Vandvejene til havet skal sikres
Lokalet Kågen på Kongensbro Kro var stuvende fyldt med mere end 100 deltagere, da
Landboforeningen Midtjylland og foreningen Danske Vandløb den 2. marts holdt
debatmøde om vedligeholdelse af vandløb. Fremmødet vidner om et stort folkeligt
engagement omkring de voksende problemer med oversvømmelse og forsumpning, der
påfører samfundet og grundejerne tab. Dertil kommer tab af rekreative værdier,
ligesom naturen lider overlast. Oversvømmelser er fx direkte skadelige for ynglende
fugle i sivene, ligesom mange flotte træer drukner. Derfor er det på høje tid, at vi
sadler om og begynder at fokusere langt mere på gode løsninger til at få vandet ledt ud i
havet. I alt for mange år har vi politikere ladet velmenende embedsfolk på statsligt og
kommunalt niveau styre udviklingen med ensidigt fokus på miljøinteresser. Og på grund
af vandløbslovens uklare formålsparagraf er problemet med oversvømmelser og
ødelæggelser vokset år for år. Jeg vil arbejde målrettet på, at vi i lovgivningen giver
klar prioritet til vandløbenes evne til at lede vandet ud i havet. Herefter er det op til
kommunerne at udarbejde opdaterede vandløbsregulativer og skride til handling, når
vandet stiger ud over de fastsatte koter. Herunder med grødeskæring, hvor man også får
vandplanternes rødder fjernet med passende mellemrum. Desuden bør man fjerne
sandbanker og andre propper, der er opstået ad åre. Planlagte vådområder med fuld
kompensation til lodsejere kan også være en løsning enkelte steder. Endelig bør
kommunerne fremover satse langt mere på en god løbende dialog med grundejerne,
Danmarks Naturfredningsforening, lystfiskerne og andre med stærk interesse i
vandløbenes ve og vel. Vi er alle interesserede i at værne om natur og miljø. Men vi er
nødt til at finde en bedre balance i denne vigtige sag. Jeg vil ikke stiltiende se på, at
store dele af landet forsumper og at bredejernes grundlovssikrede ejendomsret
udsættes for en snigende drukning.

S-kampagne er hul og hyklerisk
Socialdemokraternes skræmmekampagne om at Venstres politik medfører en velfærdsmassakre og massefyringer i det offentlige, klinger både hult og hyklerisk. Fakta er, at
der er kommet 14.200 færre offentlige ansatte i den indeværende regeringsperiode. Det
er i direkte modstrid med løfterne i regeringens første år og løfterne i den famøse S-plan
”Fair Løsning”.
Socialdemokraterne og SF’s gyldne valgløfter til kommunerne blev afløst med nedskæringer. I valgkampen i 2011 lovede S hele otte milliarder ekstra til kommunerne. Men
i stedet kom der minusvækst i 60 ud af landets 98 kommuner. Det betyder, at disse
kommuner brugte færre penge i 2013, end de gjorde i 2011. Viborg Kommune er blandt
de 60, idet der fra 2011 til 2014 er kommet 400 færre offentligt ansatte her i kommunen.
Det er rosværdigt, at kommunerne generelt formår at opretholde et fornuftigt serviceniveau på trods af minusvækst og hårde prioriteringer. Men det står i stærk kontrast til
regeringens skræmmekampagne og deres valgkampsretorik, hvor de imod bedre vidende
påstår, at de investerer massivt i velfærden.
Med Venstres udgiftsstop vokser det offentlige forbrug hvert år i takt med udviklingen i
lønninger og priser. Som udgangspunkt er det på den måde muligt at fastholde det
samme antal offentligt ansatte og købe de samme tjenester og varer næste år som i år.
Under den nuværende regering oplever kommunerne nedskæringer. Socialdemokraterne
bør derfor indstille skydningen og foretage et realitetstjek. Det er ikke klædeligt for
dansk politik, at et af landets store partier forsøger at skjule virkeligheden i bestræbelserne på at nedgøre vi andres politik. Lad os argumentere og føre kampagne på et
reelt grundlag.

Besøg hos Vestjyllands Lufthavn
Tak for et interessant og inspirerende besøg
hos Vestjyllands Lufthavn ved Stauning den 5.
marts. Her er der god aktivitet og beskæftigelse til 25-30 vestjyder. Og gode planer for
videre udvikling af lufthavnen.

Besøg hos Danmarks flymuseum
Tak til Danmarks Flymuseum i Stauning for et fantastisk besøg den 5. marts og en
spændende rundvisning i den flotte udstilling. En stor og positiv oplevelse. Et besøg på
dette slagkraftige museum kan absolut anbefales. Også for børnefamilier.

Årsmøde hos Foreningen til
Bevarelse af Tange Sø
Den 5. marts mødtes vi i Ans til stort
årsmøde
hos
Foreningen
til
Bevarelse af Tange Sø. Desværre er
der fortsat usikkerhed om fremtiden
for denne snart 100 år gamle
midtjyske naturperle. Eksempelvis
er det desværre fortsat den
erklærede politik hos Danmarks
Naturfredningsforening, at søen skal
tømmes
i
naturgenopretningens
hellige navn....
En veloplagt Verner Gorridsen bød mere end 300 deltagere velkommen i AIKC Hallen i
Ans til årsmøde i Foreningen til bevarelse af Tange Sø. Der er meget stor folkelig
opbakning til denne midtjyske naturperle.

Trafikordførerbesøg
Den 4. marts besøgte jeg virksomheden Boe-Therm i Assens, hvor
direktør Peter Baggerman viste
rundt og fortalte om produktionen af
tempereringmaskiner til bl.a. plastindustrien. Bemærk, at der indgår
en Grundfos pumpe i denne enhed.

Ny RØD togaftale stiller passagererne dårligere
Regeringen har sammen med Enhedslisten og SF indgået en luftigt finansieret 10-årig
aftale om fremtidens jernbane, som forringer passagernes rettigheder, baserer sig på de
skandaleramte IC4-tog og cementerer DSB’s monopol.
I aftalen tillader regeringen, Enhedslisten og SF ligefrem, at knap hvert femte tog er
forsinket eller ligefrem aflyst, hvilket er over dobbelt så mange i sammenligning med
den tidligere kontrakt. Det er i Venstres optik helt uanstændigt overfor passagererne.
Derudover har regeringen, Enhedslisten og SF helt fravalgt at sikre mere for pengene ved
at udbyde jernbanestrækninger på trods af de gode erfaringer med udbuddet i Midt- og
Vestjylland, hvor passagernes tilfredshed er steget, og statens udgifter er faldet. Det
kan undre, at regeringen trodser sin egen Produktivitetskommission, som tidligere har
anbefalet, at sund konkurrence på banen vil styrke effektivitet og service til gavn for
passagererne.
Et af Venstres krav til forhandlingerne var, at kontrakten skulle indeholde en holdbar
materielplan. Dette krav er blevet tilsidesat, og i stedet har regeringen, Enhedslisten og
SF valgt at basere fremtidens togdrift på en vakkelvorn materielplan med IC4 som
grundstamme i mange år frem. Det er direkte uansvarligt, at jernbanens fremtid baseres
på en afhængighed af IC4- og IC2-togene, når man tænker på de mange problemer, der
stadig er med togenes idriftsættelse. Togene kan efterlade et kæmpe hul i
passagerkapaciteten, som ifølge Trafikstyrelsen forventes at vokse med 50 procent frem
mod 2027.
Det kan undre, at regeringen har tillid DSB’s ”Plan B” for alternativer til IC4, når man
læser Deloittes kritik af planen, der konkluderer, at hvis IC4-togene må droppes som
forventet, vil den bedste løsning enten være passagerforringelser eller udskudte
jernbaneprojekter.
Derudover er kontrakten luftigt finansieret, da finansieringen baserer sig på den meget
usikre Togfond DK. På grund af de meget lave oliepriser mangler der mellem 9 og 18
mia. kr. på nuværende tidspunkt, fordi pengene skal komme fra øget beskatning af olien
fra Nordsøen. Regeringen vil ikke forklare, hvor de penge skal findes. Skal der skæres i
velfærden eller hæves skatter og afgifter?

Fremtidssikring af Den Jyske Transportkorridor
Af Lars Løkke Rasmussen, formand for Venstre og Kristian Pihl Lorentzen, trafikordfører
for Venstre
Mobilitet og effektiv transport er afgørende forudsætninger for vækst og jobskabelse
landet over. Det ved vi i Venstre. Derfor vil Venstre fremtidssikre kapaciteten i Jyllands
primære transportkorridorer.
Om få år vil Vejlefjordbroen blive en alvorlig flaskehals, og der er allerede trængsel på
en del af Den Østjyske Motorvej (E45). Det kommer til at give nogle udfordringer, som vi
skal finde den rigtige løsning på.
Det skal være en løsning, hvor vi ser realistisk på de infrastrukturudfordringer, som vi
kommer til at stå overfor i fremtiden. Det betyder, at ikke bare skal vi se på, hvordan vi
løser trængselsproblemerne på E45. Vi skal også sikre, at vi får koblet den internationale
lufthavn i Billund på motorvejsnettet, så lufthavnen kan blive en endnu større
vækstmotor i hele Vestdanmark.
Og derfor er der i vores øjne ikke tale om enten-eller, men om både-og. E45 skal under
alle omstændigheder udvides mod Aarhus og Randers - akkurat som det allerede er sket
omkring Vejle. Det er nødvendigt for at sikre fortsat udvikle i Østjylland. Og på sigt vil
det også blive nødvendigt at påbegynde arbejdet med en ny nord-syd-gående jysk
motorvej længere vestpå.
I øjeblikket analyseres tre mulige linjeføringer for en ny nord-syd-gående jysk motorvej.
Perspektivet er rigtigt, men linjeføringerne er forkerte.
Der kan være meget fornuft i en motorvej gennem det midtjyske til de store
virksomheder og landbrug omkring Herning og Viborg og ikke mindst til Billund Lufthavn.
Men et midtjysk motorvejsprojekt vil have en langt lettere gang på jord, hvis det rykkes
længere mod vest, så man ikke trækker en motorvej tværs gennem de naturskønne
områder omkring Vejle Ådal.
Flyttes motorvejen bliver den også billigere at bygge. Det er trods alt langt billigere at
bygge i det flade landskab mod vest end i bakkedale mod øst. Hvilket tilmed vil give
mulighed for, at projektet kan påbegyndes indenfor en overskuelig årrække.
En ny vestjysk motorvej vil og skal aflaste E45 for den trafik, der skal nordvestpå. Og
hvis arbejdet påbegyndes i etaper med start mod syd, kan man få forbundet Billund
Lufthavn direkte med motorvejsnettet. Ved Give vil der være mulighed for at koble sig
på det eksisterende motorvejsnet mod Herning - akkurat som det foreslås i det vestligste
af de nuværende skitseforslag.
Når denne helhedsplan er realiseret har vi varigt sikret kapaciteten i en af landets
vigtigste transportkorridorer som grundlag for fornyet vækst og fremgang i Jylland.

Se kort i fuld skala via dette link:
http://kplorentzen.dk/uploads/tx_venstreplugins/Den%20Jyske%20Transportkorridor%20%2029%20MAR%202015.pdf

Besøg hos Grønagergård Savværk
Tak til Jan Kristensen for invitationen til et interessant besøg hos Grønagergård Savværk
den 14. marts, der er et af landets førende. Her beskæftiges 40 medarbejdere. Dejligt
med duft af frisk savsmuld.

På billedet ses jeg sammen med Jan Kristensen, som er indehaver af Grønagergård
Savværk og Kresten Friis, som er formand for Venstres Kommuneforening i Silkeborg.

Feltbesøg
Tak til borgmester Egon Fræhr, Vejen
Kommune, der Den 16/3-15 tog sig tid
til at påvise behovet for at etablere
vestvendt afkørsel på motorvejsafkørslen Vejen Øst. Det handler om at
sikre grundlaget for lokal vækst og
jobskabelse. Kommunen vil gerne
medfinansiere 50 pct.

Milepæl for landsdelen
Den 19. april kunne vi ved en festlig og dannebrogsbesmykket begivenhed i Sinding
glæde os over en meget vigtig milepæl for Holstebromotorvejen. Her tog
transportministeren det første spadestik og markerede dermed starten på dette store
anlægsprojekt. Motorvejens første etape åbnes i 2017 og den står helt færdig til
Holstebro Nord i 2018. Dermed vil vi have sikret grundlaget for effektiv og sikker
transport til det nordvestlige Jylland. Til stor gavn for pendlere, patienter og
virksomheder. En del såkaldte eksperter rynker på næsen af, at vi også bygger motorvej
i vest. Dem skal vi ikke lytte for meget til. Vi skal have et Danmark i balance og her et
målrettede og vækstfremmende investeringer i vejnettet helt afgørende. Jeg har siden
2006 været meget engageret i Holstebromotorvejen og har arbejdet sammen med mange
gode kræfter i landsdelen for at fremme projektet. Så er det en stor tilfredsstillende,
når der sker noget. Nu ser vi frem til resultatet i 2018.

First mover. To timer før det første spadestik blev Kristian Pihl inviteret til "Dozer dåb".
Efter at denne splinternye dozer var behørigt dødt "Pihlen" med champagne, så fik Pihl
den ære at doze muldjord på den nye motorvejsstrækning.

Tryghed gennem effektiv kamp mod kriminelle
Grænseoverskridende kriminalitet er en af de helt store udfordringer. Kyniske
menneskesmuglere, pædofili-ringe, menneskehandlere og internationale bander skal
bekæmpes effektivt. Derfor er det uhyre vigtigt, at Danmark deltager som fuldgyldigt og
aktivt medlem af det fælles europæiske politisamarbejde, EUROPOL. Det handler om
tryghed til danskerne. Derfor er det uhyre glædeligt, at Venstres sammen med
regeringen, De Konservative og ...SF har indgået aftale om at omdanne det nuværende
retsforbehold til en tilvalgsordning, hvor vil tilslutter os samarbejdet i EU på de
områder, der giver mere tryghed til danskerne. Aftalen sendes til folkeafstemning i
starten af 2016. Det skal understreges kraftigt, at vi ikke tilslutter os EU’s fælles
udlændingepolitik. Venstre har sikret sig vetoret og kommer ikke til at tillade en fælles
EU udlændingepolitik ind af bagdøren. Det står mejslet i sten. Vi skal aldeles ikke have
andre lande til at pådutte os noget på udlændingeområdet. Det har været fremme i
debatten, at Danmark ”bare” kan få en parallelaftale om et fortsætte samarbejdet i
EUROPOL. Det er dog ikke nogen reel mulighed. Hver enkelt parallelaftale skal
forhandles på plads med hvert af de 27 medlemslande, og EU-kommissionen skal
godkende den. Det er ekstremt usandsynligt, at Danmark skulle få særbehandling på
dette område. Jeg ser nu frem til en folkeafstemning, hvor vi giver det danske politi
mulighed for at deltage i kampen mod grænseoverskridende kriminalitet med fuld styrke
og indflydelse.

Transportmesse
Jeg takker for nogle rigtig spændende dage og gode debatter under årets Transportmesse i Herning fra den 19.-21. marts.

Opgør mod regelrytteriet
Forleden kunne man i avisen læse om Anne Jørgensen, der bor ved Knebel Vig på
Syddjursland. Hun har med begrundelse i strandbeskyttelsesloven fået afslag på at bygge
et diskret hegn ud til en befærdet vej for at beskytte hendes lille dreng. Naturligvis skal
vi værne om vores natur. Men der er efterhånden talrige eksempler på, at gældende lov
administreres alt for firkantet og uden skelen til sund fornuft og de reelle forhold på
stedet. Et andet eksempel er Tage Maagaard ved Mønsted, der forgæves har søgt om at
bygge en lille husstandsmølle. Også han har fået et firkantet afslag, fordi møllen
angiveligt vil klippe vingerne af nogle flagermus, som de færreste har set. Ved Tange Sø
er et utroligt godt og grønt projekt med udvinding af fjernvarme ved hjælp af
varmepumper blevet udsat i mere end et år på grund af en usaglig klage fra Danmarks
Naturfredningsforening. Sidst men ikke mindst kan landbruget tale med om et
omsiggribende regelrytteri, der truer med at kvæle et erhverv, der sikrer samfundet
mange arbejdspladser og gigantiske eksportindtægter. Alt dette fortæller mig, at tiden
er inde til et effektivt opgør med firkantet regelrytteri. Naturen skal værnes, men der
skal også være plads til menneskers fornuftige aktivitet. Der er åbenlyst behov for en
justering af lovgivningen, så vi får den sunde fornuft på banen. Desuden er der behov for
en kraftig opstramning af det store natur- og miljøklagecirkus, der kan forsinke sunde
projekter i flere år. I Danmark skal der være plads til, at en husejer bygger et diskret
hegn for at beskytte sine børn – uanset om det er tæt på stranden eller ej.

ÆldreSagen på Borgen
Jeg takker mange gange for besøget
på Christiansborg af 54 morgenfriske
medlemmer af ÆldreSagen Aarhus
Nord. Sammen drog vi i bus fra
Aarhus til Christiansborg kl. 7.00, og i
bussen fik vi en god dialog om
arbejdet på højborgen. Derefter viste
jeg de nysgerrige besøgende rundt.
Det var en fornøjelse at vise dem
rundt i det store hus.

Ny tid for Karup Lufthavn
Karup Lufthavn har stor betydning for erhvervslivet og borgerne i Midt- og Vestjylland.
Specielt for de mange, der har behov for dagligt eller lejlighedsvist at flyve til
København for at deltage i møder og konferencer m.v. Eller som skal videre ud i den
store verden via København. Derfor har det givet anledning til bekymring, at landsdelens
lufthavn har haft markant tilbagegang i passagertallet i de seneste år. Lufthavnens 9
midt- og vestjyske ejerkommuner har været nødsaget til at indskyde kapital for at holde
den i øvrigt veldrevne lufthavn kørende. Glædeligvis er tilbagegangen nu vendt til
fornyet fremgang. Og denne udvikling vil uden tvivl blive kraftigt forstærket fra den 29.
marts 2015. Her overtager Danish Air Transport (DAT) ruten mellem Karup og København
fra Norwegian. DAT har allerede vist sit værd som en dygtig og serviceorienteret
operatør mellem København og Rønne. Passagerne fra Karup kan se frem til bedre
service og flere afgang. Desuden vil mange sætte pris på, at bagagen igen kan checkes
ind fra Karup direkte til destinationer ude i verden - ganske som i de gode gamle
Cimber-dage. Lad os her i landsdelen byde varmt velkommen til DAT. Og lad os bakke
endnu mere op om vores regionale lufthavn. Jeg er overbevist om, at nu begynder en ny
tid med fornyet fremgang for Karup Lufthavn.

Besøg hos Arriva
Tak til Arriva for et interessant virksomhedsbesøg den 26. marts ved det store busværksted og klargøringscenter ved Svanemøllen. Her er man dygtige til at sikre dygtigere og
velmotiverede medarbejdere - også med anden etnisk baggrund end dansk.

Trafiksikkerhed og mobilitet i højsæde
I Tyskland tillades højere hastigheder på vejene end i Danmark. Det er bl.a. tilladt at
køre 100 km/t på landvejene, og på trods heraf er antallet af trafikdræbte pr. indbygger
i Tyskland ikke højere end i Danmark. Betyder det, at tyskerne er bedre til at køre bil
end os danskere? Det mener jeg ikke. Jeg mener, at differentieretfart med fornuft er
direkte forbedrende for trafiksikkerheden.
Derfor glæder det mig meget, at Venstre sammen med de andre borgerlige partier netop
har fremsat et beslutningsforslag, hvor vi lægger op til, at den tilladte hastighed bliver
sat op til 90 km/t på almindelige landeveje og 100 km/t på motortrafikveje. Derudover
vil vi tillade, at særligt godkendte køretøjer, som trækker campingvogne og trailere
samt mobilhomes må køre 100 km/t på motorveje, hvilket også er tilladt i Tyskland.
De højere hastigheder skal kombineres med skiltning med lavere hastighed på farlige
steder. Jeg er af den overbevisning, at en sådan afpasning af hastighederne efter de
konkrete forhold vil medføre en generel styrkelse af trafikmoralen og viljen til at
respektere fornuftige fartregler. Dermed øges trafiksikkerheden og mobiliteten.

Vedligehold af vandløb skal strammes op
Alt for mange husejere, sommerhusejere, landbrug, etc. har måttet se deres marker,
grunde og kældre blive forsumpet og fugtskadet som følge af oversvømmede vandløb.
Det har bevirket massive tab, hvilket jeg ved selvsyn kunne konstatere, da jeg for nogle
uger siden besøgte gårdejer Lars Bo Heltzen, som råder over mere end 300 hektar
landbrugsjord i Nørreådalen øst for Viborg. Omkring en fjerdedel af Heltzens jord var
dækket af vand grundet oversvømmelser fra Nørreåen. Tilsvarende problemer findes ved
Silkeborg Langsø, Gudenåen og andre steder i landet. Derfor kan jeg som ordfører for
Venstre med stor glæde oplyse, at vi sammen med de andre blå partier nu har fremsat
et konkret beslutningsforslag, som skal skærpe reglerne for vedligeholdelse af vandløb.
Det skal bl.a. ikke længere være lodsejernes ansvar, at påvise, at vedligehold af vandløb
påvirker miljøtilstanden i vandløb ved særligt skrøbelige naturområder. Bevisbyrden skal
vendes om, så det fremadrettet bliver kommunernes opgave at bevise påvirkningen af
miljøet. Derudover skal reglerne generelt ændres, så det fremgår klart, at afledning af
vandet ud til havet er vandløbets hovedformål. En mere effektiv afledning af vand kan
sagtens gå hånd i hånd med hensyn til miljø og natur. Det er glædeligt, at samtlige
borgerlige partier nu
står
sammen
om en
politik,
der
skal sikre
en mere fornuftig balance mellem hensynet til mennesker og natur samt vækst og miljø.

Ridder af Dannebrogordenen
Jeg er meget stolt og beæret over, at Hendes Majestæt Dronningen har udnævnt mig til
Ridder af Dannebrogordenen. Jeg tager i audiens den 20. april 2015 for at takke
majestæten for den fornemme hæder.

Her kan du se en oversigt over mine kommende aktiviteter:
Dato
01-06 APR
TIR 07 APR
ONS 08 APR
TOR 09 APR
FRE 10 APR
LØR 11 APR
MAN 13 APR
TIR 14 APR
ONS 15 APR
TOR 16 APR
FRE 17 APR
LØR 18 APR
SØN 19 APR
MAN 20 APR
TIR 21 APR
ONS 22 APR
TOR 23 APR
FRE 24 APR
LØR 25 APR
MAN 27 APR
28-29 APR
TOR 30 APR

Aktivitet
Påskeferie.
Samråd med økonomiministeren og skatteministeren om det gigantiske
økonomiske hul i Togfonden.
Møder på Christiansborg.
Møder på Christiansborg. Aften: Møde hos VU i Viborg.
Virksomhedsbesøg på Fur. Aften: FAME i Boxen.
Formiddag: Åbning af valgcafé i Randers. Eftermiddag: Overrække
præmier ved rallysprint i Kongensbro.
Møder i Jylland.
Samråd med energiministeren og transportministeren om Togfonden.
Åbning af ”Pihls Liberale Hærvejscafé” kl. 1430-1700 i VU Viborgs
lokaler, St. Sct. Hans Gade 11A, Viborg. Kig forbi til kage og kaffe.
Samråd med transportministeren om svaghederne i den røde togaftale.
Møder på Christiansborg.
Transportpolitisk debat ved ITD-konference i Vejle.
V-stand i Bjerringbro.
P4 debat med udviklingsminister Mogens Jensen. AUDIENS for at takke
Hendes Majestæt Dronningen for mit ridderkors. Seminar i Nyborg.
Møder på Christiansborg.
Møder i Jylland.
Besøg hos metrobyggeriet i København.
Årsmøde i Dansk Taxi Råd.
V-stand i Frederiks.
Besøg ved kraftvarmeværket i Stoholm. Besøg Levring Efterskole.
Møder på Christiansborg.
Repræsentantskabsmøde i Viborg Innovation Fond.

Med venlig hilsen

Kristian Pihl Lorentzen

