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Naturnationalparker, en ny Transportminister og 17
års jubilæum
Februar har været en begivenhedsrig måned, hvor jeg bl.a. har været ude og besøge en lang række
lokale borgere, som bliver påvirket af regeringens beslutning om etablering af 15 indhegnede
naturnationalparker. Den lokale befolkning ønsker ligesom jeg at styrke natur og biodiversitet. Men
det skal ske efter en helhedsorienteret plan med stor inddragelse af lokalområdet. Med det afsæt,
deltog jeg i samråd med Miljøministeren i slutningen af februar. Miljøministeren kom ikke med
imponerende svar vedr. naturnationalparkernes konsekvenser for naboerne, eller den manglende
dialog med lokale borgere, mm. Vi burde sætte naturnationalparkerne på pause, så vi får tid og rum
til at forhandle en langt mere helhedsorienteret og balanceret plan for fremme af dansk natur og
biodiversitet - i tæt dialog med alle relevante parter
I starten af februar, deltog jeg i samrådet med transportministeren om trafikforhandlingerne i foråret
2021 og de forsvundne tal. Når regeringen og partierne forhandler om at lægge en stor kabale i form
af en trafikaftale til 160 milliarder kroner, så skal alle kort på bordet. Som de fleste ved, endte
samrådet med, at Transportminister Benny Engelbrecht efter pres fra Enhedslisten trådte af sin post
og derfor ikke længere er Transportminister. Fremadrettet er det Trine Bramsen som varetager
denne post. Jeg siger stor tak til Benny for godt samarbejde og byder Trine velkommen i transportens
verden.
Udover en del samråd og en masse besøg, så kunne jeg i denne måned også fejre mit 17 års
jubilæum som folketingsmedlem. 17 år fuldt med en masse begivenheder, møder, afstemninger,
besøg og meget mere. Jeg er meget taknemlig for mine 17 år og jeg satser på genvalg i 2023 (eller
2022?), så jeg kan fortsætte min gerning som aktiv og nærværende MF’er i årene frem.
Jeg ser frem til en travl marts måned, som blandt andet byder på en spændende og lærerig tur til
Californien sammen med Transportudvalget. Turen sætter fokus på fremtidens grønne transport.
God læselyst.

Dialogkaffe i den store skov
Tak

til

biolog

Rasmus

Ejrnæs,

som

inviterede mig på dialogkaffe i statsskoven
ved Bregnet Kirke og Kalø syd for Rønde.
Det er velkendt, at vi to langt fra er enige om
Rewilding

og

regeringens

planer

om

indhegnede naturnationalparker med store
græssende. Det blev til næsten to timers
radiooptagelse til Radio4 i Aarhus. Vi blev
langt fra enige, men klogere på hinandens
holdninger. Lyt til afsnitet her: Radio4 Vildspor m. Kristian Pihl Lorentzen

Havn med fisk og grønne visioner
Tak til havneformand Kirsten Hede, havnedirektør
Nils Skeby og driftschef Søren Zohnesen for et
inspirerende besøg hos Hanstholm Havn. Her går
40.000 ton fisk gennem auktionen om året og
havnen har dermed Europas største fiskeriauktion.
Havnen har en ambitiøs grøn vision om at blive
EUs grønneste CO2-frie havn inden 2030, bl.a. i
kraft af satsning på grøn energi og Power to X.

Mere natur med plads til alle hensyn
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans MF for Venstre

Danmark skal have mere natur og bedre biodiversitet. Herunder skal der plantes mere skov i de
kommende år. Dette mål nyder glædeligvis solid opbakning i den brede befolkning og blandt
partierne på Christiansborg, herunder ikke mindst hos Venstre og undertegnede.
Men hvorfor siger jeg så rungende NEJ TAK til regeringens og andre partiers forjættende planer om
at oprette 15 naturnationalparker (NNP), der skal styrke biodiversiteten i og omkring statsskovene?
Det gør jeg fordi det valgte koncept med store indhegnede arealer med græssende dyr – såkaldt
rewilding - er fuldkommen ensidigt, hvorved andre afgørende hensyn omkring skovene trædes totalt
under fode. Herunder begrænses borgernes frie ret til at færdes sikkert i statsskove landet over.
Miljøministeren har i et dugfrisk svar erkendt, at der er en risiko ved at færdes i områder med store
græssende dyr – en lille risiko, men den er der. At tale om styrkelse af naturen i kraft af hæmmende
indhegninger på tværs i terrænet er selvmodsigende – og til skade for dyrs og menneskers frie
bevægelighed. Desuden er det i min optik en vanvittig ide og etisk uforsvarligt at gradbøje
dyreværnsloven for at kunne bruge store græssende dyr som middel til at fremme biodiversitet.
Dertil kommer hensynet til, at Danmark har brug for produktion af træ til bygningstømmer – også i
statsskovene. Både af hensyn til mere bæredygtigt byggeri med mindre beton og stål, og af hensyn
til klima og CO2 reduktion. Der er fastsat vigtige nationale mål for begge dele. De mål modarbejdes
af det foreliggende NNP-koncept, der de facto tilsidesætter den kloge formålsparagraf i Skovloven.
Men værst af alt: Regeringen har i udarbejdelsen af NNP-konceptet undladt at inddrage lokale
brugere af naturen og sagkyndige, herunder eksperter i udvikling af naturnær skovdrift gennem årtier
samt eksperter i dyrs ve og vel.
Sammenfattende er NNP et uigennemtænkt eksperiment og en ensidig satsning, hvor man sætter
vigtige værdier og hensyn på spil med en enten-eller løsning. Sæt hele arbejdet med NNP på pause.
Lad os få alle hensyn på bordet og starte arbejde med udarbejdelse af en ny helhedsorienteret og
balanceret løsning, der ikke træder befolkningen, dyrene og skovkyndige naturfolk under fode. Men
som i stedet er udviklet i en positiv dialog mellem alle berørte parter – med plads til alle vigtige
hensyn. Vi er i ellevte time, men det kan nås endnu. Som stor naturelsker medvirker jeg gerne.

Lokalsamfund truet af indhegning og degradering
til reservat
Stor tak til de lokale borgere, der deltog i forbindelse med mit feltbesøg ved Lild Strand d. 28. januar.
Her har regeringen planer om en mulig indhegnet naturnationalpark (kaldet Vester Thorup) på 4500
hektar klithede og klitplantage. Planen indebærer, at lokalsamfundet Lild Strand de facto bliver
omringet af hegn, så beboerne henvises til at passere færiste og det indhegnede areal med store
græssende dyr for at komme til og fra deres bopæl. Altså en voldsom og hidtil uset tilsidesættelse
af borgernes bevægelsesfrihed. Planen er
udarbejdet uden inddragelse af kommende,
lokale borgere og foreninger.
Den lokale befolkning ønsker ligesom jeg at
styrke natur og biodiversitet. Men det skal ske
efter en helhedsorienteret plan med stor
inddragelse af lokalområdet. Det er en ommer!

Regeringen løser ikke udfordringen med mangel på
hænder og hoveder
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans MF for Venstre

Manglen på arbejdskraft slår rekorder, og danske virksomheder mangler akut hænder og hoveder
for at kunne opretholde den produktion, som vi alle lever af. Det gælder også med hensyn til
chauffører, der er en særlig problemstilling for hele transportbranchen. Alligevel har regeringen valgt
at indgå en uambitiøs reformaftale og har kun formået at skaffe flertal for ganske få og små initiativer.
Der er tusindvis af ubesatte job i både den offentlige og private sektor. Uanset om vi kigger på
sundhedsvæsenet, ældreplejen eller erhvervslivet, så mangler der i den grad arbejdskraft. Det koster
vækst og velstand i det danske samfund. Desværre har regeringen indgået en aftale, der er milevidt
fra at løse de massive problemer med manglen på hænder og hoveder på det danske
arbejdsmarkedet. De misser dermed en historisk mulighed for at lave en mærkbar og langtidsholdbar
løsning. Regeringens dagpengetiltag vil tilmed gøre det mindre attraktivt at arbejde for
hundredtusinder af danskere. Venstre havde gerne set en mere ambitiøs aftale.
Derfor har vi sammen med de andre borgerlige partier fremlagt talrige forslag i forhandlingerne, der
samlet set giver flere hænder og hoveder end det beskedne antal, som ligger i regeringens aftale. I
forbindelse med forhandlingerne har Venstre sammen med K, NB og LA foreslået flere tiltag, der
ville have givet en mere ambitiøs og effektfuld aftale, herunder:
-

Mindre skat på arbejde, så det bedre kan betale sig at arbejde.

-

Lavere energiafgifter: I takt med at strømmen bliver grønnere og grønnere, giver det ikke
mening, at Danmark har Europas højeste elafgift. Samtidig står vi i en situation, hvor
energipriserne er skudt i vejret, og derfor vil Venstre sænke energiafgifterne yderligere.

-

Styrket erhvervsliv: Venstre havde gerne set, at vi havde sikret bedre vilkår for vores
virksomheder. Venstre har foreslået lavere skat på generationsskifte og lavere skat på
aktiegevinster.

-

Forbedret beløbsordning, så vi kan tiltrække mere international arbejdskraft på ordnede
vilkår.

Disse kloge tiltag kunne vi desværre ikke komme igennem med i denne omgang. Men vi gemmer
de gode initiativer til senere brug. For det står klart, at regeringens beskedne tiltag langt fra løser
den alvorlige udfordring med mangel på arbejdskraft. Der kommer en ny runde.

Dagligstuehygge på stationen
D. 31 januar deltog jeg i indvielsen af DSB’s nye ”Stationsstue” på Holstebro station, som er den
fjerde ”Stationstue” i Danmark. Et genialt koncept,
der bidrager til at gøre stationen med attraktiv og
hyggelig. Næsten som en dagligstue, hvor man
kan sidde og vente på toget. Og købe sig en kop
kaffe m.v., hvis man trænger til det. Men der er
ingen købetvang.
Tillykke til Holstebro og togpassagererne med
dette nye tiltag, som bør udbredes til flere
stationer rundt i landet.

Samråd med Transportministeren
D. 3. februar deltog jeg i samrådet med transportministeren om trafikforhandlingerne i foråret 2021
og de forsvundne tal. Når regeringen og partierne forhandler om at lægge en stor kabale i form af
en trafikaftale til 160 milliarder kroner, så skal alle kort på bordet. Som de fleste ved, endte samrådet
med, at Transportminister Benny Engelbrecht trådte af sin post og derfor ikke længere er
Transportminister. Fremadrettet er det Trine Bramsen som varetager denne post. Jeg vil gerne sige
tak til Benny Engelbrecht, for vores
samarbejder og samtidig byde
velkommen til Tine Bramsen. Jeg
er

spændt

på,

hvad

vores

fremtidige samarbejde kommer til
at bringe med sig.

Podcast i Kjellerup
Jeg havde fornøjelsen af at besøge studiet for
“Kjellerup Kortbølgeradio” - også kaldet Perlen i
Nord, hvor jeg deltog i en snak til podcast om bl.a.
transportministerskifte og Hærvejsmotorvejen. Det
er vigtigt, at vi rundt i hele landet har nærværende
lokale medier.

MOTOR SHOW
Den første weekend i februar havde jeg fornøjelsen af
at besøge Messecenter Herning, hvor der var
Motorshow - Life on wheels. Ved samme lejlighed,
overværede jeg Yamaha Super Cross - et forrygende

show med masser af ræs og spænding. Kræs for alle
os, der elsker fede biler og motorcykler.

Mølleforedrag i Bjerringbro
Jeg havde den store fornøjelse, at holde
foredrag i Oasen i Bjerringbro. Foredraget
omhandlede de gamle vandmøller og
deres enorme betydning som datidens
energikilder.

Med

særligt

fokus

på

møllerne i Viborg og Favrskov kommuner,
dog med enkelte afstikkere til andre
kommuner.

Jeg talte også om de aktuelle trusler imod denne vigtige del af vores kulturarv i kraft af “Kampen om
vandet”. Et eksempel herpå er Tangeværket og Tange Sø - Danmarks største vandmølle og
mølledam.
Foredraget var en succes, med over 60 deltagere.

Tv-debat hos TV Midt Vest
Tak til Karsten Filsø (SF) og Kathrine Olldag
(RV) for en god og sober debat om indhegnede
naturnationalparker hos TV Midt Vest under
ledelse af Klaus Knudsen Pedersen. Vi er stort
set enige om målene, men lagt fra om midlerne.
Link til tv-debatten: link

Pihl på Tinge i 17 år
Ved folketingsvalget den 8. februar 2005 fik Venstre 29 pct. af
stemmerne, hvilket gav 52 mandater. Et af disse mandater gik
til undertegnede. De midt- og vestjyske vælgere genvalgte mig
i 2007, 2011, 2015 og 2019. Tak for tilliden.
Derfor kunne jeg 8. februar i år, fejre 17 års jubilæum som
folketingsmedlem.
Jeg satser på genvalg i 2023 (eller 2022?), så jeg kan fortsætte
min gerning som aktiv og nærværende MF’er i årene frem. Men
det afgør vælgerne.
På billedet ses den flotte og lækre kage fra mit 10 års jubilæum.

Samråd med Skatteministeren - Manglende svar og
magtfuldkommenhed
D. 10. februar deltog jeg i samråd med den nye skatteminister, Jeppe Bruus, om manglende svar,
"magtfuldkommenhed" og hybrid-biler. Igen et eksempel på, at regeringen putter med foreliggende
viden. Det er uacceptabelt i et folkestyre - og lugter af magtfuldkommenhed. Det havde klædt den
nye minister at undskylde på vegne af regeringen frem for at bruge ordet "ærgerligt".
Desuden debat om det kloge i at kaste
en indgået politisk aftale om bilafgifter
op i luften igen med deraf følgende stor
usikkerhed

blandt

bilejere

og

i

bilbranchen. Du kan se samrådet her:
Åbent samråd i Skatteudvalget om
registreringsafgiften på pluginhybridbiler

Fedtet aftale om varmehjælp
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans MF for Venstre

Mange danskere er hårdt presset af de høje energipriser. Ikke mindst her på egnen, hvor
varmeregningen slår alle rekorder hos mange. Alligevel vælger regeringen og de røde partier at
indgå en uambitiøs aftale, der gavner en lille udvalgt skare af danskere. Venstre ville gerne have
afsat 2,7 mia. kr., så vi kunne hjælpe langt flere familier. Jeg forstår ikke, at regeringen valgte en så
fedtet aftale, staten har sparet op mod 5 mia. kr. på de høje energipriser.
Blandt Venstres forslag, der desværre blev fejet af bordet, kan jeg nævne generel lettelse af
energiafgifterne, tilskud til trængte varmeværker og forhøjelse af varmehjælpen til pensionister. Men
det kunne vi ikke komme igennem med. Og derfor lægger vi ikke ryg til den indgåede fedtede aftale.
Vi er langt mere ambitiøse.

Klar til kamp!
En valgkamp kan være nært forestående. I hvert fald kommer den
senest om et års tid. Derfor har jeg fået trykket og oplagt mine
plakater, så de er klar til ophængning med kort varsel. Som gammel
soldat og officer har jeg det bedst med at være i højt beredskab. Du
kan bare trykke på knappen, Mette

Dorf Møllegård ved Flauenskjold
D. 18 februar besøgte jeg Dorf Møllegård ved Flauenskjold i Vendsyssel - med både vand- og
vindmølle. Et væsentligt stykke dansk kulturarv
Møllefakta:
Dorf Mølle eller Dorf Møllegård er et dobbeltanlæg
bestående af vandmølle, vindmølle og møllegård,
beliggende i Vendsyssel ca. syv kilometer nord for
Dronninglund.
Mølle-anlægget ligger syd for Dorf Kirke ved
Pulsbækken og en kunstig mølledam. Møllen var i
1664 fæstemølle under Hundslund Kloster, hvilket
fremgår af matrikel fra samme år.
Den første kendte mølle, ved Dorf, var en
vandmølle,

med

kun

en

kværn

drevet

af

overfaldsvand fra Pulsbækken. Vandmøllen blev
nedlagt i 1963, men blev brugt af møllefamilien til
privat brug indtil 1995.

I en matrikel fra 1688 fortælles: Møllen bliver drevet ved overfaldsvand, som samles af skovbække

og lidt væld, kan male noget lidet sommer og vinter undtagen i tørke og frost.
Den bedste udnyttelse af vandkraften giver overfaldshjulet, hvor vandstrømmen kombineres med
vandets fald på fire meter. I 1870 – 1871 blev en firelænget møllegård bygget syd for møllen og nord
for mølledammen blev der i 1887 opført en vindmølle af hollandsk-type som hjælpemølle, der var i
drift til 1952.
Vandhjulet i vandmøllen blev i 1921 erstattet af en turbine, der trak en dynamo, som producerede
jævnstrøm til belysning i vandmøllen og på gården.
Fra 1924 – 1925 blev gårdens udhuse fornyet, og et stuehus i Bedre Byggeskik blev opført med 11
værelser, kornmagasin på loftet, en muret stenbageovn, centralvarme og bad.
I dag er Dorf Mølledam Museum for Forsyning og Bæredygtighed. Mens stuehuset viser et
velhavende møllehjem midt i 1900-tallet.

Danmarks ældste vejgodstransportvirksomhed
Feltbesøg hos en af Danmarks ældste
vejgodstransportvirksomheder, Thurah
Transport i Ishøj. Etableret i 1881 og har
siden formået at følge med tiden og
udvikle sig. I dag er Thurah specialiseret
i

optimal

byggepladser.

logistik

i

forhold

til

Fokus på grøn skibsfart
Tak til Danske Rederier for et godt møde om de
kommende års omstilling til grøn skibsfart og de
udfordringer, der i den forbindelse skal overvindes.

Samråd med miljøministeren
Endnu et samråd om indhegnede naturnationalparker. Miljøministeren gav ikke imponerende svar
vedr.

naturnationalparkernes

konsekvenser

for

naboerne, eller den manglende dialog med lokale
borgere, dyrlæger og skovkyndige folk.
Sæt naturnationalparkernes på pause, så vi får tid og
rum til at forhandle langt mere helhedsorienteret og
balanceret plan for fremme af dansk natur og
biodiversitet - i tæt dialog med alle relevante parter.

Det er så yndigt at følges ad ❤
Tirsdag den 22-2-22 blev Carina Bach Lorentzen og undertegnede viet i den flotte bygning på
Stænderpladsen i Viborg af borgmester Ulrik Wilbek. Vi satser på mange gode og lykkelige år
sammen ❤

Lempning af de rigide skilteregler
Jeg indtog folketingets talerstol, for at
debattere Venstres forslag om at lempe
de rigide skilteregler, så vi åbner lidt for
bedre skiltning til lokale aktiviteter og
seværdigheder på landet og i landsbyer.
Det handler om et sammenhængende
Danmark i bedre balance.
Tak til K, DF, NB og KD for positiv modtagelse af forslaget, der desværre ikke støttes af de røde
partier. Det er absolut ikke ligegyldigt, hvilken farve regeringen har.

Putin er vor tids Hitler
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans MF for Venstre

Verden og den internationale verdensorden ændres i disse dage med lynets hast. Ruslands brutale
angreb på Ukraine er et voldsomt brud på den internationale orden. Det er forkasteligt og viser en
komplet mangel på respekt for Ukraines suverænitet. Det kræver et kontant modsvar i form af
sanktioner, oprustning og sammenhold. Friheden og freden er ikke bare truet, men under direkte
angreb. Og det i Europa.
Ruslands invasion i Ukraine viser tydeligt, at despoten Putin har valgt vold, ødelæggelse og den
stærkes ret som sin vej. Ja, faktisk er der uhyggeligt mange ligheder mellem Hitlers aggressive
fremfærd sidst i 30’erne og Putins kyniske stormagtsstrategi. Historien viser behov for fasthed.
Eftergivenhed forstærker blot despoters appetit på mere.
Venstre støtter, at Danmark står ubrydeligt sammen med vores allierede mod denne voldsomme
aggression. Vi skal står vagt om den den frie og liberale verdensorden, som Putin har skrottet.
Vi må også erkende, at der blev høstet alt for meget fredsdividende efter Murens Fald. Nu er tiden
inde til hurtigst muligt at sikre et langt stærkere dansk forsvar med moderne og slagkraftige

kapaciteter, der kan indgå i det kollektive NATO forsvar. Putins næste mål kunne være et eller flere
af de baltiske lande.
Desuden skal vi huske på, at energipolitik også er sikkerhedspolitik. Vi skal arbejde målrettet på at
gøre EU og Danmark totalt uafhængige af gas fra Rusland.
Det er sandsynligt, at vi i den kommende tid vil se flygtningestrømme fra Ukraine. Vi skal hjælpe i
Ukraines nabolande, og vi må forvente, at nogen ukrainere også søger mod Danmark i denne
nødens stund. I Venstre er vi parat til at hjælpe i både de lande, som grænser op til Ukraine og i
Danmark med humanitær bistand

Porten til Kattegat
Stor tak til borgmester Kasper Bjerregaard, havnedirektør Henrik Karstensen og letbanedirektør
Michael Borre for et interessant besøg med transportpolitiske drøftelser og rundvisning på Grenå
Havn. En velfungerende og veldrevet havn med god vind i sejlene og visioner for fremtiden. Det er
altid godt med Feltbesøg i virkelighedens verden.

Persondata – Samtykke
EU’s persondataforordning trådte i kraft den 25. maj 2018. Formålet med persondataforordningen
er at harmonisere datalove på tværs af alle EU’s medlemslande, så det bliver nemmere for
virksomhederne operere i EU. Samtidig er loven til for at beskytte EU-borgernes privatliv ved at give
dem flere rettigheder og bedre kontrol over deres personlige data.
Hvis du ikke sender en mail om det modsatte, vil jeg opfatte det som dit samtykke til fortsat at
modtage dette nyhedsbrev og til at jeg har dit navn og din mailadresse i mit kartotek.
Fordi du har modtaget dette nyhedsbrev før, så er det et antaget samtykke fra din side. Hvis du
derimod ikke ønsker at modtage nyhedsbrev fra Kristian Pihl Lorentzen, og at dine oplysninger
opbevares,

så

skal

du

afmelde

dig

ved

at

skrive

dette

til

Andreas

Vemgaard:

andreas.soerensen@ft.dk

Kristians kommende aktiviteter:
1. marts

Generalforsamling hos Venstre i Viborg Kommune.

2. marts

Møde i Færdselssikkerhedskommissionen.

3. marts

Foredrag ved årsmøde i Ældresagen Kjellerup, ”Fra Grønbæk til Christiansborg”

5 – 12 marts

Udvalgsrejse til Californien med Transportudvalget.

14. marts

Årsmøde i Viborgegnens Liberale Erhvervslaug.

15. marts

Tale ved generalforsamling hos Venstre Lolland.

21. marts

Arr. for landsbypedeller. Generalforsamling i Danske Soldaters Mindelund.

24. marts

Asfaltindustriens Årsdag

26. marts

Indflytning på Kærsangervej 11 i Ans.

28. marts

Generalforsamling i Hærvejskomiteen. Transportministerbesøg i Midtjylland.

31. marts

V-konference i Viborg om FV23.

