten af november måned 

besøgte jeg naturperlen Tange Sø sammen med 

Jarl Gorridsen og Ulrik Wilbek. To gode venstre-

mænd. Dansk natur, herunder Tange Sø, skal be-

vares med gennemstrømning af Gudenåens vand. 

De ufatteligt dyre og kunstige kanaler uden om 

søen er en dårlig ide. Der tegner sig et uhyre visi-

onært grønt varmeprojekt ved Tangeværket, hvor 

man ved hjælp af varmepumper drevet af el fra 

værkets generatorer kan producere billig 100 pct. 

grøn fjernvarme til rigtig mange midtjyder. Vi skal sikre og bevare Danmarks smukke natur, der er 

formet af vores forfædre.  

Besøg hos friskole i Bjerring 

D. 3 november havde jeg fornøjelsen af at 

besøge Gudenådalens Friskole i Bjerring. 

En lille skole, hvor eleverne dagligt lærer 

noget både fagligt og fællesskabsmæssigt 

i den bedste Grundtvig-koldske skoletradi-

tion. Nærhed, overskuelighed, og et 

stærkt fællesskab på tværs af årgange 

samt stort forældreengagement præger 

skolen. Vores frie grundskoler, er et vær-

difuldt supplement og alternativ til folke-

skolen. 

 

 



Vandløb skal passe til vildere og vådere vejr 

Alt for længe har vi levet med oversvømmelser i vores vandløb. Det er derfor på tide, at vi 

moderniserer vandløbslovgivningen. 

Af Esben Lunde Larsen (V), miljø- og fødevareminister og Kristian Pihl Lorentzen, vandløbsord-

fører (V) 

 

I december sidste år gik Storå ved Holstebro endnu engang over sine bredder. Denne gang vurde-

rede lokale, at oversvømmelserne var blandt de værste siden 1970. I sommer – et halvt år senere 

– var det længere sydpå i Vejle, hvor et skybrud oversvømmede haver, kældre og veje. Her var 

det den femte kritiske hændelse med stigende vandmasser siden 2014. 

 

Begge episoder er udtryk for et tiltagende problem med vand, som man oplever mange steder i 

Danmark. Ifølge DMI kommer der mere nedbør, og den er tilmed mere intens. Og nedbørsmæng-

den forventes at stige de kommende mange år. Den samlede nedbør er steget fra 712 til 743 mil-

limeter om året, når gennemsnittet for perioden 1961 til 1990 sammenlignes med perioden fra 

1991 til i dag. Det svarer til ca. 1.333 milliarder liter vand mere over Danmark i løbet af et en-

kelt år. 

De to episoder ved Holstebro og Vejle er derfor absolut ikke enestående. Tilsvarende store pro-

blemer med tabsgivende oversvømmelser opleves ved fx Silkeborg Langsø samt ved Nørreåen 

mellem Viborg og Randers. De stigende mængder vand er en trussel mod en række byer, og de 

er en plage for landmænd, der får marker oversvømmet. Og det er en ulykkelig situation, hver 

gang en familie oplever at få deres hjem oversvømmet, og samtidig medfører det store udgifter 

til klimasikring i mange kommuner. I Vejle arbejder man både i byen og oplandet med projekter, 

der skal være med til at tilbageholde vandet. 

Det er derfor på tide, at vi for alvor gør noget ved problemet. Regeringen har besluttet, at der 

er behov for en gennemgribende modernisering af vandløbslovgivningen. Den nuværende lovgiv-

ning er fra 1983, og området har været genstand for stor diskussion om, hvordan vandløb kan 

både kan have en naturmæssig værdi og kunne lede vand væk fra markerne. 

Derfor trænger lovgivningen til en opdatering, så den er stemmer overens med en virkelighed, 

der byder på et vildere og vådere vejr, men samtidig tager hensyn til natur og miljø. Men sådan 

et arbejde skal naturligvis ikke foretages af embedsmænd og politikere ved et skrivebord i Kø-

benhavn. Derfor vil regeringen samle landbruget og grønne organisationer til et vandtopmøde i 



december, så alle løsningsforslag kommer på bordet. Målet er, at arbejdet med en ny vandløbs-

lovgivning får en saglig og konstruktiv begyndelse, hvor vi finder fælles, holdbare løsninger på et 

problem, der vedrører os alle. 

Organisationernes input vil blive givet videre til en ekspertgruppe, der skal komme med forslag 

til egentlig lovændringer, der forventes præsenteret i slutningen af 2018. Det er ikke et sekund 

for tidligt. 

Vintertid = vinterdæk 

I november måned lavede jeg en kampagne på Borgen 

for vinterdæk. Sammen med mine to gode transport-

ordførerkollegaer Rasmus Prehn og Kim Christiansen 

stillede vi pænt op en kold solskinsdag foran Borgen. 

Kampagnen skal være med til at sikre, at de sidste bi-

lister får taget sig sammen og får monteret vinter-

dæk. Det er uhyre vigtigt at få monteret vinterdæk, 

og får man det ikke gjort, kan det have fatale konse-

kvenser. 

 

 

 

 

Virksomhedsbesøg i det grønne Midtjylland 

En lørdag morgen i november havde jeg fornøjel-

sen af et virksomhedsbesøg hos Viking Vinduer og 

Døre A/S. Virksomheden ligger i Midtjylland ved 

Grønbæk lige nord for den smukke Alling Sø. Her 

er tale om en solid og respekteret lokalvirksom-

hed, som er præget af dygtige medarbejdere, der 

alle har fokus på høj kvalitet baseret på de bedste 

håndværksmæssige traditioner. Erik Haugaard 
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grundlagde virksomheden i 1965.  

I dag er det sønnen Jan Haugaard, der leder virksomheden.  

 

Besøg hos Midtjyske Jernbaner I Lemvig 

For en stor tog entusiast som mig var det 

et spændende og lærerigt besøg hos VLTJ 

– Midtjyske Jernbaner. Mange tak til di-

rektør Martha Vrist for en god orientering 

om banens drift og de aktuelle udfordrin-

ger. Også et stort tak for en spændende 

rundvisning i hovedkvarteret og i banens 

store værksted, hvor jeg nød synet af 

”Tørfisken” – banens velholdte MX loko-

motiv, der trækker godstog i det nord-

vestjyske. Her kan nævnes banens Y-tog, 

som også er ved at have nogle år på bagen.  

Et stort fremskridt for væksten for Danmarks Øer 

Af MF Carl Holst, social- og indenrigsordfører (V) og MF Kristian Pihl Lorentzen, transportordfø-

rer (V) 

Venstre arbejder for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark. Med finansloven for 2017 fort-

sætter vi det arbejde, og vi sænker færgetaksterne til småøerne for passagerer og biler. Vi er 

dermed et stort skridt nærmere at sikre lige muligheder for vækst og udvikling i alle dele af 

Danmark.  

I Venstre har et ønske om at skabe et Danmark i balance. Det arbejder vi for hver dag. Væksten 

og udviklingen på landets småøer må ikke bremses af en usynlig betalingsring i form af høje fær-

getakster. Vi må ikke lade øerne sejle i deres egen sø. 

Derfor har Venstre konkret arbejdet for et såkaldt ”landevejsprincip”, som skal sikre trafikal li-

gestilling mellem transport på land og hav – prisen for at sejle med færgen til småøerne skal 

svare til prisen for at køre samme strækning på landevej. Det er et princip, vi har et ønske om 

at skal gælde fuldt ud på sigt.  



Med finanslovsaftalen for 2017 kommer vi nu et stort skridt nærmere fuld realisering af ”lande-

vejsprincippet”. 

Regeringen er sammen med Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance 

blevet enige om at sænke færgetaksterne gradvist for passagerer og biler frem mod 2020. 

Øboerne og alle os gæster, der nyder at komme på besøg, vil opleve reelle prisnedsættelser. Det 

vil give et mærkbart løft i erhvervslivet, bosættelsen, turismen og hverdagslivet på øerne samt 

forbedre mulighederne for at skabe vækst og udvikling betydeligt. 

Med nedsættelsen af færgetaksterne sikrer vi nu, at Danmarks landdistrikter og småøer bedre 

kan udvikle sig på lige fod med resten af landet. 

Danmark er et dejligt ø-rige, og vores ambition om at skabe økonomisk vækst gælder naturligvis 

hele Danmark. Vi vil fortsat arbejde for vækst og udvikling – også på vores øer.  

Besøg på Borgen af midtjyske kontorelever  

I november havde jeg besøg på Borgen, af 

nogle engagerede kontorelever fra Viborg. 

Det var en fornøjelsen at vise dem rundt og 

bidrage med gode fortællinger fra folkesty-

rets højborg. Tak for jeres engagement og 

mange gode spørgsmål. Jeg ønsker jer held 

og lykke med uddannelsen og det fremti-

dige job. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bryggeribesøg på Nørrebro 

November bød på et hyggeligt virksomhedsbe-

søg hos Tapperiet Bus/Restaurant Spontan. Tap-

periet og restauranten ligger ude i det farverige 

Nørrebro i København. Der brygges og serveres 

øl af høj kvalitet, så er man til det, kan det 

klart anbefales herfra.  

 

 

 

Venstres landsmøde i Herning 

Så blev det atter tid til Venstres landsmøde i Herning. Statsminister Lars Løkke Rasmussen holdt 

en fantastisk landsmødetale, hvor han slog fast, at Venstres ambitioner for et rigere, friere og 

mere trygt Danmark er uforandret høje. I 16 måneder har vi siden valget stået i spidsen for hele 

Danmark. Og Venstre har for alvor været i arbejdstøjet med en perlerække af konkrete politiske 

resultater til følge. Arbejdet er dog langt fra færdigt. Det fører vi nu videre med fornyet styrke i 

kraft af den nye trekløverregering. Vi skal ruste Danmark til fremtiden med en endnu højere 

vækst og bedre velfærd. Flere investeringer. Sikre at det kan betale sig at arbejde. En fast ba-

lanceret udlændingepolitik. Gode uddannelser. Mere tryghed med stærkere forsvar og politi.   

Jeg havde en rigtig god weekend med mange gode og spændende samtaler. Der var lagt op til 

fest om aften, og vanen tro blev nydt lækkert mad i godt selskab. Efter maden nød vi en ”Blå 

Pihl”. En god drink, der vidst også bliver kaldt for en ”isbjørn” uden for Viborg egnen.  

 

 

 

 

 

 



Gode veje til vækst 

Vi har alle brug for en god infrastruktur, der binder Danmark sammen og som sikrer grundlaget 

for en effektiv transport af personer og gods. Borgerne skal lettere kunne komme til arbejde, fri-

tidsaktiviteter samt besøg hos familie og venner. Virksomhederne og deres kunder skal hurtigt, 

sikkert og billigt få transporteret råvarer og færdige produkter. Der hersker en nøje sammen-

hæng mellem en stærk infrastruktur og mulighederne for at skabe vækst og attraktiv bosætning 

i hele Danmark. I de seneste ti år har vi gennemført mange store og vigtige anlægsprojekter. 

Langt de fleste penge er blevet brugt til nødvendige investeringer i kollektiv transport, herunder 

ikke mindst jernbanen. Men nu er det vejenes tur. Vi skal have ryddet op i bunken af grydeklare 

vejprojekter, der skal løse trængselsproblemer eller sikre grundlag for flere arbejdspladser. Og 

som bekendt eksisterer der allerede alvorlig trængsel på vejene en række steder i landet samti-

dig med, at trafikken er i vækst. Der er glædeligvis igen gang i hjulene i vores samfund. På 

denne baggrund er jeg uhyre tilfreds med, at den nye VLAK-regering i regeringsgrundlaget ”For 

et friere, rigere og mere trygt Danmark” klart markerer, at nu er det vejenes tur. Samtidig læg-

ger regeringen op til, at der i forhandlingerne om en 2025-plan skal findes råderum til at øge in-

vesteringerne i infrastruktur. Det har Danmark hårdt brug for. Afslutningsvis vil jeg slå et slag 

for, at vi i fremtiden begynder at tænke mere langsigtet og helhedsorienteret med hensyn til de 

trafikale investeringer. Der er behov for en masterplan, der sikrer forudsigelighed for kommuner 

og virksomheder om kommende trafikale investeringer samt mere effekt for hver eneste skatte-

krone.  

Besøg fra den svenske Riksdag 

I november fik vi besøg af vores kolleger fra den anden side af 

Øresund, nemlig den svenske Riksdag. Folketinget tog godt 

imod de svenske repræsentanter, og vi drøftede en række poli-

tiske emner på tværs af landegrænserne i Folketingets Samta-

leværelse. Vi udvekslede holdninger om blandt andet flygtnin-

gesituationen, styrkelse af respekten for folkestyret og politi-

kerne samt de nationale parlamenters rolle i forhold til EU. 

 

 

 

 



Bertel på besøg i Mønsted og Viborg 

Den 24. november glædede jeg mig over at kunne modtage kulturminister Bertel Haarder, som 

på min opfordring var på visit i det midtjyske. 

LOF Midtjylland var første stoppested på ruten, hvor vi fik indblik i undervisningen og drøftet 

folkeoplysning i praksis i Dagens Danmark.  

Dernæst besøgte vi Mønsted Kro. Her blev vi taget godt imod af kroejerne fra Mønsted Kro-, 

Grønhøj Kro – og Sevel Kro. Her blev ministeren takket for ministerens og undertegnedes fælles 

indsats for at ændre loven, så kroejerne på historiske kgl. privilegerede kroer kan benytte kon-

gekronen uden at blive straffet for det.  

Til sidst satte vi kursen mod Stænderpladsen i Viborg, hvor Viborg Kommune viste sin impone-

rende helhedsplan for at gøre Viborg til en historisk by i særklasse. Det skal gøres ved at skabe 

en historisk og museumsmæssig attraktion, som det blev vist på vores kulturelle byvandring i 

Domkirkekvarteret.  

Jeg takker Bertel for, at han valgte at besøge det midtjyske og komme lidt væk fra Slotsholmen. 

Det er beundringsværdigt at se en politiker, som gerne går ud og besøger riget. Nu blev det også 

Bertels sidste måned som kulturminister, så jeg takker ham for sine mange års hårde arbejde for 

det danske folkestyre og ser frem til at have ham tilbage på gangen hos Venstre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 år med transportpolitik 

D. 1 december 2016 kunne jeg fejre 10 års jubilæum, som Venstres transportordfører. En opgave 

jeg varetager med stor stolthed og ydmyghed. Denne uhyre vigtige post er et tillidserhverv, som 

tildeles af Venstres folketingsgruppe. Opgaven har bragt mig rundt i alle dele af landet på felt-

besøg. Disse feltbesøg er i min optik helt afgørende for at løse opgaven på en virkelighedsnær 

måde, og for kendskabet til de lokale trafikale udfordringer overalt i vores dejlige land. Jeg 

kunne ikke have varetaget opgaven uden vigtige inputs fra både borgere, organisationer og er-

hvervslivet.  

Jeg kan garantere, at transportpolitik er omgærdet med stor interesse og forventningerne til 

trafikale investeringer er relevante og store mange steder. Jeg glæder mig over det gode samar-

bejde, der er med de øvrige partiers ordførere og transportministrene. Der hersker en ganske 

særlig gensidig respekt, som er noget jeg værdsætter utroligt meget. I bund og grund, ønsker vi 

alle en god infrastruktur med en høj sikkerhed.  

Kort sagt brænder jeg for mit område, og der er ingen tvivl om, at det er verdensbedste ordfø-

reropgave. Jeg tager gerne 10 år mere på posten, hvis gruppen og vælgerne ønsker det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Feltbesøg hos jernbanemuseet i Odense 

Den 2. december fik jeg muligheden for at besøge Jernbanemuseet i Odense, hvilket jeg som to-

gentusiast selvfølgelig ikke kunne lade gå næsen forbi. Jeg var afsted med mine gode venner Kim 

Christiansen og Pia Adelsteen, og vi fik muligheden for at beundre de mange gamle lokomotiver, 

som museet har i hus. Blandt andet så vi et Aarhus-produceret Frichs E-tog, som så kraftfuldt og 

smukt ud. Et fantastisk levn fra de gode 1950’ere, som kunne ramme en topfart på 127 km/t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Her kan du se en oversigt over en række af mine kommende aktiviteter: 

Dato  Aktivitet  

TOR 01 DEC Kristian Pihl fejrer 10 års jubilæum som V-transportordfører. 

FRE 02 DEC Besøg hos Danmarks Jernbanemuseum i Odense. 

MAN 05 DEC Møder i Hærvejskomiteen og Tange Solbåd. Støjbesøg ved Silkeborg- 
motorvejen.   

TIR 06 DEC Møder på Borgen. 

ONS 07 DEC Møde med transportministeren. Præsidiemøde. Vagt i formandsstolen. 

TOR 08 DEC Transportudvalget holder høring om luftfarten.  

FRE 09 DEC Møde med Færdselssikkerhedskommissionen.  

LØR 10 DEC Marie fylder 2 år (barnebarn). 

MAN 12 DEC Møder i Viborg. 

TIR 13 DEC Møder på Borgen. 

ONS 14 DEC Erhvervspolitisk møde i Viborg. 

TOR 15 DEC Møder på Borgen, herunder i Transportudvalget og med HOD.  

MAN 19 DEC Afstemninger i Folketinget. Arrangement på Marienborg 

TIR 20 DEC Besøg på Borgen af Mediehuset i Viborg. 

LØR 24 DEC Juleaften med familien på Egernvej i Ans. 

ONS 04 JAN Med Transportudvalget på feltbesøg i Nordsjælland.  

TIR 10 JAN Præsidiets reception for det diplomatiske korps. Fest for MF’ere. 

 

 


