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Velkommen tilbage efter sommerferien 

Sommerferien er nu et overstået 

kapitel for de fleste af os, og det 

er igen tid til at tage 

arbejdshandskerne på. Jeg har 

brugt sommeren på at genoplade 

batterierne, og det har bl.a. 

betydet mere tid med min dejlige 

familie. Jeg har ligeledes brugt 

sommeren på feltbesøg, så jeg 

kan holde mig opdateret på, hvad 

der sker ude i landet. I august tog 

vi hul på det politiske arbejde i 

forbindelse med Venstres 

sommergruppemøde. Her løftede vi sløret for vores visioner i Venstre. Der hersker ingen tvivl om, at 

vi går et travlt efterår i møde - med en række vigtige forhandlinger og beslutninger. Herunder med 

forsvarets fremtid, investeringer i den trafikale infrastruktur, opgør med kriminelle bander, sikring af 

velfærden i samfundet, lettelse af skatter og afgifter, og videre fremrykning mod målet om et 

sammenhængende Danmark i bedre balance. Nu skal vi alle trække i arbejdstøjet.  

 

Nyt fra Borgen 

Juli/august 2017 

Nyhedsbrev fra Kristian Pihl Lorentzen – 
Folketingsmedlem, transportordfører og 
præsidiemedlem for Venstre 

 Mail: vkrlo@ft.dk                              
Hjemmeside: www.kplorentzen.dk       
Telefon: 27522818                                            
Hvor der er VILJE, er der VEJ! 

 

mailto:vkrlo@ft.dk
http://www.kplorentzen.dk/
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____________________________________________________________________ 

Chefredaktør Ole Dalls 25 års jubilæum hos Skive Folkeblad 

Den 3. juli var jeg en tur forbi Skive Folkeblad, hvor 

jeg sammen med mange gode venner og bekendte, 

gratulerede avisens markante og højt respekterede 

chefredaktør, Ole Dall med sit 25 års jubilæum. Denne 

begivenhed gav mig ligeledes mulighed for, at takke 

Ole for godt samarbejde i folkestyrets tjeneste, samt 

ønske god vind i mange år frem. 

 

 

____________________________________________________________________ 

Jernnæve skal erstatte fløjlshandskerne  

Af Kristian Pihl Lorentzen, Ans, MF for Venstre 

Det er et gigantisk problem, at kriminelle bander rekrutterer nye medlemmer i stort tal, vokser sig 

stærke, og en række steder i landet udøver et rædselsregime med narkohandel, pengeafpresning og 

afstumpet vold, herunder med skyderier og knivstikkeri på åben gade. Danmark skal være et trygt og 

fredeligt land, der ikke præges af hærgende, mafialignende bander og borgerkrigslignende tilstande. 

Ro, orden og tryghed skal snarest genetableres under resolut udnyttelse af alle nødvendige midler 

inden for grundlovens rammer. Desuden er der behov for markant styrkelse af politiets operative 

slagkraft, så banderne ikke får overtaget. 

Der skal omgående slås hårdt ned på ulovligheder ved konsekvent udøvelse af nultolerance. Det er på 

høje tid, at rundbordspædagogikken og fløjlshandskerne erstattes med jernnæven. 
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____________________________________________________________________ 

Til ære for de faldne danskere i international tjeneste 

I starten af juli besøgte jeg Danske Soldaters Mindelund 

ved Rindsholm Kro. Sammen med gode kammerater fra 

alle værn, politiet og det civile beredskab mindedes og 

ærede vi, de faldne danskere under kampen ved 

Rindsholm Kro d. 4. juli 1849. Derudover mindede vi de 

mange danskere, der har været udsendt i international 

tjeneste for at skabe og opretholde fred. Jeg benyttede 

også lejligheden til at takke kroparret Hanne og Frode, 

for alt det de bidrager med til gavn for de danske 

soldater, deres pårørende og for forsvarssagen som 

helhed. 

 

____________________________________________________________________ 

Pihl og Bondam på jernhesten 

Den 7. juli havde jeg fornøjelsen af 

særdeles godt selskab, da jeg 

cyklede mellem Mønsted og 

Daugbjerg samt Foulum og Ørum 

sammen med direktøren for 

Cyklistforbundet, Klaus Bondam. Vi 

blev ledsaget af gode lokale 

kræfter der, ligesom jeg, også 

gerne vil sætte fokus på de 

manglende led i Den Midtjyske 

Cykelstjerne. Desuden fik vi på 

Mønsted Kro en snak om god 

cyklistadfærd i forhold til andre 

trafikanter. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke byrådskandidat for Venstre, Kurt Mosgaard samt 

borgerne for fremvisningen af den flotte vandmølle og minilandsbyen i Daugbjerg. Tak for lækkert 

smørrebrød på Mønsted Kro. Og tak for kaffe og kage i Ørum. Ligeledes skal der lyde et tak til Klaus 
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Bondam, fordi du satte tid af til at sætte fokus på cyklisme i det midtjyske. Sidst men ikke mindst 

tak til cykelhandleren i Kjellerup, Thomas Hansen fordi jeg måtte prøvekøre den lækre E-fly cykel. 

Alt i alt var dette en rigtig god dag i felten. 

____________________________________________________________________ 

Utryghed i Resenstad omkring passage af hovedvejen 

I juli var jeg inviteret til Resenstad, af den lokale 

V-mand Henrik Jensen. Her fik jeg mulighed for at 

møde mange af de lokale engagerede borgere, 

samt byrådsmedlemmet Marianne Bredal. Besøget 

foregik hovedsagelig ved krydset på hovedvejen i 

Resenstad. Formålet var at drøfte 

foranstaltninger, der kan afhjælpe problemet med 

bilister, der kører alt for hurtigt. Der er foretaget 

fartmålinger, som viser, at der generelt køres alt 

for stærkt. Nogle bilister blev målt til 180 km/t, 

selvom der er fartbegrænsning på 60. Det har 

resulteret i utryghed blandt borgerne, omkring denne passage af hovedvejen, hvor specielt områdets 

skolebørn færdes. 

____________________________________________________________________ 

På besøg i Gedsted 

Det var fornøjelse at deltage i indvielsen af 

den nye helikopterlandingsplads i landsbyen 

Gedsted, i det sydlige Himmerland midt i juli 

måned. Jeg fik i forbindelse med indvielsen 

den ære at både tale og klippe den røde snor, 

hvilket var en stor ære for mig. Med den nye 

helipad er Gedsted nu på landkortet med en 

"Flyvende taxi". Jeg vil gerne rose de to lokale 

initiativtagere Knud Rohde Nielsen og Doris 

Lauritzen. I er forbilleder og viser vejen for 

andre aktive lokalsamfund. 
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____________________________________________________________________ 

Dialog til søs  

Den 13. juli tog jeg på maritimt feltbesøg i Søhøjlandet, 

hvor jeg skulle møde Morten og Karlo, som er hhv. formand 

og næstformand for Silkeborg Fiskeriforening. Silkeborg 

Fiskeriforening er Danmarks største og ældste 

fiskeriforening, som blev stiftet i 1869. Vi tilbagelagde en 

fantastisk flot fire timers sejlads op ad Remstrup Å og 

Silkeborgsøerne, hvor vi bl.a. havde tid til at drøfte 

vandløbslov og faunapassage ved fungerende vandmøller 

og vandkraftværker. Jeg ser frem til at fastholde en god 

dialog, og et godt samarbejde med Morten og Karlo.  

 

 

__________________________________________________________________________ 

Fremtidssikring af flytrafikken i Københavns Lufthavn   

Af MF Kristian Pihl Lorentzen, transportordfører for Venstre 

De danske lufthavne har en afgørende rolle, når det gælder om hurtigt at blive transporteret på 

tværs af Danmark eller ud i den store verden. Vi må derfor sikre, at de danske lufthavne har de helt 

rigtige rammer for at kunne tiltrække mange flyruter og afgange, som kan forbinde landsdelene – og 

forbinde Danmark med resten af verden. Faktum er, at en sund luftfartssektor er med til at skabe 

vækst i hele landet. I dette billede er København Lufthavn selvsagt en uhyre vigtig aktør, der 

tilligemed er et vigtigt knudepunkt i Norden. Der findes utvivlsomt et stort potentiale for at 

tiltrække flere flyruter og passagerer til Danmark.  

Men vi må også her må vi tage afsæt i, at den internationale konkurrence er blevet skærpet. Nye 

flyforbindelser og flere daglige afgange vigtige faktorer, hvis vi stadigvæk gerne vil kunne øge 

tilgængeligheden med fly i Danmark og sikre den økonomiske vækst og sammenhængskraften på 

tværs af landet. I den forbindelse er det et vigtigt mål, at de danske provinslufthavnene og 
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indenrigsruterne gives gode rammevilkår. Desuden er det et centralt transportpolitisk mål, at 

Københavns Lufthavn bevarer og udbygger positionen som førende lufthavn i Nordeuropa. Endelig skal 

vi stræbe efter vækst og flere job inden for luftfartssektoren som helhed. 

Med afsæt i disse mål har regeringen fremlagt et godt udspil til en ny luftfartsstrategi. Et af de 

foreslåede virkemidler er en modernisering og justering af reguleringsmodellen for Københavns 

Lufthavn. Reguleringsmodellen danner grundlag for takst-, service- og kapacitetsniveauet i 

lufthavnen. Som liberal ønsker jeg så lidt regulering som muligt. Men helt undgås kan det ikke, hvis vi 

politisk vil fremtidssikre Københavns position som en førende globalt knudepunkt inden for luftfarten 

i skarp konkurrence med andre nordeuropæiske lufthavne. Det kan ikke nytte noget, at det bliver for 

dyrt at lande og lette i København. Den foreslåede regulering hen mod mindre takster vil også 

understøtte de vigtige indenrigsruter - og dermed bidrage til at vi når målet om vækst og jobskabelse 

i hele Danmark.  

Nogle har peget på, at staten burde tilbagekøbe de nogle af solgte andele af København Lufthavn, så 

staten igen får bestemmende indflydelse. Det har vi dog ingen planer om i Venstre. Vi mener, at 

lufthavnens fortsatte udvikling og de nationale luftfartsmål kan tilgodeses med fornuftig regulering 

og fortsat god dialog med lufthavnens ejere og ledelse.     

Afslutningsvis kan jeg oplyse, at Venstre har foreslået en ny model for finansiering af de omfattende, 

men nødvendige omkostninger til sikkerhedskontrol i de danske lufthavne. Disse omkostninger, 

herunder til indkøb af dyrt materiel, rammer i sagens natur særligt hårdt i mindre provinslufthavne 

med relativt få passagerer. Derfor ønsker Venstre en model, hvor sikkerhedsgebyret på samtlige 

flybilletter med afgang i danske lufthavne tilgår en national pulje, der herefter finansierer alle 

omkostninger i investeringer og drift af sikkerhedskontrollen i de danske lufthavne. Også begrundet i, 

at de mindre provinslufthavne faktisk udfører sikkerhedskontrol af en betydelig del af de passagerer, 

der flyver udenrigs via Københavns Lufthavn. Jeg glæder mig over, at transportministeren ser positivt 

på at fremme en sådan model, der ligeledes vil bidrage til et Danmark i bedre balance.  

__________________________________________________________________________ 

Afslapning på Endelave 
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I sommeren fandt min familie og jeg tid til at 

besøge Endelave – en skøn ø, som er beliggende i 

Kattegat. Her fik jeg mulighed for noget tiltrængt 

afslapning, som jeg bl.a. brugte til en cykeltur i den 

fantastiske natur, der findes på Endelave.  

Besøget på Endelave bød også på et møde med min 

gamle ven, Jens Toft, der kom flyvende fra Stauning 

til Endelave. Han inviterede mig på en guidet tur 

rundt på øen i sin velkørende Ford A fra 1929. Det 

var en fantastisk god oplevelse for en bilentusiast 

som mig selv. 

Min familie og jeg nød besøget på skønne 

Endelave. De danske øer fortjener helt sikkert at 

blive besøgt noget oftere.  

____________________________________________________________________ 

Pihl på toppen 

På mit besøg i Skagen fik jeg set meget af det gode, som 

byen har at byde på. Jeg var bl.a. oppe i toppen af det 46 

meter høje grå fyr nord for Skagen. Jeg kunne personligt 

erfare at fyret var meget højt, mere præcist 210 

trappetrin. Herfra havde jeg en fantastisk udsigt til 

Grenen, samt den driftige erhvervs- og turistby Skagen. 

Ved det grå fyr var der åbnet et uhyre interessant 

ornitologisk museum med fokus på trækfugle, hvor jeg 

blev meget klogere på Danmarks rige fugleliv. 
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På turen gæstede jeg også det berømte Skagen 

Bryghus, hvor jeg fik smagt på nogle gode øl til 

tonerne af festligt musik, som blev leveret af 

Hawkeye & Hoe. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

På sporet af Danmark 

Under min ferie i Lemvig besøgte jeg remisen, hvor Bjarne Christensen og andre brave folk arbejder 

på at holde togene kørende på Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane. Det var et meget fascinerende 

besøg, hvor Bjarne fortalte om deres arbejde, og hvad det kræver for at arbejde et sted som 

remisen. 

Det var også i Lemvig, at jeg var passager på den fantastiske Bjergbane, som har en stigning på hele 

36 meter over blot 1,5 km. Banen blev åbnet i 1891 med det formål at fragte store mængder gods 

mellem Lemvig Havn og det øvrige jernbanenet. Dengang havde Lemvig Havn en stor rolle i 

søtransporten mellem bl.a. Danmark og England. Der skal lyde et stort tak til de brave lokale 

ildsjæle, der levendegør Bjergbanen til stor glæde for turister, børn og tognørder som mig. En tur på 

Bjergbanen kan jeg varmt anbefale. 
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___________________________________________________________________ 

Færre på offentlig forsørgelse – flere i arbejde 

Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans, Folketingsmedlem for Venstre 

Det skal bedre kunne betale sig at arbejde. Det klare mål gik Venstre til valg på i juni 2015. For vi 

mener, at der skal være en mærkbar gevinst i kroner og øre ved at gå på arbejde hver dag frem for 

at være på offentlig forsørgelse.  

Det var derfor, at vi gennemførte ”JobReform 1” ud fra ønsket om, at gøre det mere attraktivt at 

skifte kontanthjælpen ud med et arbejde. Kontanthjælpsloftet, 225-timers-reglen og 

integrationsydelsen er med til at gøre det mere attraktivt at tage et arbejde. Uden 

kontanthjælpsloftet ville gevinsten ved at tage et arbejde for en enlig kontanthjælpsmodtager med 

tre børn fx være 800 kr. om måneden. Den gevinst har vi med kontanthjælpsloftet øget til 4.600 kr. 

Det er en mærkbar forskel, der virker i praksis.  

Antallet af personer i kontanthjælpssystemet er faldet med 10.800 på blot ét år. Og jeg glæder mig 

også over, at flere kontanthjælpsmodtagere nu arbejder ved siden af ydelsen – og at flere 

kontanthjælpsmodtagere derved får god tilknytning til arbejdsmarkedet. Få timers arbejde kan 

sagtens blive til flere timer med tiden, når man først har fået foden indenfor. Og det er netop 

hensigten med 225-timers-reglen. Vores politik virker.  

Men vi er ikke i mål. Det er fortsat et problem, at over 80.000 personer får mindre end 2.000 kr. om 

måneden ud af at være i arbejde. Det skal vi gøre noget ved, så flere kommer kan blive en del af det 

arbejdende fællesskab. Til gavn for samfundet, sammenhængskraften og økonomien. Men i høj grad 

også til gavn for den enkelte, der bliver del af et fællesskab og kan opleve lykken ved at være i 

arbejde.  

Venstre arbejder derfor for, at det endnu bedre skal kunne betale sig at arbejde. Vi vil inden længe 

fremlægge et bud på en skattereform, hvor vi vil sænke skatten på almindelige arbejdsindkomster – 

og derigennem gøre det endnu mere attraktivt at arbejde. 

____________________________________________________________________ 
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Visit på Spejdernes Lejr i Sønderborg 

Jeg vil gerne starte med at sige tak til de 

brave grønne spejdere fra Ans, og til 

lejrledelsen fordi de ville tage imod mig ved 

den gigantiske spejderlejr ved Sønderborg. 

Lejren fik i år besøg af 37.000 spejdere og 

frivillige, og jeg skal lige love for, at der er 

særdeles velorganiseret og rent - totalt uden 

henkastet affald, som jeg ellers har erfaret 

ofte præger arrangementer med mange 

deltagere. Spejderlejren i Sønderborg satte 

et godt eksempel for os alle.  

Jeg fik en særdeles interessant rundvisning i lejren, og dertil hyggede jeg mig med en snak om 

folkestyre og personligt engagement over morgenbordet med Ans-troppen. 

 

 

____________________________________________________________________ 

Virksomhedsbesøg hos MASCOT 

Den 28. juli var jeg på feltbesøg i Silkeborg, hvor 

jeg besøgte Michael Grosbøl, som er direktør i 

MASCOT. Her drøftede vi bl.a. behovet for 

udbygning af den trafikale infrastruktur. 

MASCOT er en af de førende producenter af 

arbejdsbeklædning, som er af meget høj kvalitet. 

MASCOT har en omfattende eksport til store dele 

af verden, hvilket gav anledning til en god snak 

om virksomhedens forestående flytning. 

Vi fik også en inspirerende samtale om behovet for forbedring af vejnettet, og herunder også 

fremtidssikring af kapaciteten i Den Jyske Transportkorridor gennem anlæggelse af en nødvendig jysk 

parallelmotorvej. 

____________________________________________________________________ 
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Fart med fornuft 

Af Kristian Pihl Lorentzen, Ans, MF for Venstre 

Det skal være muligt at køre hurtigere på vejstrækninger, hvor det trafiksikkerhedsmæssigt er 

forsvarligt. 

Det har jeg kæmpet for i mange år. Det er derfor glædeligt, at regeringen som led i det kommende 

finanslovsforslag for 2018 foreslår at øge hastighedsgrænsen på udvalgte landeveje fra 80 km/t til 90 

km/t. Samtidig vil regeringen øge hastighedsgrænsen på udvalgte motorveje til 130 km/t. 

Øgede fartgrænser skal selvfølgelig ske med respekt for trafiksikkerheden. Det er derfor, at 

regeringen foreslår at hæve hastighedsgrænserne på udvalgte strækninger, hvor det kan gøres på en 

forsvarlig måde. Jeg kalder det fart med fornuft. Jeg tror på, at en differentieret fart med fornuft er 

med til at forbedre trafiksikkerheden. Det gør jeg, fordi en afpasning af hastighederne efter de 

konkrete forhold vil medføre en generel styrkelse af trafikmoralen – og viljen til at respektere 

fornuftige fartgrænser. 

 

Fornuftige fartgrænser er med til at sikre øget mobilitet i særligt vores landdistrikter - til gavn for 

både borgere og virksomheder. Og det understøtter derfor både vækst og arbejdspladser, når 

borgere og virksomheder hurtigere og sikkert kan komme fra A til B. 

Det er fart med fornuft. 

____________________________________________________________________ 

Camperende lastbiler  

Den 2. august var jeg på feltbesøg ved 

motorvejsrastepladsen Lillebælt Syd. Her blev 

jeg modtaget af infoteriaindehaverne Mette 

Skals, Lillebælt Syd og Kim Hansen, Hylkedal 

Øst. Vi havde en god dialog om det voksende 

problem med "camperende" udenlandske 

lastbiler, der ofte optager mange pladser på 

rastepladserne. Der blev bl.a. drøftet, hvordan 

dette problem kan blive løst effektivt, og dette 

vil jeg drøfte med ministeren. 

____________________________________________________________________ 
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Ny politisk sæson kørt i gang af Pihl og Prehn 

For at markere starten på en ny politisk 

sæson, indledte jeg i starten af august, et 

fælles trafikalt sommertogt af fem dages 

varighed med min gode socialdemokratiske 

kollega, Rasmus Prehn. På turen mødtes vi 

med lokale beslutningstagere og erhvervsfolk, 

hvor hensigten var, at sætte fokus på nogle af 

de mange trafikale udfordringer, der findes 

rundt omkring i landet. Fra Skagen i nord. Til 

Gedser i syd.   

Det er selvfølgelig ikke uden grund, at 

sommertogtet foregik i en brintbil. Det gjorde det, fordi vi også gerne ville sætte fokus på 

udfordringen med omstilling til en mere grøn transport. Vi ville gerne teste påstanden om, at 

brintbiler er landsdækkende med hensyn til rækkevidde og tankning.   

Jeg nyder altid at bevæge mig rundt i vores smukke land. Turen rundt i det danske land gjorde, at 

jeg sammen med Rasmus Prehn fik mulighed for at drøfte, hvordan vi hver især ser på de trafikale 

udfordringer – og ikke mindst hvordan de skal blive løst. Og så var Rasmus Prehn jo godt selskab på 

turen, selvom han er socialdemokrat…   

Jeg vil gerne takke de mange virksomheder og lokale engagerede borgere, der tog sig tid til at 

mødes med os på vores tur gennem Danmark.  

__________________________________________________________________________ 

24 timers løb i Viborg 

Da der var 24 timers løb ved Søndersø i Viborg i midten 

af august, var jeg en tur forbi Venstres stand for at 

mødes med de lokale borgere i min valgkreds. Udover 

motionsløbet, hvor finansminister Kristian Jensen også 

deltog, blev der drøftet kommunalpolitik med bl.a. Ulrik 

Wilbek, borgmesterkandidat for Venstre, og 

finansministeren med henblik på det kommende 

kommunalvalg. 

____________________________________________________________________ 
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Skattelettelser styrker velfærden 

Af Kristian Pihl Lorentzen, Ans, MF for Venstre 

Hele to socialdemokrater, borgmesterkandidat Per Møller Jensen og folketingskandidat Mette 

Nielsen, var her i Viborg Stifts Folkeblad den 16/8 ude med meldinger om skattepolitikken. Det virker 

næsten som om, at de begge er lidt kede af regeringens skrinlæggelse af topskattelettelser. Mon det 

skulle være fordi, at S havde forberedt en massiv kommunal valgkampagne med det som hovedtema? 

Mette Nielsen forsøger at fremmane et modsætningsforhold mellem skattelettelser og velfærd. Det 

er en ren tilståelsessag. Danmark har verdens klart højeste skattetryk. Ønsker S virkelig, at 

skattetrykket skal være endnu højere? Så kender vi S igen, efter at den røde regering i 2012 lidt 

overraskende gennemførte lettelser i topskatten. Dansk økonomi går rigtig godt. Det er gang i 

hjulene og damp på kedlerne. Det betyder, at vi i de kommende år har råd til en god borgernær 

velfærd samtidig med, at vi målrettet sænker udvalgte høje afgifter samt sænker skatten på de 

lavere indkomster. Jeg er overbevist om, at rigtig mange lønmodtagere gerne vil have lidt mere i 

lønningsposen efter skat for at stå tidligt op om morgenen og passe et arbejde. Lavere afgift på biler 

bidrager til et Danmark i bedre balance. Jeg er også overbevist om, at mange på overførselsindkomst 

glæder sig til, at det bedre kan betale sig at gå fra kontanthjælp til et arbejde. Det er da en 

håndsrækning, der vil noget. Netop forbi vi har fuld damp på kedlerne, har vi brug for alle hænder i 

Danmark – ikke mindst de alt for mange unge, der ikke kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. Antallet 

af udlændinge, der arbejder i Danmark, har lige passeret 200.000. Afslutningsvis vil jeg slå fast, at 

der ikke hersker modsætning mellem lavere skatter og god borgernær velfærd. Der er råd til begge 

dele i vores dejlige og rige land. Faktisk er det sådan, at vi fremtidssikrer velfærden for kommende 

generationer, hvis vi gennem lavere skatter og afgifter styrker investeringerne i nye job, styrker 

Danmarks globale konkurrenceevne og gør det billigere at være dansker.     

____________________________________________________________________ 
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Besøg med fokus på schweisshunde 

Jeg var på besøg i Jagtens Hus, ved Kalø på Mols. Her fik jeg 

en god dialog med formand Claus Lind Christensen, politisk 

konsulent Morten Sinding-Jensen og hundefører Mads Flinterup 

fra Danmarks Jægerforbund. Jeg fik hilst på nogle af de 

dygtige og uundværlige schweisshunde samt deres førere, der 

bistår med at finde såret vildt, der er blevet påkørt eller 

anskudt. Jeg var også vidne til en meget imponerende 

demonstration, udført af Mads og den hanoveranske 

schweisshund, Sitka, af hvordan schweisshundeførere og deres 

dygtige hunde arbejder med at finde anskudt eller trafikskadet 

vildt. Der er ca. 200 legitimerede schweisshundeførere i 

Danmark, og de udfører alle et vigtigt stykke frivilligt arbejde ganske ulønnet. Det årlige antal 

eftersøgninger er ca. 12.000 relateret til jagt og ca. 6.000 relateret til trafikken. Jeg har stor respekt 

for denne indsats. 

Jeg vil gerne takke Claus, Morten og Mads for 

det interessante besøg, i Jagtens Hus og det 

tilhørende flotte formidlingscenter ved Kalø. 

Det er helt sikkert et besøg værd, hvis man 

lægger vejen forbi den historiske naturperle 

Kalø Slotsruin.  

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Vejene er Danmarks livgivende blodårer 

Af Kristian Pihl Lorentzen, Ans, MF for Venstre 

I medierne bliver den transportpolitiske debat ofte fremstillet med et forenklet og 

sensationspræget billede af, at enten er man til asfalt, eller også er man til kollektiv transport. 

Enten er man sort eller grøn.  
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Det er en komplet unuanceret og fejlagtig fremstilling – i hvert fald når det gælder Venstres 

transportpolitik. Vi har naturligvis brug for en moderne og effektiv kollektiv transport i Danmark. Ikke 

mindst i forhold til storbyerne, hvor trafikken på vejene ville blive kaotisk, hvis ikke et stort antal 

pendlere rejste kollektivt. Det fordrejede og forenklede billede opstår, fordi medierne sjældent 

skelner mellem investeringer og drift.  

Mange penge til jernbanen – vejene lider 

Når det gælder investeringer, har vi i senere år bevilget rigtigt mange milliarder til en tiltrængt 

forbedring af jernbanen. Og der udestår fortsat vigtige investeringer i yderligere elektrificering af 

banen. I alt er der igangsat togprojekter for mere end 119 mia. kr. Således har vi – på tværs af 

partier og skiftende regeringer -  givet jernbanen investeringsmæssig prioritet i de senere år, selvom 

der ofte fremstilles et helt andet billede i medierne og i den politiske debat.  

Til gengæld har der ophobet sig en række yderst påtrængende og grydeklare vejprojekter, der dels 

skal afhjælpe trængsel og tidsspilde, dels sikre bedre sammenhæng i Danmarks samt grundlag for 

vækst og jobskabelse i alle dele af landet. Danmark skal hænge sammen og vi skal have alle vognene 

med på ”det danske tog”. Vejdirektoratet er lige kommet med en statistik, der viser, at siden 2010 

er trafikken på de danske motorveje steget med 25% - det kalder på politisk handlekraft.  

Mere asfalt – mere effektiv togdrift 

Her er så den klare melding fra Venstre og resten af regeringen: Nu er det vejenes tur. Vi må og skal 

finde en stor pose penge til de mange påtrængende vejinvesteringer landet over. Hvis ikke det 

lykkes, så vil den danske vækst holde i kø på vejnettet – og der bliver færre penge til fremtidens 

velfærd. Der er hårdt brug for en langsigtet og helhedsorienteret masterplan for investeringer – med 

klar tyngde på vejene.  

Det betyder naturligvis ikke, at den kollektive transport skal svækkes. Tværtimod. Når vi taler om 

driften af den kollektive transport, herunder ikke mindst togdriften, så er målet at få gennemført en 

tiltrængt modernisering og effektivisering til gavn for passagerne. To er midlerne er indsættelse af 

pålidelige eltog samt kloge udbud togdriften i passende pakker. Desuden skal vi have styrket 

sammenhængen på tværs i hele den kollektive transport. Ikke mindst i hovedstadsområdet er der 

store gevinster at hente på den konto. Venstre ønsker, at der skal køre rigtig mange tog på de 

eksisterende skinner – og det til tiden og med grøn energi. Men når det gælder kommende 

anlægsprojekter frem mod 2030, så er og bliver det vejenes tur. Det er komplet uholdbart og 

formynderisk, hvis vi bliver ved med at bruge næsten alle rådige penge på togskinner, mens 90 pct. 

af det samlede transportarbejde foregår på vejene.   

Med til historien hører også, at de fleste kollektive rejser rent foregår faktisk sker på vejene, nemlig 

busrejserne. Og dette behov for asfalt vil ikke blive mindre i fremtiden, hvor grønne og effektive 
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BRT-busser (Bus Rapid Transit) vil gøre store landvindinger ved de større byer. Og hvor selvkørende 

grønne biler og busser givetvis bliver en vigtig del af fremtidens kollektive transport landet over. Det 

er derfor misvisende og en hån mod busserne, når de røde partier sætter lighedstegn mellem tog og 

kollektiv transport.  

God vejmelding fra transportministeren 

Jeg noterer med tilfredshed, at transportminister Ole Birk Olesen på vegne af regeringen har peget 

på en række vigtige vejprojekter, der skal fremmes i de kommende år. Jeg nævner dem her i 

tilfældig rækkefølge: 1) Anlæggelse af en jysk parallelmotorvej (”Hærvejsmotorvejen”), der skal 

aflaste E45 og Vejlefjordbroen, samt sikre fornyet vækst til store dele af Jylland. 2) Udbygning af 

Fynske Motorvej. 3) Ny motorvej til Kalundborg. 4) Udvidelser og forbedringer på E45. 5) 

Færdiggørelse af motorvej til Hillerød. 6) Anlæggelse af Den Tredje Limforbindelse vest for Aalborg 

som et vigtigt led i fremtidssikringen af Den Jyske Transportkorridor. 7) Færdiggørelse af motorvejen 

til Frederikssund.  

Jeg vil i supplement hertil pege på følgende projekter, der også bør nyde fremme i forbindelse med 

en samlet masterplan: A) Anlæggelse af en tunnel/østlig ringvej ved København – i samspil med 

private investorer. B) Ny motorvej mellem Næstved og Rønnede. C) Udbygning af Rute 26 mellem 

Viborg og Aarhus. D) Robust pulje til 2+1 vejudvidelser med henblik på bedre opkobling af de 

landsdele, hvor der ikke er grundlag for at bygge motorvej. E) Færdiggørelse af Helsingørmotorvejens 

udbygning.  

Er der dybest set vilje til vej? 

Disse mange påtrængende investeringer fordrer naturligvis holdbar finansiering. Her har regeringen 

givet bolden op med 22 mia. kr. til infrastruktur frem mod 2025. Dertil kommer mulig finansiering fra 

den private sektor ved udvalgte projekter, hvor hel eller delvist brugerbetaling er realistisk. 

Regeringens 22 milliarder står i skærende kontrast til de 0 kroner, som socialdemokraterne har afsat i 

deres 2025 plan. Der er ovenikøbet lige nu et gigantisk hul på 15 milliarder i Togfonden, fordi ingen 

socialdemokrater havde fantasi til at forestille sig et varigt fald i oliepriserne. Det er et klassisk 

eksempel på, at man aldrig skal sælge skindet før bjørnen er skudt. Hvis Socialdemokraterne 

fortsætter med at holde stædigt fast på Togfondens dyre timemodel mellem Aarhus og Odense, så 

skal det sorte hul dækkes af de midler, der ellers skulle gå til de hårdt tiltrængte vejinvesteringer. 

Det er i min optik et rædselsscenarie.  

Jeg håber inderligt, at de øvrige partier ved efterårets finanspolitiske forhandlinger vil tage bestik af 

behovet for bedre veje – de livgivende blodårer i det danske samfund. Når der er afsat penge og 

fundet investeringsmæssigt råderum, kan vi kommer videre med at lave en helhedsorienteret 
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investeringsplan og komme ud over stepperne med konkrete vejprojekter. De kommende måneder vil 

vise, om der hos oppositionen dybest set er vilje til vej. 

____________________________________________________________________ 

Militærhistorisk udstilling i Tovby 

Den 19. august var der militærhistorisk udstilling hos Tovby 

i Finderup. Her var der en fantastisk flot, og interessant 

militærhistorisk udstilling. Som en del af udstillingen var 

der en demonstration, af historiske køretøjer. Man kunne 

se at mange folk, ligesom mig, fandt udstillingen meget 

interessant, da der var rekordmange tilskuere tilstede. Det 

gav også anledning til, at hilse på gamle venner og 

soldaterkammerater. Det er skønt at opleve, at der findes 

stor interesse for forsvaret i Danmark. 

____________________________________________________________________ 

Besøg på Lille Mølle 

Jeg fik en uhyre interessant rundtur af 

mølleejerne Sevda Metin og Tommy Storm, på 

den historiske og yderst velholdte Lille Mølle 

ved Refsvindinge på Fyn. Under besøget blev 

behovet for klare nationale retningslinjer, for 

bevarelsen af de gamle vandmøller, 

bekræftet. Herunder også bevarelsen af de 

tilhørende oprensede mølledamme samt 

reparation af sluser og stigbord. Derudover 

skal der sikres vand til de bevaringsværdige møllers og vandkraftværkers drift, i forbindelse med 

gennemførelsen af EU’s vandrammedirektiv. En vandmølle uden vand har ikke den store værdi. Jeg 

vil arbejde målrettet videre med denne udfordring i tæt samarbejde med Dansk Mølleforening, og 

andre gode kræfter. 

__________________________________________________________________________ 
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Hestekræfter  

I anledning af Dansk Ride Forbunds 100 års jubilæum var jeg inviteret 

til Elmelunds Rideklub i Grønhøj lørdag den 26. august. Her havde 

den store ære og fornøjelse af, at klippe den røde snor ved indvielsen 

af den aktive klubs flotte nye dressurbane. Tak til de mange børn, 

der hjalp mig med at klippe snoren. Og tak til mine søde børnebørn, 

Hanna og Marie, der var med bedstefar på tur.  

Stort tillykke til Dansk Ride Forbund, der i år landet over markerer 

forbundets 100 års jubilæum.  

 

 

Præsidiet på Samsø 

Turen gik til Samsø da Folketingets 

Præsidium i dagene 28.-30 august 

var vært for det årlige 

kontaktudvalgsmøde med vores 

gode grønlandske kollegaer. 

Besøgene på Samsø og mødet gav 

lejlighed til, at drøfte hvordan 

relationen mellem Danmark og 

Grønland kan blive endnu bedre i 

fremtiden. 

Jeg skal lige love for at Samsø er en 

skøn ø, der byder på mange forskellige interessante oplevelser. Samsø er bl.a. en ø, der går meget 

op i grøn energi. Det har jeg oplevet gennem besøg hos Ballen, som er et fungerende halmfyret 

fjernvarmeværk. Der også er et hav af vindmøller, samt masser af elbiler.  

Turen bød også på et besøg hos den innovative og slagkraftige virksomhed Samsø Grønt A/S. Her 

sorteres, vaskes, pakkes og sælges Samsø kartofler af høj kvalitet i kraft af 17 dygtige medarbejdere 

og moderne teknologi. Virksomheden omsætter for 40 millioner kroner om året. Det glæder mig, at 

Danmark virksomheder som Samsø Grønt A/S, der sikrer lokale arbejdspladser og indtjening til vores 

fælles velfærd. 
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Jerg besøgte, sammen med Præsidiet, også en driftig svinebonde, et falkecenter og Kolby Mølle som 

alle er et besøg værd Også tak til kartoffelavler Frede Gommesen, Nordby for et hyggeligt besøg.  

 

Det skal være billigere at være dansker 

Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans, MF og transportordfører for Venstre 

Regeringen har ultimo august fremlagt et fremragende udspil til en tiltrængt skattereform. 

Danskerne se frem til mærkbare skattelettelser på tværs af alle indkomstgrupper. Målet er, at der 

kommer en øget gevinst ved at være i arbejde og ved at yde en ekstra indsats. Samlet betyder 

skattereformen, at der frem mod 2025 vil være skattelempelser for hele 23 mia. kr. 

Det skal kunne betale sig at arbejde og det skal være billigere at være dansker. Vi er i øjeblikket på 

vej ind i et opsving, og for at forlænge opsvinget må vi ikke hvile på laurbærrene. Forslaget til 

skattereform skal gøre det mere fordelagtigt for den enkelte dansker, at træde ind på 

arbejdsmarkedet og blive der i længere tid. Konkret vil skattereformen betyde, at en ufaglært HK’er 

vil få ca. 5.000 kr. mere mellem hænderne om året. 

Også på andre områder skal det være billigere at være dansker. Som transportordfører glæder det 

mig, at regeringen vil lempe bilbeskatningen. Bilen gør os frie, lykkelige og rigere - og samler hele 

landet. Vi foreslår, at Registreringsafgiften på personbiler sænkes fra 150 til 100 procent. Regeringen 

foreslår ligeledes at indføre et nyt fradrag for pensionsindbetalinger, så det bliver mere attraktivt at 

spare op til pension. 

Jeg håber, at de øvrige partier tager godt imod skattereformen, der gør det lettere at være dansker. 

 

__________________________________________________________________________ 

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

FRE 01 SEP Indvielse i Mønsted Kalkgruber sammen med statsministeren. 

LØR 02 SEP Deltage i Tange Sø Folkefestival (som formand emeritus).  

MAN 04 SEP Besøg ved lastbilkaravanen i København. 

TIR 05 SEP Markering af den Nationale Flagdag for udsendte på Skive Kaserne og i 

Viborg Domkirke. 

06 – 07 SEP Møder på Christiansborg. Vagter i formandsstolen.  

08 – 10 SEP  Erhvervstur til Wien. 
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MAN 11 SEP Virksomhedsbesøg i Midtjylland. 

TIR 12 SEP Møder på Christiansborg. 

ONS 13 SEP Møder på Christiansborg. Feltbesøg hos Metrobyggeri i København 

TOR 14 SEP Møder på Christiansborg. Virksomhedsbesøg i Hvidovre.  

15-16 SEP Klub 19 arrangement i Næstved. 

MAN 18 SEP Præsidiemøde på Christiansborg. Medvirke i DI Transports årsdag.  

TIR 19 SEP Møde i Aarhus om Bruuns Bro samt virksomhedsbesøg hos Aarhus Taxi.  

ONS 20 SEP Virksomhedsbesøg hos Bredsgaard A/S i Kjellerup.  

TOR 21 SEP Vært for kinesiske borgmestres besøg på Borgen i regi af Grundfos. 

FRE 22 SEP Virksomhedsbesøg på Fyn og i Jylland. 

LØR 23 SEP 3F chaufførkonference i Nyborg. Debat. 

SØN 24 SEP Medvirke på Venstres stand ved efterårsmessen i Stoholm.  

MAN 25 SEP  Besøg på Viborg Katedralskole og Bjerringbro Gymnasium. VU møde.  

TIR 26 SEP Temadag med landbrugsdebat på Asmildkloster Landbrugsskole, Viborg. 

ONS 27 SEP Møder på Borgen. Undervise i regi af Københavns Universitet. 

TOR 28 SEP Møder på Borgen. Møde i Miljø- og Fødevareministeriet. 

FRE 29 SEP Møde på Axelborg i regi af L & F’s færdselspolitiske netværk.  

LØR 30 SEP Fejring af god vens 70 års fødselsdag.  

MAN 02 OKT Foredrag i Odd Fellow Logen i Viborg. 

TIR 03 OKT Folketingets festlige åbning. En ny folketingssamling starter.  

TOR 05 OKT Min datter Sofie fylder 27 år. Mit barnebarn Hanna fylder 6 år.  

 


