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MF og trafikordfører for Venstre

Nyt liv og mere frihed på landet
Jeg kan med stor glæde melde, at Venstres folketingsgruppe har barslet med et
slagkraftigt og konkret oplæg, der skal sikre nyt liv og mere frihed i vores landdistrikter
– og dermed et Danmark i bedre balance. Blandt de vigtige tiltag er en liberalisering af
den snærende planlov, der i tidens løb har hæmmet mange gode lokale initiativer. Fx
foreslår vi, at kommunerne fremover skal kunne tillade erhverv i overflødiggjorte
bygninger i landdistrikterne, ligesom grænsen for udvidelse af eksisterende
virksomheder i landzoner hæves fra 5 til 25 ansatte. Desuden vil vi gennemføre en
række initiativer, der gør det mere attraktivt at bosætte sig på landet. Herunder skal
byggetilladelsen gælde i 10 år ved grunde, hvor lodsejeren selv har forestået nedrivning.
Den succesfulde nedrivningspulje skal videreføres, så landsbyer ikke skæmmes af
faldefærdige huse. Der skal også være mere frihed til, at pensionister kan bruge
sommerhuse til helårsbolig. Desuden skal laves en konkret plan for, hvordan borgere og
virksomheder på landet får bedre adgang til lånemuligheder når huskøb eller
investeringer skal finansieres. I oplægget findes også en række konkrete tiltag, der vil
styrke mobiliteten på landet i form af ændrede fartgrænser til bl.a. 90 km/t på sikre
landeveje samt tidligere adgang for unge til kørsel på knallert eller lille motorcykel.
Desuden skal der sikres god mobildækning og bredbånd til alle dele af landet, så ingen
kobles af udviklingen. En konkret 16 punkts plan skal sikre fornyet vækst og jobskabelse
i landbruget og den tilknyttede industri. Fx ved at landmænd igen må gøde markerne
med den kvælstof, som planterne forbruger. Det burde være sund fornuft. Sidst men
ikke mindst vil Venstre have udarbejdet en samlet klar strategi for udflytning af statslige
arbejdspladser, der ligger bedre i provinsen end i en hovedstad med trængsel og
tårnhøje huslejer. Jeg ser meget frem til at føre disse og mange andre gode forslag ud i
livet efter valget. Vi skal sikre nyt liv og mere frihed på landet.

