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Godt nytår
December og januar måned har budt på mange spændende begivenheder på Christiansborg. Vi
har blandt andet fået en rød finanslov, som på mange måder har været skuffende. I Venstre
arbejder vi fortsat videre på, at få flere hænder og hoveder på arbejdsmarkedet, så vi kan udnytte
det økonomiske opsving, i stedet for at ødelægge det.
Regeringens planer om 15 nye naturnationalparker (NNP) har også fyldt meget i mit arbejde på
Christiansborg og på feltbesøg ude i landet. Indhegningen af statsskovarealer med græssende dyr
er under al kritik, og derfor vil jeg fortsat arbejde videre for, at regeringens snævre og ensidige
koncept for NNP ikke bliver gennemført. Venstre indkaldte derfor til samråd i december måned for
at få sat fokus på de mange problemstillinger vedrørende naturnationalparker. I skrivende stund
har jeg stillet 98 spørgsmål til Miljøministeren om naturnationalparker. Sæt NNP på pause, så vi i
god dialog med alle berørte parter kan lave et nyt og langt mere helhedsorienteret og
balanceret koncept til fremme af natur og biodiversitet i Danmark.
De sidste måneder har også budt på tårnhøje energipriser, som kalder på politisk handling. Der er
klart behov for politisk handling på kort og på lang sigt. Situationens alvor understreges af de
mange borgerhenvendelser, jeg som lokalt folketingsmedlem har modtaget den seneste måned.
Jeg ser frem til 2021, hvor jeg fortsat vil kæmpe videre for, at danskerne får mere frihed og flere
muligheder både i land og by. Jeg vil også fortsat kæmpe videre for bevarelsen af Tange Sø. Den
grønne omstilling af transporten og styrkelse af danskernes mobilitet vil fortsat stå højt på min
dagsorden i det nye år. I ønskes alle et godt nytår.

Omvisning af Skals skole
Det var en stor fornøjelse at vise 9. klasses eleverne fra
Skals Skole rundt på Borgen. Stort tak for jeres
engagement og gode spørgsmål under rundvisningen.

Afsked med Michael Svane
I november var jeg i DI hovedkvarteret på
Rådhuspladsen, hvor vi tog afsked med
direktøren for DI Transport gennem mange år,
min gode ven og nære samarbejdspartner,
Michael Svane. Michael har gennem årene ydet
en formidabel og helhjertet indsats til gavn for
Danmarks mobilitet, transport og infrastruktur. Tak
for et fantastisk samarbejde, Michael. Må vore
veje krydses ofte i fremtiden.

Feltbesøg med fokus på grøn energi
Stort tak til Bigadan for et uhyre
interessant og inspirerende besøg hos
koncernens moderne biogasanlæg og
biogastankanlæg ved Horsens. Her
produceres store mængder grøn energi,
der opgraderes til distribution på
gasnettet. Biogas er særdeles
interessant som drivmiddel i den tunge
transport på kort og mellemlang sigt uagtet hvad Klimarådet måtte mene. Vi
bør forfølge målet om at gøre den tunge
transport grøn med ustøttet biogas.

Delebiler – mindre trængsel, mindre CO2
Jeg havde fornøjelsen af at mødes med direktør Morten
Jakobsen fra SHARE NOW for et godt møde på Borgen med
fokus på potentialet i udbredelse af delebilskonceptet. Der er
imidlertid en række barrierer, der skal overvindes. Herunder
med hensyn til ladning og parkering i storbyer.

Bevar dansk natur – drop naturnationalparkerne
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans
I kølvandet på mit tidligere indlæg ”Rungende NEJ til naturnationalparker” er jeg i debatten blevet
angrebet for fornægtelse af realiteterne omkring biodiversitet. Jeg må derfor have udtrykt mig
upræcist. Det beklager jeg og det skal der rettes op på. Lad mig slå følgende fast med
syvtommersøm: I Venstre er vi meget bekymrede for tilbagegangen i biodiversiteten, hvor vi
desværre ser, at der uddør alt for mange dyre- og plantearter – også i Danmark. Derfor har
Venstre også fremsat et forslag om en biodiversitetslov med bindene mål, ligesom vi på
vores finanslovsforslag prioriterer biodiversitet, natur og miljø.

Regeringens planer om indhegnede og dyrkningsfri naturnationalparker i skove er en helt anden
sag. Som bagtæppe på dette naturideologiske felttog males et dystert og falsk billede af, at
biodiversiteten i skovene er i voldsom tilbagegang. Fakta er, at antallet af arter i skovene, herunder
fuglearter, er i fremgang. Derfor tillader jeg mig at kritisere hele grundlaget for planerne om
etablering af 15 naturnationalparker (NNP), der vil indebære en lang række alvorlige negative
konsekvenser. Herunder for klimaet i form af mindre træproduktion i Danmark med deraf følgende
øget CO2 udledning samt mindre beskæftigelse i skovbruget og øget import af træ med tilhørende
CO2-udledende transport. Træer gror langsomt og skovbrug er i sin natur langsigtet. Derfor skal
man passe meget på med pludselige ændringer i de optimerede dyrkningsmetoder, som er
udviklet af skovkyndige folk gennem årtier. Herunder den naturnære skovdrift, som beviseligt sikrer
god balance mellem hensynet til biodiversitet og skovdyrkning.

Grum er også planen om at indhegne store arealer til skade for mennesker og vilde dyrs frie
bevægelighed, mens køer, heste og andre græssende dyr skal leve i det, der kaldes ”vild natur”. I
min verden er der ikke hegn om vild natur. Jeg havde håbet, at de uhyggelige erfaringer med
sultende dyr i Mols Bjerge havde fået regeringen på bedre tanker. Men nej, den holder fast i denne
komplet unaturlige løsning, hvortil der kan stilles stort spørgsmålstegn ved dyrevelfærden. Og hvad
med tabet af rekreative oplevelser for de mange mennesker, der holder af at færdes i skovene
uden risiko for at blive stanget af en stud?

Konklusion: NNP er noget ideologisk makværk, som snarest bør droppes før store skovområder
ødelægges. Stop udlægningen og indhegningen af store sammenhængende urørte skovområder.
Undlad udsætning af tamdyr. Sats i stedet på naturgenopretning og plantning af ny skov på de

arealer, der af klimamæssige årsager udtages af landbrugsdrift i de kommende år. Fasthold den
naturnære skovdrift og øg træproduktionen i de bestående skove i pagt med naturen. Og ikke
mindst – inddrag dygtige folk med forstand på skove før der laves omsiggribende ændringer med
vidtrækkende konsekvenser. Jeg ser frem til den 15. december, hvor Venstre har indkaldt
miljøministeren i samråd om NNP. Vi har rigtig mange spørgsmål, der savner klare svar.

Bevar de danske skove
Stort tak til de brave folk bag gruppen ”Bevar
De Danske Skove” for det lærerige feltbesøg i
den fantastiske natur ved Rold Skov sammen
med min gode MF-kollega Marie Bjerre. Vi
blev for alvor bekræftet i, at regeringens højt
profilerede planer om indhegnede
naturnationalparker er og bliver et farligt og
kortsigtet natureksperiment, der ikke baserer
sig på faglighed og helhedsorienteret tilgang til
de danske statsskove, hvor biodiversiteten jo
er i glædelig fremgang.

Feltbesøg med fokus på dansk bygningstømmer
Sammen med min gode kollega Marie Bjerre
(V) besøgte jeg savværket Norlund A/S i Rold
Skov. Stort tak for den gode rundvisning og
orientering. Her beskæftiges 40 dygtige
medarbejdere med forarbejdning af 180.000
m3 nåletræ til bygningstømmer af høj kvalitet.
Langt det meste råtræ kommer fra veldrevne
danske nåleskove, der fungerer som effektive
CO2 støvsugere. Men det er en stigende
udfordring at skaffe tilstrækkelige mængder
dansk nåletræ. Helt galt går det, hvis regeringens eksperiment med naturnationalparker føres ud i
livet. Så det skal vi have stoppet.

Regeringen gør Danmark fattigere
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans
Den røde finanslovsaftale for 2022 vil gøre danskerne fattigere. Alt for længe har vi manglet
hænder og hoveder på arbejdsmarkedet, som koster Danmark 32 mia. kr. om året. Ikke nok med
at regeringen ikke har taget højde for den akutte mangel på arbejdskraft, så vil regeringens
gavebod heller ingen ende tage.
Inden valget lovede regeringen, at indvandrerpolitikken ikke skulle lempes. Det er et klokkeklart
løftebrud, at regeringen nu vil give arbejdsløse indvandrere højere ydelser for et trecifret
millionbeløb. Det er sund fornuft, at uansvarligt høje ydelser til arbejdsløse indvandrere ikke vil øge
arbejdsudbuddet. Vi skal den anden vej, så det altid kan betale sig at arbejde. Det skal altid kunne
betale sig at arbejde, uanset om man er ny i Danmark, eller om man altid har boet her.
Håndværkerfradraget gjorde det billigere for danskerne at renovere deres hjem i tråd med den
grønne omstilling. Håndværkerfradraget gjorde det mere attraktivt for håndværkere at arbejde hvidt
i stedet for sort. Derfor er det under al kritik, at håndværkerfradraget afskaffes. Det vil skabe mere
sort arbejde, og det vil give et stort skattesmæk til danskerne med privatbolig.

Vi skal gøre det billigere at være dansker, og det skal kunne betale sig at arbejde for alle. Derfor vil
Venstre øge arbejdsudbuddet med 25.000 hænder og hoveder, som vil gøre Danmark rigere. Alle
fortjener at have et arbejde at stå op til. Vi skal løse manglen på arbejdskraft, i stedet for at
forværre den.

Kampen fortsætter
Ved samrådet med miljøministeren d.
15 december fik vi boret i en række af
de alvorlige problemer og negative
konsekvenser, der knytter sig til
regeringens planer om 15 indhegnede
naturnationalparker (NNP) med store
græssende tamdyr. Herunder ikke
mindst i forhold til borgernes fremtidige
adgang til skovene samt dyrevelfærd for
de græssende dyr.
Ministeren kom desværre ikke med et
overbevisende svar. Tværtimod blev problemerne afvist på en temmelig arrogant og bedrevidende
facon. Glædeligvis meldte ministeren dog, at hun ikke som ellers planlagt udpeger flere NNP før
jul.
Vi er dog langt fra færdige med denne sag. Venstre indkalder til et nyt samråd med
miljøministeren, så vi kan komme langt dybere ned i problemerne omkring ophør af træproduktion
med tilhørende stor negativ effekt for klimaet, økonomien og beskæftigelsen i skovbruget og hos
danske savværker. Og vi vil bore i regeringens manglende vilje til at tage balanceret hensyn til de
mange forskellige interesser, der findes omkring de danske skove.
Venstre ser også meget frem til, at NNP snarest efter nytår skal debatteres ved en
forespørgselsdebat i folketingssalen. Vores mål er at få planerne om NNP sat på pause, så vi i
stedet kan få lavet helhedsorienterede løsninger i tæt dialog med alle interessenter omkring
skovene, herunder skovkyndige folk. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi i kraft af fortsat naturnær
skovdrift kan fremme biodiversiteten uden at tilsidesætte en lang række andre vigtige hensyn for
borgere, dyr, klima, beskæftigelse, økonomi og samfundet som helhed. Det kan og skal gøre
bedre.

Der skal også lyde en stor tak til de
engagerede østjyske borgere, der
inviterede mig på besøg i den
enestående natur ved Fussingø.
Borgerne orienterede mig om deres
stærke skepsis overfor regeringens
planer om at gennemtrumfe indhegnede
naturnationalparker (NNP). Der er stor
vrede over, at den lovede reelle
inddragelse af borgerne ikke har fundet
sted, ligesom NNP ikke tilgodeser de
forskellige hensyn og interesser, der er
knyttet til statsskovene. Man bør sætte NNP på pause og iværksætte udarbejdelse af nye
helhedsorienterede planer med reel inddragelse af borgerne, skovfaglig ekspertise og alle
relevante forskere. Biodiversitet og natur skal absolut styrkes, men det må ikke ske på bekostning
af andre vigtige hensyn.

Naturen tilbage til folket
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans
I de senere år har vi desværre oplevet en række eksempler på, at et helhedsorienteret og
balanceret natursyn med plads til alle vigtige hensyn, er blevet trådt under fode. I stedet ses
udbredelsen af et fundamentalistisk, virkelighedsfjernt og kompromisløst natursyn. Denne farlige
tendens understreges af den aktuelle debat om det snævre og nærmest ideologiske koncept med
indhegnede naturnationalparker (NNP), som regeringen vil gennemtrumfe med et snævert politisk
flertal i ryggen.

Alle politiske partier, herunder ikke mindst Venstre, ønsker at styrke naturen og fremme
biodiversiteten. Men det skal ske med reel inddragelse af alle relevante interessenter og brugere af
naturen. Og i respekt for den skovfaglige ekspertise, der er opbygget gennem årtier, bl.a. med
hensyn til den naturnære skovdrift, der viser positive resultater inden for biodiversitet.

Det har regeringen forsømt til stor frustration for rigtig mange borgere i hele landet. Det er derfor
på høje tid med time out omkring NNP, så vi kan få en ægte dialog i gang - lokalt og nationalt - om
mere virkelighedsnære og balancerede løsninger til fremme af naturen. Løsninger, hvor der også
er plads til menneskers oplevelse af naturen, plads til klimavenlig skovdrift, og hvor der ikke gås på
kompromis med dyrs ve og vel.

Det er i min optik skandaløst, at regeringen og dens støttepartier tilsidesætter de vigtige hensyn,
der bl.a. er knæsat i skovloven og dyreværnsloven. Vi skal ikke eksperimentere med dansk natur
med et snævert NNP-koncept, der betvivles af en lang række forskere, skovkyndige og
dyreværnsfolk. Og som rigtig mange almindelige borgere med rette er skeptiske overfor. Ikke
mindst når det drejer sig om skove, der i sagens natur har meget langsigtede perspektiver, skal vi
fare med lempe og ikke blot følge snævre og ensidige interesser.

I stedet skal vi politikere give naturen tilbage til den danske befolkning ved at borgere og alle
relevante foreninger m.fl. inddrages i udarbejdelsen af et nyt og langt mere helhedsorienteret og
langtidsholdbart koncept for fremme af natur og biodiversitet.

Besøg hos Hammel Mølle
Jeg besøgte Hammel Mølle første gang sidst i 1960erne
sammen med min bedstefar, møller Kristian Lorentzen, der
drev Katvad Mølle ved Thorsø i 50 år. Hammel Mølle
eksisterer stadig, men er desværre i dårlig stand, trods forsøg
på restaurering af yderbeklædningen fra ejerens side. Hullet i
møllehatten er et dårligt varsel om igangværende forfald af et
stykke dansk kulturarv.
Oprindeligt malede Hammel Mølle korn. Den blev opført i
slutningen af 1800-tallet og var i brug indtil midten af 1900tallet. Ved siden af møllen lå dengang tankstationen Mølle
Benzin.

Tårnhøje energipriser kalder på politisk handling
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans
Priser på el og gas er eksploderet i de seneste måneder. Det rammer familier, ældre borgere og
energitunge virksomheder knusende hårdt.
En gennemsnitsfamilie kan se frem til en ekstra regning på flere tusinde kroner - alt afhængig af,
hvordan deres forbrug er sammensat. Og ikke mindst energitunge virksomheder som eksempelvis
gartnerier, teglværker og slagterier er hårdt ramt, og i sidste ende havner regningen hos
forbrugerne – hvis ellers virksomhederne overlever.
Situationens alvor understreges af de mange borgerhenvendelser, jeg som lokalt folketingsmedlem
har modtager i de seneste uger.
De høje el- og gaspriser skyldes ikke mindst geopolitiske årsager. De høje gaspriser skyldes, at vi i
Europa fejlagtigt har gjort os afhængig af russisk gas, og når Putin skruer ned for hanerne, ja; så
stiger priserne.
Også de høje elpriser kan til dels tilskrives, at når prisen på gas stiger, så følger prisen på el med
op, fordi store mængder el produceres på gas. Der er også mange andre forklaringer – bl.a. at der
er en stigende efterspørgsel og en mindre produktion af el fra vedvarende energi.
På længere sigt skal vi gøre os uafhængige af russisk gas – og dermed undgå, at det er Putin, der
bestemmer gasprisen i Europa. Så vi skal i større omfang være selvforsynende med energi – og vi
kommer heller ikke uden om at diskutere moderne og sikker atomkraft som en del af løsningen.
På kort sigt skal vi komme de hårdest ramte familier til undsætning. Det kan ske ved midlertidigt at
reducere nogle af de mange afgifter, der er på el og gas – eksempelvis elafgiften.
Ikke mindst pensionister og familier med lave indkomster er ekstraordinært hårdt ramt, og for
mange familier venter der en stor ekstraregning, når de får deres næste el- og gasregning.
De stigende energipriser rammer socialt skævt, for uanset om man har en høj eller lav indkomst,
så har vi alle brug for energi for at få livet til at hænge sammen.
For de energitunge virksomheder bør regeringen og Folketinget lægge et loft over gasprisen og
midlertidigt finde en model for at kompensere for el- og gaspriserne. Ellers risikerer vi, at de
stigende energipriser kommer til at koste gode danske arbejdspladser.

Vi må håbe, at energipriserne falder til ro og kommer tilbage på det niveau, vi kendte for et år
siden. Men håb er ikke nok. Der er også behov for politisk handling på kort og længere sigt.

Tre år mere til Tange Sø
Jeg havde den store fornøjelse
af at blive interviewet til TV
Midt Vest i anledning af, at
miljøministeren har valgt at
udsætte afgørelsen om Tange
Søs fremtid i mindst tre år. Det
er klogt og positivt set i lyset af
de meget skarpe fronter, der er
trukket op i denne sag. De tre
år levner nemlig tid til at finde
en kompromisløsning, hvor alle
vigtige hensyn bliver balanceret
op mod hinanden, herunder de
store rekreative værdier, kulturarven med fungerende kraftværk, den 101 år gamle eksisterende
natur og vandrefiskenes passage. Den brede befolknings kærlighed til søen skal ikke trædes under
gode i denne sag!

Krabbes grønne ring
Krabbes Grønne Ring i Kjellerup byder
på flot natur, biodiversitet og sund
motion! Det var en sand fornøjelse at
trave 10 km rundt i Krabbes Grønne
Ring i Kjellerup. Her opleves smukt
varieret bynær natur og biodiversitet af
højeste karat. Undervejs kan man
også nyde en række lokalhistoriske
seværdigheder såsom Hørup Mølle,
Hørup Kirke, den gamle arrest,
Halvmånen (mur med kyssebænk),
Kjellerup jernbaneremise (nu brandmuseum), Kjellerup Sygehus, den gamle campingplads, og
sansehaven. Helt klart et besøg værd.

Fokus på busserne
I november havde jeg fornøjelsen af at
aflægge et interessant og lærerigt
feltbesøg hos virksomheden Midtbus
Jylland i Bjerregrav nord for Viborg.
Stort tak til dir. Kim Christensen, og til
Teddy Becher fra Dansk
PersonTransport, der medvirkede ved
besøget. Vi fik en rigtig god drøftelse
af busbranchens udfordringer,
herunder manglen på chauffører,
lønsumsafgift, momsskævhed,
urimelige krav fra trafikselskaberne ved udbud af kørsel (omsætning og egenkapital) samt
differentieret efteruddannelse af chauffører.

JA til bedre natur og biodiversitet, NEJ til ensidige
løsninger
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans
Jeg har i de seneste uger kastet mig ind i debatten om de indhegnede naturnationalparker (NNP),
som regeringen vil gennemtrumfe landet over sammen med et snævert flertal i Folketinget. Ikke
fordi jeg og Venstre er imod bedre biodiversitet og natur. Tværtimod, kæmper vi for det. Men fordi
regeringens koncept for NNP er komplet ensidigt og tilsidesætter en række andre afgørende
hensyn omkring skovene. Herunder friluftslivet, træproduktionen, og CO2 reduktion. I samme
forbindelse har jeg gennemført feltbesøg ved statsskove i bl.a. Kompedal Plantage, Rold Skov og
Fussingø Skov sammen med lokale brugere og borgere. Og jeg har flere skovbesøg i kalenderen.
Aldrig tidligere i mine 17 år på tinge har jeg oplevet så mange borgerhenvendelser, hvor der
udtrykkes bekymring, skepsis og vrede over en sag. På baggrund af henvendelserne har jeg stillet
75 spørgsmål til miljøministeren, ligesom Venstre har taget initiativet til tre samråd og en
kommende forespørgselsdebat om NNP.
Jeg kan garantere, at jeg sammen med gode kolleger i Venstre fortsætter kampen for en langt
mere helhedsorienteret løsning for fremme af biodiversitet. En løsning, hvor man ikke pludselig
tilsidesætter årtiers arbejde med opbygning af naturnær skovdrift, hvor der er plads til både
træproduktion og god biodiversitet. En løsning, hvor man ikke indhegner enorme skovarealer til
skade for dyrs og menneskers frie bevægelighed. Hvad i alverden har indhegnede skove med vild
natur at gøre? Konflikter også med den Outdoor vision, vi kæmper for her i kommunen. En løsning,
hvor familier, børnehaver, cyklister, ryttere, løbere og andre fortsat kan færdes i skovene uden
risiko for at blive angrebet af store indhegnede græsædere. En løsning, hvor man ikke går på
kompromis med dyreværnsloven ved at lade dyr gå sultne rundt bag hegn i vinterperioden. En
løsning, hvor vi til gavn for klimaet og det bæredygtige byggeri fortsat har en stor produktion af
tømmer i de danske skove, så vi slipper for stor merimport af træ med deraf følgende øget CO2
udledning og mindre beskæftigelse. Og ikke mindst: En løsning hvor brugere og naboer landet
over bliver reelt inddraget i planerne. Desuden glæder jeg mig over en bred politisk enighed om, at
der i de kommende år skal plantes meget mere skov. Men det skal være skove, hvor alle vigtige
hensyn er tilgodeset – ganske som det allerede står klart i Skovloven.

Stop trafikal egoisme – nu i digitaliseret form
Kørelærer Carina Bach og
transportordfører for Venstre Kristian
Pihl Lorentzen lancerede i 2020 deres
fælles bog ”Stop trafikal egoisme – Giv
i stedet en krammer i trafikken” med det
formål at sætte fokus på hensynsløs og
egoistisk adfærd i trafikken som årsag
til alvorlige ulykker. Takket være
velvillig støtte fra GF Forsikrings fond
er bogen nu også blevet digitaliseret i
et overskueligt, lækkert og læsevenligt
format og udlagt på sitet www.trafikalegoisme.dk, hvor den kan læses af alle interesserede ganske gratis.

Togdrift på kystbanen
I januar mødtes jeg med to gode
partifæller. Stort tak til Jens
Kloppenborg-Skrumsager og Anne
Ehrenreich for en god snak på
borgen. Vi drøftede bl.a.
mulighederne for at forbedre
togdriften på Kystbanen.

Feltbesøg på byggepladsen med fokus på
arkæologiske udgravninger
Stort tak til bygherre Frank Bengtsson,
der mødtes med mig på den store
byggeplads “Mariedalen” ved Sejling til
en snak om arkæologiske udgravninger
ved byggeri. Jeg blev bekræftet i behovet
for en bedre ordning, der afskaffer den
nuværende totale tilfældighed om, hvor
regningen for udgravninger havner. Og
de regninger kan være store - foreløbigt
3,2 mio. kr. for byggeriet ved Sejling.
Andre steder er der intet at grave efter.
Vi skal værne om vores kulturarv. Men det er vores fælles arv. Derfor er der brug for en mere
rimelig og solidarisk forsikringsmodel for fordeling af de arkæologiske udgifter. Venstre fremsætter
i nær fremtid et beslutningsforslag herom, så vi får fokus på sagen i folketingssalen mhp. god
løsning.

Omvisning af elever fra Mercantec
I januar havde jeg fornøjelsen af at vise
vakse elever fra Mercantec Viborg rundt
på Borgen. Tak for jeres mange gode
spørgsmål. Her er vi foreviget ved
statsministermaleriet for min forgænger i

Viborgkredsen, Anders Fogh Rasmussen.

Fjern risikoen ved arkæologiske udgravninger
Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans
I kølvandet for vores forslag til finansloven for 2022 er Venstre nu klar med et beslutningsforslag,
der pålægger regeringen at få etableret en frivillig national forsikringsordning for arkæologiske
udgravninger. Formålet er at fjerne den nuværende enorme økonomiske risiko og usikkerhed, som
bygherrer m.fl. oplever omkring udgravninger forud for byggeri jævnfør Museumsloven. Hvis en
bygherre tilfældigvis bygger boliger, en fabrik eller et maskinhus, hvor der findes spor af fortiden,
så kan det nemt koste flere millioner kroner i udgravninger. Andre steder uden spor fra fortiden er
der kun små omkostninger til screening.
Altså en høj grad af uforudsigelighed og urimelig byrdefordeling i forhold til den vigtige bevarelse af
den kulturarv, som jo er hele samfundets. Et eksempel på problemstillingen var da Thise Mejeri
skulle udvide mejeriet – det endte med en ekstraregning på 1,6 mio. kr. for arkæologiske
udgravninger. Et andet eksempel er boligbyggeriet ved Sejling nord for Silkeborg, hvor bygherre
foreløbigt har betalt over 3 mio. kr. for udgravninger.
Arkæologiske fund er uvurderlige og en umistelig del af vores fælles kulturarv. Lad os derfor samle
kræfterne om at få etableret en frivillig solidarisk forsikringsmodel for udgravninger, hvor staten
indledningsvis bidrager med 10 mio. kr. om året som markering af det nationale ansvar. Derved
opnår vi en langt mere retfærdig byrdefordeling og det nuværende økonomiske pokerspil bliver
afskaffet.

Fokus på høj fart ved Rødkærsbro
I januar havde jeg glæden af at være
inviteret på feltbesøg på Faldborgvej
ved Rødkærsbro. Tak til Kirsten-Marie
Hedeland og René Rosted Sørensen
for invitationen. Alle beboerne i
lokalområdet er enige om, at der køres
alt for stærkt på denne uoverskuelige
strækning med mange udkørsler. De
ønsker sig farten sænket samt en
stærekasse til at kontrollere den med.
Et eksempel på et af de mange steder
landet over, hvor en stærekasse
ledsaget af tydelig skiltning “Fartkontrol” kan styrke trafiksikkerheden. Og hvor målet ikke er at
opstille en pengemaskine.

Fokus på Tranum Klitplantage
Tusind tak til de gæve og engagerede
nordjyder, der i januar medvirkede i
mit feltbesøg ved den enestående
natur i og omkring Tranum
Klitplantage og den store klithede i
området.
Her vil regeringen desværre
gennemtrumfe en 2800 hektar stor
indhegnet naturnationalpark (NNP),
der fokuserer ensidigt på biodiversitet
og Rewilding, mens andre afgørende
hensyn trædes under fode uden at lokalbefolkningen, skovfolk, kommunen og andre kyndige
kræfter inddrages.

Det er en ommer! Sæt dog NNP på pause, så vi får tid og rum til at lave en balanceret og
helhedsorienteret plan, hvor lokale kræfter er reelt medinddraget fra start. Og så får vi alle
konsekvenser grundigt belyst.

Feltbesøg med fokus på mosaikskov og
helhedsorienteret natursyn.
Der skal lyde en stor tak til fhv.
professor ved Skovskolen, Palle
Madsen, min gode kollega Erling
Bonnesen samt en række andre
skov- og naturkyndige deltagere for
dagens lærerige besøg i den flotte
natur i det kuperede terræn ved
Højen Tang syd for Vejle. Det var
meget inspirerende at se
klimaskov, urørt biodiversitetsskov
og produktionsskov i samme skov.
Kan meget vel være et af de gode
alternativer til regeringens ensidige og ideologiske planer om indhegnede naturnationalparker.
Også tak for en inspirerende og dybtgående skovsnak over kaffen.

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
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Kristians kommende aktiviteter:
2. februar
3. februar
4. februar
7. februar
8. februar
9. februar
10. februar
11. februar
11.-20.
februar
14. februar
19. februar
21. februar
22. februar
23. februar
24. februar
25. februar
27. februar
28. februar
1. marts
2. marts

V-generalforsamling i Grønbæk
Forespørgselsdebat om naturnationalparker
Motorshow 2022 i Messecenter Herning
Møde i Miljø- og Fødevareklagenævnet
Møder på Borgen.
Holde foredrag om de gamle møller i Midtjylland. LOF Midtjylland.
Samråd om naturnationalparker
Besøg og møde hos Grundfos i Bjerringbro.
Vinterferie
Indlæg ved generalforsamling Venstre Skals.
Generalforsamling - Danmarks Veteraner Viborg & Omegn.
Møde i Transportnetværket. Aften: V-generalforsamling i Karup.
V-generalforsamling i Thorning
Møder på Borgen. Årsmøde i Folketingets Øl Laug.
Møder på Borgen. V-generalforsamling i Fjends
Nytårskur ved Silkeborg Business. Aften: Årsmøde i TAWØL
V-stand på handels- og familiemessen i Bjerringbro
Besøg Aarhus Letbane. Årsmøde Viborgegnens Liberale Erhvervslaug.
V-generalforsamling i Viborg Kommune
Møde i Færdselssikkerhedskommissionen

