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Studietur, 10 nye naturnationalparker og krig i
Europa
Marts har været en oplevelsesrig, men også en nedslående måned. Jeg startede måneden ud med en
inspirerende og lærerig studietur til Californien sammen med Transportudvalget. En tur hvor vi både fik set
den storslåede Golden Gate-broen, været med i en test kørsel i en selvkørende taxa, feltbesøg hos den
gigantiske Tesla fabrik i Fremont, som årligt producere mere end 400.000 Tesla elbiler om året, besøg hos
fabrikant af brintbusser samt andre yderst interessante feltbesøg. Alt i alt, må det siges at studieturen var
en lærerig rejse, som har givet inspiration og viden til hvordan vi kan udvikle og forbedre transportsektoren
og infrastrukturen i Danmark.
Marts måned bød også på en offentliggørelse af, hvor de næste 10 naturnationalparker skal ligge. Regeringen
og de røde støttepartier har afsat 888 mio. kr. til at give naturen et markant løft med 15 indhegnede
naturnationalparker (NNP) fordelt over hele landet. Placeringen af de første fem naturnationalparker er
allerede valgt, og aftalekredsen har nu meddelt, hvor de sidste 10 skal ligge. Regeringen har med en uhørt
arrogance ignoreret den lokalbefolkning i de berørte områder, der skal leve til dagligt med den
gennemtrumferede “Rewilding” løsning, der med rette kan betegnes som et natureksperiment uden garanti
for effekt. Desuden er vigtige hensyn til dyrevelfærd, friluftslivet, fri bevægelighed for mennesker og dyr i
naturen, klima, træproduktion og hensynet til naboer fejet af bordet uden nogen som helst vilje til at
imødekomme de rejste problemer. Jeg vil kæmpe videre for, at vi fremadrettet finder mere balancerede og
helhedsorienterede løsninger på at fremme natur og biodiversitet. Indhegnede skove med sultne dyr har i
min optik intet med vild natur at gøre.
Det helt store emne som har fyldt marts måned er krigen i Ukraine. Putins vanvittige og forbryderiske invasion
i Ukraine har været en øjenåbner for hele den vestlige verden. En ny æra er begyndt. De seneste måneds krig
i Ukraine – og dermed i Europa – har vist os, at vi alle har været alt for naive og eftergivende i forhold til den
genoprustning og aggressive stormagtsadfærd, som Putins regime har praktiseret i mange år. Nu er det slut
med at køre på frihjul i forhold til sikkerhed og forsvarsbudget. Det kan kun gå for langsomt med at leve op
til det for længst aftalte NATO-krav om mindst 2,0 pct. af bruttonationalproduktet til forsvaret.
Vi startede marts måned ud med besøg i folketingssalen af Ukraines ambassadør i Danmark. Og vi slutter
måneden af med en stærk og bevægende tale af den ukrainske præsident direkte til det danske folketing.
Den næste måned kan være alt afgørende og jeg vil følge krigen tæt. Lige meget hvad, så Ukraine kan i nødens
stund regne med støtte Danmark.
Jeg ser frem til en travl april måned, som blandt andet byder på min egen nyskabelse, ”Kend din egn” ture.
Jeg ønsker alle en rigtig god påske.
God læselyst.

Besøg hos unge Viborg-iværksættere
Det var en fornøjelse sammen med Venstres formand
Jakob Ellemann-Jensen at besøge virksomheden
DeSonic, der blev startet af Nicolaj, Gustav og Jonas
og senere boostet efter deres optræden i Løvens
Hule. DeSonic producerer individualiserede løsninger
for udsmykning af computere, pads, mobiltelefoner,
højttalere mv. Det bliver spændende at følge de tre
gæve gutter i de kommende år.

Grøn omstilling på Ans Skole
Fra mit besøg på Ans Skole, hvor jeg bliver interviewet af de to vakse 9. klasses elever, Mathias og Marius
som led i en projektuge om klima og grøn omstilling. En fornøjelse at svare på deres gode spørgsmål.
Jeg var selv elev på Ans Skole i perioden 1975-1978.

Dobbeltinterview om transportpolitik
Jeg havde fornøjelsen af at få besøg på
kontoret af den navnkundige og respekterede
redaktør Knud Meldgaard, der gennemførte et
interessant dobbeltinterview med min røde
transportordførerkollega, Henning Hyllested
og undertegnede. Vi kom godt rundt om
mange aktuelle temaer, herunder opfølgning
på den store trafikaftale fra juni 2021,
jernbanens store udfordringer, en mulig fast
Kattegatforbindelse og overgangen til grøn
transport.

Fokus på cyklisme
Med Infrastrukturplan 2035 besluttede alle Folketingets partier, at udnævne 2022 til Cyklens år. Det betyder
skærpet fokus på fordele ved at cykle, og ambitionen er at få flere til at cykle mere.
Ved Cykelseminar i Transportministeriet gør vi status og bliver klogere på mulige veje til at fremme cyklismen
i Danmark til gavn for folkesundheden, miljøet og reduktion af trængslen på vejene. Et andet emne som også
fyldte til seminaret, var fokusset på alvorlige trafikulykker og planlægger forebyggelse af fremtidige ulykker.
I 2021 var der 135 dræbte og 2600 tilskadekomne.
Det er bemærkelsesværdigt, at 3 ud 4 dræbte var mænd. Ikke just ligestilling….
Primære årsager til ulykkerne i 2021 var:
-

Kørsel i påvirket tilstand.
Uopmærksomhed under kørslen
(fx brug af mobiltelefon).
For høj fart.
Chancebetonet kørsel.

Vi ser en kedelig tendens til flere spritbilister
blandt unge.

Plan B for forsvar og energiforsyning
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans MF for Venstre

Putins vanvittige og forbryderiske invasion i Ukraine har været en øjenåbner for hele den vestlige verden. En
ny æra er begyndt. Mange europæiske lande, herunder Danmark, har i kølvandet på Murens Fald i 1989
høstet enorme fredsdividende i form af massive nedskæringer på forsvarsstyrkerne. De seneste dages krig i
Ukraine – og dermed i Europa – har vist os, at vi alle har været alt for naive og eftergivende i forhold til den
genoprustning og aggressive stormagtsadfærd, som Putins regime har praktiseret i mange år. Nu er det slut
med at køre på frihjul i forhold til sikkerhed og forsvarsbudget. Det kan kun gå for langsomt med at leve op
til det for længst aftalte NATO-krav om mindst 2,0 pct. af bruttonationalproduktet til forsvaret. Tyskland har
allerede handlet resolut og vist vejen. Vi skal fra dansk side begynde yde vores robuste bidrag til sikring af
fred og frihed i Europa.
Men der er et andet afgørende element i vores sikkerhed, hvor Europa og Danmark bliver nødt til at sadle
helt om. Det er med hensyn til den store afhængighed af russisk gas, der er opbygget i Europa, herunder ikke
mindst i Tyskland. Den er fuldkommen uholdbar. Både med hensyn til, at vi med storkøb af gas i Rusland
bidrager til finansieringen af Putins krigsmaskine, men også med hensyn til vores egen forsyningssikkerhed
og risikoen for russisk pression. Det er derfor bydende nødvendigt, at Europa i en fart får lavet en helt ny
strategi for energiforsyning. En strategi, der overhovedet ikke omfatter gas fra Rusland. Det samme gælder
for Danmarks vedkommende. Bliver det nemt? Nej, det bliver en gigantisk udfordring, der vil koste os dyrt
på kort sigt.
Til gengæld har vi en historisk mulighed for at sætte turbo på fremstillingen af grøn energi. Ny teknologiske
mulighed skal udnyttes, ligesom vi bør udnytte de resterende danske gas- og oliereserver i Nordsøen. Jeg vil
også pege på den helt nye teknologi med moderne og fuldkommen sikker grøn kernekraft som et element i
den fremtidige europæiske energiforsyningsstrategi. Herunder den lovende teknologi, der er udviklet af den
danske virksomhed Seaborg Technologies. Danmark og resten af Europa har brug for sikker energiforsyning
til en rimelig pris. Derfor er det på høje tid, at lægge al naivitet og ønsketænkning til side. Putin har med den
krigeriske stormagtsadfærd imod et fredeligt og frit naboland udspillet sin rolle som energileverandør til
Vesten.

Fuldtonet støtte til Ukraine
D. 3. marts fik vi kærkomment besøg i folketingssalen af
Ukraines ambassadør i Danmark. Alle medlemmer af tinget
modtog ambassadøren med langvarige stående klapsalver
som marketing af Danmarks fuldtonede opbakning til Ukraine
og det ukrainske folk, der angribes af Putin regimet. Og som
en fuldtonet opbakning til fred, frihed og folkestyre. Et stærkt
og bevægende øjeblik.

Transportudvalget i USA
I uge 10 tog jeg med Folketingets Transportudvalg på studietur til USA. En fantastisk, inspirerende og
lærerig studietur til Californien sammen med Transports udvalget. En tur hvor vi både fik set den storslåede
Golden Gate-broen, været med i en test kørsel i en selvkørende taxa eget af virksomheden Cruise, feltbesøg
hos den gigantiske Tesla fabrik i Fremont, som årligt producere mere end 400.000 Tesla elbiler om året,
samt mange andre yderst interessante felt besøg. Alt i alt, må det siges at studieturen var en lærerig rejse,
som har givet inspiration og viden til hvordan vi kan udvikle og forbedre transportsektoren og
infrastrukturen i Danmark.
Jeg har samlet et udpluk af de mange lærerige feltbesøg fra turen:

Inspektion af Golden Gate Bridge
Et fantastisk stykke trafikal infrastruktur, der passeres af biler, cyklister og fodgængere. En rask travetur over
broen kan absolut anbefales. Fantastisk udsigt til bl.a. San Francisco og Alcatraz.
Brofakta:
Golden Gate-broen var med sit største spænd på 1.280 meters længde
den længste hængebro i verden, da den blev indviet 27. maj 1937 og
indtil 1964, og den er senere blevet et internationalt anerkendt symbol
på San Francisco og USA.
Inklusiv tilkørselsramperne er broen 2.727 m lang, med en bredde på
25 m. Broens pyloner er 220 m høje. Den har seks bilspor og kan også
benyttes af fodgængere og cyklister.
I dag er broen den næstlængste hængebro i USA efter VerrazanoNarrows-broen i New York City.

Det danske generalkonsulat
Hilsen fra det danske generalkonsulat i Silicon
Valley. Her findes en gigantisk teknologisk
klynge, der er drivkraft for resten af verden.
Herunder med hensyn til grøn omstilling af
transporten. Konsulatet sørger for, at flest
mulige danske virksomheder kobles sammen
med klyngen. Vi har nemlig også meget at byde på.

Fremtidens selvkørende taxi
Uhyre interessant feltbesøg hos virksomheden Cruise,
der er langt fremme med udviklingen af fremtidens
selvkørende taxier. Spændende at deltage i en test kørsel
rundt i San Francisco. Bilerne er allerede operative i byens
gader uden chauffør om natten mellem kl. 23 og 05.

Tesla elbiler i lange baner
Uhyre interessant feltbesøg hos den gigantiske Tesla fabrik i Fremont - tidligere General Motors bilfabrik. Her
producerer 20.000 medarbejdere og flere tusinde topmoderne robotter mere end 400.000 Tesla elbiler om
året. Fabrikkens enorme areal svarer til 92 fodboldbaner - og vi blev kørt rundt i et lille eltog af vores guide.
Tesla har desuden fabrikker i Reno, Nevada og
Shanghai, Kina. Desuden åbnes senere i år store
fabrikker i Austin, Texas og Berlin, Tyskland, ligesom
en ny stir batterifabrik er på tegnebrættet.
Tesla har også startet produktion af eldrevne lastbiler
med mere end 500 km rækkevidde. Desuden bruges
mange ressourcer på at opfinde billigere batterier
med længere rækkevidde.
I Danmark vil Tesla i nær fremtid investere i yderligere
lade stationer.

Port of Oakland
Feltbesøg hos Port of Oakland. Den fjerde største
containerhavn på USAs vestkyst. Her er der også fokus på
grøn omstilling, bl.a. med køb af eldrevne lastbiler og
løftetrucks til håndtering af containerne.

California State Capitol
Besøg og møde i California State Capitol i Sacremento.
Interessant møde med formanden for Californiens
transportudvalg - drøftelse af bl.a. grøn omstilling af
transporten samt udfordringen med de kraftigt stigende
energipriser i kølvandet på krigen i Ukraine. Skønt at “hilse
på” de tidligere californiske guvernører, Ronald Reagan og
Arnold Schwartznegger.

Det danske generalkonsulat i Palo Alto
Hilsen fra det danske generalkonsulat i Palo Alto,
Californien, hvor Transportudvalget mødes med ledende
repræsentanter for A.P. Møller Mærsk i USA. Spændende
briefing og dialog om bl.a. de aktuelle udfordringer for de
globale forsyningskæder samt den meget ambitiøse
Mærsk-strategi for 100 pct. grøn transport senest i 2040.
Se i øvrigt denne artikel: Artikel

Besøg hos Stanford University
Stanford University er et universitet i Palo Alto i Californien. Universitetet blev grundlagt i 1891 med penge
fra en donation fra Californiens guvernør Leland Stanford og hans kone. Pengene blev givet til minde om
deres eneste søn, der døde af salmonella som teenager. Derfor er det officielle navn også The Leland Stanford
Junior University. Stanford University regnes for et af verdens mest prestigefyldte universiteter, og for et af
de sværeste at blive optaget på (med en optagelsesprocent på omkring 5%).

Universitet dækker et område på 32 km², men har alligevel
"kun" ca. 15.000 studerende. På universitet er lærerstaben
på 1.700, hvoraf ikke mindre end 17 har fået en Nobelpris.
Samtidigt er en lang række virksomheder blevet skabt på
universitetet. Det er f.eks. Hewlett-Packard, Cisco Systems,
Yahoo!, Google, og Sun Microsystems. Lysende eksempler
på princippet: Fra forskning til faktura.

Fremtidens passagerterminal midt i storbyen
Besøg hos busterminal (Salesforce Transit Center) placeret midt
imellem San Franciscos skyskrabere. Med imponerende
arkitektur og alskens moderne faciliteter til busser og deres
passagerer. Forberedt til tog og perroner i undergrunden. Og
med enestående botanisk have og afslapningsområde
(Salesforce Park) på taget. Nytænkning i forhold til traditionelt
byggeri af terminaler.

Bevar de danske skove
Hilsen fra Herning, hvor der er gang i Heste- og Ryttermessen 2022. Jeg er inviteret til at medvirke på “Bevar
de danske skove” standen, hvor vi orienterer om de mange problemer ved regeringens natureksperiment,
de indhegnede naturnationalparker (NNP . Herunder i forhold til dyrevelfærd, begrænsning af dyrs og
mennesker bevægelsesfrihed, svækkelse af friluftslivet i skovene, reduktion af dansk træproduktion, og
forøget udledning af CO2. En komplet ensidig plan.

Drop de foreliggende planer om NNP. Lad
os give os selv tid til at lave en
helhedsorienteret og balanceret plan for
styrkelse af natur og biodiversitet under
stærk inddragelse af lokale borgere,
skovkyndige, dyrlæger og andre grupper,
der hidtil er bliver sat ud på et sidespor ag
regeringen.

Indfør bagatelgrænse – foreningslivet skal reddes!
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans. MF for Venstre

Tak til de mange borgere, der har taget sig tid til at ringe eller skrive til mig vedrørende det næsten
uoverstigelige bøvl og bureaukrati, som frivillige bestyrelsesmedlemmer i foreningslivet oplever i forhold til
foreningens bankkonto. Bureaukratiet hærger ikke kun de store foreninger med hundredvis af medlemmer.
Det rammer også knusende hårdt blandt helt små foreninger med tyve medlemmer og få tusinde kroner i
foreningskapital. Bankerne har indført de uhyre besværlige og tidskrævende procedurer med tilhørende høje
gebyrer på baggrund af lovgivningen. Så det hele falder tilbage på os politikere, der i bedste mening lovgav
med det mål at forebygge hvidvask af penge blandt terrorister og kriminelle bander. Der var næppe nogen,
der forestillede sig de trængsler, som loven påførte tusindvis af foreninger med tilhørende frivillige
bestyrelsesmedlemmer, der kører træt af bøvlet. Det hele er kort sagt løbet løbsk – ikke mindst i forhold til
mindre foreninger, hvor det er komplet meningsløst at tale om hvidvask og onde hensigter. Jeg vil derfor
kæmpe hårdt for, at vi snarest får indført en bagatelgrænse, så foreninger med en kapital på fx maksimalt
250.000 kr. slet ikke omfattes af de snærende regler. Desuden skal vi luge ud i reglerne for de resterende
foreninger, hvor det er åbenlyst, at de har et anerkendelsesværdigt formål. Vi er i ellevte time. Mange brave
foreningsfolk og lokale ildsjæle har fået nok at bøvl og bureaukrati. De vil bruge deres gode frivillige kræfter
på at skabe gode aktiviteter til medlemmerne og andre ud fra foreningens formålsparagraf.

Rodfrugter i verdensklasse
Tak til dir. Klaus Vestergaard, Danroots i Tange for dagens uhyre interessante
virksomhedsbesøg i regi af ViborgEgnens Liberale Erhvervslaug. Her produceres
enorme mængder bæredygtige rodfrugter af kvalitet i verdensklasse

Uddannelser på transportområdet
Tak til Jakob Thykier og Jesper Juul for en inspirerende drøftelse
af arbejdsmarkedsuddannelserne på transportområdet. Ikke
mindst i en tid med alvorlig mangel på chauffører er disse
uddannelser helt afgørende - både de private og de offentlige.

Vigtig hjælp til ukrainere på flugt
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans. MF for Venstre
Krigsforbryderen Putin har brudt sendt den russiske hær på en blodig invasion i Ukraine. Og han går ikke kun
efter militære mål, men også civilbefolkningen beskydes med artilleri og raketter. Det afføder naturligt en
flygtningestrøm, der ikke er set i Europa siden 2. Verdenskrig. Danmark skal naturligvis være klar til at hjælpe
i den største humanitære krise i Europa i årtier. Derfor er Venstre med i en bred aftale med regeringen, SF,
Radikale Venstre, Enhedslisten, LA og Kristendemo-kraterne om en særlov, der gør det muligt for personer,
der er fordrevet fra Ukraine, at få meddelt opholdstilladelse, så de hurtigt kan starte i skole, på uddannelse
eller i arbejde. Særloven, der nu er hastebehandlet og vedtaget i Folketinget er vigtig hjælp til selvhjælp til
de fordrevne ukrainere.
Mere end 2,8 mio. mennesker er siden den 24. februar blevet tvunget på flugt fra Ukraine, mens mere end
1,8 mio. vurderes at være internt fordrevne ifølge tal fra FN. I Danmark bor og arbejder omkring i forvejen

ca. 13.000 ukrainere. Venstre vil sikre hjælp lokalt i Ukraine, i nabolandene til Ukraine, og selvfølgelig også
hjælpe til de flygtende ukrainere, som kommer til Danmark.
Særloven sikrer, at ukrainerne hurtigt kan komme i arbejde, hvilket er manges eget ønske. Så snart man har
ansøgt om opholdstilladelse, vil man kunne få lovligt ophold i Danmark. Det betyder mulighed for at arbejde
samt adgang til undervisning og uddannelse - uden at skulle bo månedsvis på et asylcenter. Det har været
helt afgørende for Venstre, at ukrainerne hurtigt kan blive en del af lokalsamfundet.
Loven sikrer også, at herboende ukrainere kan tage hjem og kæmpe mod Putin uden at miste deres
opholdstilladelse i Danmark. Heller ikke pågældendes familie mister opholdstilladelsen i Danmark, hvilket er
centralt. Et fredeligt land og et europæisk folk i vores nærområde er under et vanvittigt angreb af en aggressiv
stormagt. Det har et stort flertal i folketinget handlet resolut på.

Gigantisk løft for Foulum og hele Viborgegnen
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans. MF for Venstre
Det er en fantastisk god nyhed, at der i forbindelse med en omfordeling og decentralisering af de
længerevarende uddannelser oprettes dyrlægeuddannelse i Foulum. Jeg har i årevis kæmpet for denne
decentralisering fordi vi ser en massiv flytning af unge til storbyerne på grund af uddannelsernes hidtidige
centralistiske placering. Men også fordi en række uddannelser faktisk hører naturligt hjemme langt væk fra
storbyen. Det gælder eksempelvis dyrlægeuddannelsen relateret til ”de store dyr i landbruget”.
Der tegner sig nu en rigtig god konkret plan for denne udflytning til Foulum i form af 100 bacheloruddannelsespladser fra 2025 og yderligere 90 kandidat-uddannelsespladser fra 2027. Alt sammen med
tilhørende kapaciteter. Etableringstilskuddet fra staten tegner til at blive 250 mio. kr., mens det efterfølgende
årlige driftstilskud ser ud til at blive omkring 55 mio. kr.
Midt i denne glædens stund vil jeg gerne takke gode lokale MF-kolleger fra andre partier, der gennem årene
også har kæmpet for dette fantastiske resultat. Det nytter at løfte i flok. Et resultat, der betyder en langt
mere naturlig placering af den landbrugsrelaterede dyrlægeuddannelse samt et gigantisk løft til Foulum og
hele Viborgegnen.

Uambitiøst sundhedsudspil med formynderi og
forbud
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans. MF for Venstre
Regeringen har omsider lanceret et forslag til en ny sundhedsreform, der forholder sig til nogle – men langt
fra alle - udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor. Venstre har længe presset på for, at de mange
problemer bliver adresseret, og vi går derfor også konstruktivt ind i forhandlingerne med en række
initiativer, som vi for længst har lagt frem.

Regeringen vil oprette op til 20 ”nærhospitaler” fordelt over hele landet, ligesom regeringen vil etablere 510 kørende akutberedskaber. Derudover er der skitse til en national kvalitetsplan, der skal løfte den nære
indsats for mennesker med kroniske sygdomme. Det er fornuftige forslag, der genkendes i Venstres eget
sundhedsudspil. Men der mangler stadig ambitioner og konkrete løsninger for reelt at opnå et kvalitetsfyldt
og sammenhængende sundhedsvæsen.
Regeringen mangler fortsat konkrete løsninger på personalemanglen. Den foreslår at nedsætte en
kommission for robusthed i sundhedsvæsenet, som skal komme med anbefalinger til løsninger på
personalemanglen. Endelig kan man sige. Det foreslog Venstre allerede i november, og kostbare måneder
er siden spildt - til skade for patienterne og det hårdt pressede sundhedspersonale.
Socialdemokratiet har gjort det til deres vision at skabe en fortælling om, at de investerer markant i
velfærden. Faktum er, at det mest er tomme tønder, som buldrer. Det er nemlig reelt kun en lille del af
midlerne, som er nye investeringer i sundhedsvæsnet, selvom regeringen forsøger at sælge det anderledes.
Regeringen vil sætte aldersgrænsen for salg af al alkohol, herunder øl, op til 18 år. Tiltaget skal kombineres
med en national alkoholhandleplan, og ungdomsuddannelserne skal inddrages i indsatsen. Indsatsen mod
ulovligt salg af alkohol og tobak til unge under 18 år skal desuden styrkes. Venstre er for at stramme den
differentierede aldersgrænse for at købe alkohol, men vi mener ikke, at totalforbud og skaber ansvarlige
unge. Her har forældrene et stort ansvar. Skal det virkelig være forbudt for unge på 17 år at købe en pose
øl ved købmanden?
Regeringen lægger også op til at forbyde salg af nikotinprodukter for årgang 2010 og opefter. Venstre mener
ikke, at forbud er vejen frem. Vi vil hellere nå Venstres vision om den første røgfri generation i 2030 ved at
hæve priserne på tobak. Derudover skal detailhandlen i langt højere grad blive bedre til at håndhæve
aldersgrænsen.
Konklusion: Det er godt, at regeringen er kommet på banen med et sundhedsudspil. Og Venstre er klar til
at forhandle for at nå resultater. Men det er skuffende, at regeringens udspil generelt er uambitiøst og
luftigt, ligesom der er for meget formynderi og forbud i udspillet.

Hilsen fra informationsseminar på Borgen i regi af
Forsvarsudvalget.
Tak for en række uhyre interessante indlæg fra gode folk med indgående kendskab til dansk forsvar. Et
vigtigt bidrag til den kommende politiske debat om fremtidens forsvar - opgaver, struktur og øgede
kapaciteter og kampkraft. Helt afgørende bliver at genskabe balance mellem mål og midler samt evnen til
at rekruttere og fastholde personel.

Hyldest til landsbypedellerne
Det var en stor fornøjelse at deltage ved dagens workshop i Stoholm for landsbypedeller i Viborg Kommune.
Mere end 100 frivillige pedeller fra en lang række landsbyer deltog. Jeg benyttede lejligheden til at rose
deres fornemme indsats, der bidrager til at gøre de små lokalsamfund endnu mere attraktive. Et eksempel
til efterfølgelse i hele landet. Og bagefter var der hygge, Hancock og hotdogs i det smukke og velholdte
anlæg midt i Stoholm.

Støt Danske Soldaters Mindelund
Hilsen fra generalforsamlingen hos Støtteforeningen for Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm Kro.
Den flotte mindelund i krohaven er et sted, der har stor betydning for mange soldater og deres pårørende.
Herunder ikke mindst for pårørende til soldater, der faldt i international tjeneste. Derfor skal vi bakke op
om denne mindelund og fremtidssikre den.
Jeg glæder mig over, at der på mit initiativ blev
bevilget 2 millioner kroner på finansloven i 2019 til
fremtidssikring af mindelunden.
Støtteforeningen yder en fornem og vigtig indsats
med hensyn til mindelundens vedligeholdelse. Jeg
opfordrer til, at man melder sig ind i
støtteforeningen - det koster kun 100 kr. om året

Utidig aflivning af håndværkerfradraget
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans. MF for Venstre
På foranledning af regeringen udfases den 1. april 2022 det populære håndværkerfradrag i BoligJobordningen. Det er et skattesmæk til danske boligejere, og det er skadeligt for den grønne omstilling. Det gør
det bl.a. dyrere for mange danskere at omstille sig væk fra russisk gas. Og så risikerer vi nu mere sort arbejde,
fordi ordningen bidrager til at gøre sort arbejde hvidt.
Det var med Venstre i spidsen, at vi i 2011 indførte BoligJob-ordningen som et skattefradrag til udgifter
forbundet med bl.a. håndværkere til grønne forbedringer eller anden service i hjemmet. SRSF-regeringen
afskaffede dernæst fradraget. I forbindelse med valget i 2015 lovede Venstre at indføre BoligJob-ordningen
med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015, hvilket blev gennemført, da Venstre igen overtog
regeringsansvaret i juni 2015.
BoligJob-ordningen er en økonomisk håndsrækning til danskerne. Ordningen har bestået af både et
servicefradrag og et håndværkerfradrag, og det giver mulighed for, at man kan få fradrag for arbejdsløn til
både serviceydelser og håndværksydelser i hjemmet. Omkring 500.000 bruger årligt ordningen. 270.000
benytter sig årligt af håndværkerfradraget i ordningen. Og det er især danskere med ganske almindelige
indkomster, der gør brug af ordningen. 7 ud af 10 af brugerne af BoligJob-ordningen tjener under 500.000
kr. om året.
Med afskaffelsen oplever boligejerne endnu et skattesmæk på 600 mio. kr. årligt, fordi
håndværkerfradraget i BoligJob-ordningen nu fjernes. Det kommer oveni, at regeringen siden valget i 2019

har hævet - eller foreslået at hæve – skatter, afgifter og gebyrer mere end 40 gange for milliarder. Det bliver
dyrere at være dansker på et tidspunkt, hvor alle danskere udfordres voldsomt af stigende priser på varme,
brændstof og fødevarer.
Det skader også den grønne omstilling, når håndværkerfradraget afskaffes, fordi ordningen understøtter
grønne renoveringer af danskernes privatboliger - fx installation af varmepumpe. Det er fuldkommen skørt
og utidigt at afskaffe en ordning, som hjælper den enkelte dansker og samfundet væk fra afhængigheden
af russisk gas.
Venstre vil en anden vej. Vi mener, at danskerne skal beholde flere af deres egne penge. Med vores
skattestop vil vi i stedet skabe ro om danskernes økonomi midt i en alvorlig tid, også når det gælder
boligejerne.

Passagerne tilbage i den kollektive transport
Hilsen fra Transportudvalget, hvor direktørerne
for Arriva Tog, Movia, Metroselskabet og DSB
fremlægger deres bud på, hvordan vi får
passagerne tilbage i den kollektive transport
efter markant nedgang under corona-krisen.

Nye batteritog til Vestjylland.
Hilsen fra Transportministeriet, hvor direktøren for
Midtjyske Jernbaner, Martha Vrist orienterer om købet af 7
nye Siemens batteritogsæt, der kan sættes i drift fra
december 2024. Togene skal køre på strækningerne Skjern Holstebro samt Vemb - Lemvig - Thyborøn. Endnu et konkret
skridt frem imod grøn og miljøvenlig transport i Danmark.

Ventetid på kørekort
Hilsen fra Transportministeriet, hvor ordførerne på min
foranledning får en orientering af Færdselsstyrelsen om,
hvad der gøres for at reducere de uacceptabelt lange
sagsbehandlingstider for administration af kørekort.
Samt afvikling af den dybt problematiske pukkel af
køreprøver i København og på dele af Sjælland. Vi presser
på politisk, men der er endnu lang vej i mål. Vi giver ikke
op på halvvejen

Regeringen hegner den frie natur inde
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans MF for Venstre
Regeringen og de røde støttepartier har afsat 888 mio. kr. til at give naturen et markant løft med 15
indhegnede naturnationalparker (NNP) fordelt over hele landet. Placeringen af de første fem
naturnationalparker er allerede valgt, og aftalekredsen har nu meddelt, hvor de sidste 10 skal ligge.
Jeg er helt enig i behovet for mere natur og styrket biodiversitet. Men jeg er dybt uenig i det valgte ensidige
koncept med indhegnede NNP og store græssere. Regeringen har med en uhørt arrogance ignoreret den
lokalbefolkning i de berørte områder, der skal leve til dagligt med den gennemtrumferede “Rewilding”
løsning, der med rette kan betegnes som et natureksperiment uden garanti for effekt. Desuden er vigtige
hensyn til dyrevelfærd, friluftslivet, fri bevægelighed for mennesker og dyr i naturen, klima, træproduktion
og hensynet til naboer fejet af bordet uden nogensomhelst vilje til at imødekomme de rejste problemer. Det
kalder jeg magtfuldkommenhed.
Jeg forstår til fulde de mange lokale borgere,
der i dag er vrede og frustrerede eksempelvis ved Kompedal Plantage i
Silkeborg kommune. Jeg vil kæmpe videre for,
at vi fremadrettet finder mere balancerede
og helhedsorienterede løsninger på at
fremme natur og biodiversitet. Indhegnede
skove med sultne dyr har i min optik intet
med vild natur at gøre.

Foredrag på Dragonkasernen
En aften i marts holdt jeg foredraget “Fra Grønbæk til Christiansborg”
for gamle soldaterkammerater i Dragonforeningen. Herunder om
mine 24 spændende år i Forsvaret samt mine efterfølgende 17 år på
tinge. I 1981 meldte jeg mig frivilligt til tjeneste i Forsvaret. En tid før
Murens Fald med en stor og nærværende militær trussel i Øst. Frihed
er ingen selvfølge. Det er noget, man hele tiden skal kæmpe for.
Fortes Fortuna Juvat - Lykken står den kække bi.

Besøg hos Mausing Mølle
Det var opmuntrende i dag at aflægge besøg hos den idylliske og velholdte gamle vandmølle i Mausing nord
for Silkeborg. Ejerne tager sig godt af møllen, hvor overfaldshjulet og mølleværket fortsat kan snurre, hvis
slusen lukkes og vandet dæmmes op.
Mausing Mølle nævnes første gang i 1579 som krongods
under Silkeborg Slot. Møllen var i drift med vandets kraft
indtil 1967. I 2015 blev der installeret et nyt vandhjul i
samarbejde med institutionen Oustruplund. Danmark
dejligst.

KEND DIN EGN
Tag med mig og Sørens Rejser på en hyggelig bustur rundt i det midtjyske landskab mandag den 11. april kl.
13-17. Det koster kun 20 kroner pr. deltager, inkl. kaffe og kage. Alle interesserede er velkommen. Husk
tilmelding til Sørens Rejser jævnfør annoncen. Først til mølle.
Jeg glæder mig til at se jer og fortælle om den del af landet, hvor jeg har boet hele mit liv.

Årsmøde i Hærvejskomiteen
Hilsen fra det smukke gamle rådhus på Torvet i
Silkeborg, hvor transportminister Trine Bramsen og
jeg medvirkede med indlæg. Hærvejsmotorvejen
er et vigtigt projekt, der skal gøres helt færdig.

Fokus på sikkerhed for bløde trafikanter på Ans
Bro
Tak til transportminister Trine Bramsen og de aktive
lokale kræfter, der i dag aflagde feltbesøg på Ans Bro
for at sætte fokus på det stærke behov for en sikker
cykelsti over dæmningen ved Tange Sø.

Fokus på mulig gangbro over banen i Tange.
Feltbesøg i Tange, hvor lokale ildsjæle fortalte transportministeren om deres ønske med etablering af en
gangbro over banen med henblik på at skabe bedre helhed og sammenhæng i det naturskønne område ved
Tsnge Sø, Energimuseet, Tangeværket og Tange by.

Cykelsti mellem Daugbjerg og Mønsted
Feltbesøg ved Mønsted Skole og Postens Have i Daugbjerg sammen med transportministeren. Fokus på det
påtrængende behov for en sikker cykelsti mellem Daugbjerg og Mønsted langs statsvejen Rute 16.

Feltbesøg i Sparkær
Feltbesøg i Sparkær, hvor transportministeren og jeg blev modtaget med flot flagallé og af rigtig mange lokale
borgere, der glæder sig til togstop i Sparkær fra den 11. december 2022. Ved forenede kræfter fik vi bolden
sparket i mål. Tak og tillykke til de vedholdende og engagerede lokale ildsjæle.

Formynderi overfor unge!
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans. MF for Venstre
Så blev det de unges tur til en omgang i den socialdemokratiske mølle, der kværner i manglende tillid til
befolkningen og statsligt formynderi. Og som undertrykker det sunde liberale princip, “Frihed under
ansvar”.
Der er ingen tvivl om, at der blandt unge i dagens Danmark indtages for store mængder alkohol. Og at dette
desværre er årsagen til alt for mange tragiske ulykker og for meget vold i nattelivet. Men er sunde
alkoholvaner blevet et statsligt ansvar, eller skal vores fokus i stedet rettes imod forældrene?
De danske unge klarer sig på mange parametre godt. Fx uddanner de sig mere og drikker mindre end
tidligere. Derfor er det også uforståeligt for mig, at den socialdemokratiske regering gang på gang udviser
manglende tillid til de unge og laver tiltag, som ikke blot fratager de unge ansvar og begrænser deres
muligheder for at udfolde og udvikle sig, men som også indirekte er med til at fritage de unges forældre fra
en snak om god alkoholskik.
Da jeg var ung, kunne jeg gå ned til købmanden og købe en pose øl og dele den med en kammerat en festlig
lørdag aften. Og jeg spille hellig. Ind imellem fik vi en øl eller to for meget. Men jeg havde nogle gode
forældre, som var deres ansvar bevidst, og derfor tog en snak med mig om ansvarlig omgang med alkohol.
Jeg mener, at vi skal have forældrene langt mere på banen når det gælder en snak med unge om alkohol og
andre rusmidler. Og naturligvis også skolerne.

I øvrigt er jeg langt fra sikker på, at forbud imod 17 årige unges køb af øl ved købmanden vil begrænse
indtaget. Øl kan skaffes på anden vis og desuden kunne flere finde på at vælge brug af ulovlige og farlige
stoffer i jagten på en rus. Og det er i min optik langt værre.

Ukrainske præsidents tale til folketinget
Stærk og bevægende tale af den ukrainske
præsident direkte til det danske folketing. Det
ukrainske folk gennemgår lige nu ufattelige
lidelser på foranledning af krigsforbryderen
Putin. Ukraine kan i nødens stund regne med
støtte Danmark.

Fokus på erhvervslivet
Fra min deltagelse ved BDO Lounge i Viborgs holder
generalforsamling. Formand Martin Pedersen aflægger
beretning. De fleste lokale virksomheder klarer sig godt på
trods af corona-krisen. Den største udfordring er manglen
på arbejdskraft. Dertil kommer de tårnhøje energipriser og
højere pris på råvarer. Stor glæde over trafikaftalen fra juni
2021 - med bl.a. Hærvejsmotorvej og opgradering af Rute
26 til Aarhus.

Fokus på effektiv fragt og fair konkurrence
Tak til Slagelse Transportcenter A/S v/ Jens-Ole
og Jacob samt borgmester i Slagelse og Jesper
Kronborg for et inspirerende feltbesøg med
fokus på effektiv fragt og fair konkurrence. Det
er altid en fornøjelse at være i direkte kontakt
med virkelighedens verden. Også selvom man
får lektier for.

DR interview om hemmeligt brev
I slutningen af marts kom DR forbi Christiansborg for at
interview mig om det hastesamråd, som Venstre har
indkaldt miljøministeren og transportministeren til for at vi
kan komme til bunds i regeringens totale hemmeligholdelse
af et centralt brev om klapning af slam, der blev sendt fra
den svenske til den danske miljøminister primo maj 2021 UDEN at tingets partier blev orienteret herom midt i
lovprocessen om Lynetteholmen…. Alvorlig sag!

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

andreas.soerensen@ft.dk

Kristians kommende aktiviteter:
05 APR

Samråd om lange sagsbehandlingstider hos Færdselsstyrelsen.

07 APR

Samråd om det hemmelige brev fra den svenske miljøminister.

11 APR

KEND DIN EGN – TUR 1

12-18 APR

Påskeferie

19-21 APR

Møder på Borgen

22 APR

KEND DIN EGN – TUR 2

23 APR

Havnekonference i Aalborg.

24-26 APR

Møder på Borgen

27 APR

Frirumsdebat på Viborg Bibliotek – om Hærvejsmotorvejen.

02 MAJ

Busudflugt til København med Viborgegnens Liberale Erhvervslaug.

Vemgaard:

