
 

 

 

DI Erhvervstræf, Silkeborg 

 
Den 4.juni sugede jeg indsigt til mig på 
DI Erhvervstræf 2013 i Silkeborg, hvor 
der blev givet en række inspirerende 
erhvervspolitiske indlæg om Danmarks 
økonomiske udfordringer. Bl.a. af den 
knalddygtige cheføkonom i CEPOS, Mads 
Lundby Hansen.  
 
"Med udsigt til en af de laveste 
vækstrater blandt 34 OECD-lande er vi 
nødt til at lette byrderne for erhvervs-
livet og slanke den offentlige sektor", lød 
det klare og kloge budskab fra Mads Lundby.  

 

 

 
 
 
 
 



Grundlovstale på Mors og Sjørring Vold 
Den 5/6-13 kl. hhv. 14.30 og 19.30 holdte jeg en Grundlovstale på Sjørring Vold og ved 
herregården Ullerup på Mors. Talernes temaer drejede sig bl.a. om regeringens misbrug 
af ytringsfriheden i forbindelse med den sidste valgkamp, hvor der blev øst tomme 
løfter ud over befolkningen. Derudover pointerede jeg, at vores frihed som nation og 
folk afhænger af danske arbejdspladser, og derfor påpegede jeg vigtigheden i at fjerne 
byrder fra erhvervslivet. 

Følgende to afsnit er uddrag fra min 
Grundlovstale: 

Misbrug af ytringsfriheden 

Helle Thorning og Villy Søvndal har spillet hasard 
med det politiske løfte. De har misbrugt deres 
ytringsfrihed til at udstede tomme løfter for at 
vinde magten – for enhver pris. Og det er ikke 
godt for vores folkestyre. At genskabe tilliden til 
det politiske løfte er en uhyre vigtig opgave, så 
vi undgår politikerlede og svækket politisk 
engagement i befolkningen! 

Frihed afhænger af danske arbejdspladser 

Det er også helt afgørende, at vi får fjernet 
byrder fra private virksomheder, så de igen tør 
investere og satse på produktion i Danmark. Det 
gælder byrder forårsaget af overflødige regler og 
kontrol. Og det gælder byrder i form af høje 
skatter og afgifter. Det er også en vigtig kom-
munal opgave at sikre et mildt erhvervsklima med 
hurtig, effektiv og erhvervsvenlig behandling af 
byggesager og andre ansøgninger fra initiativrige 
borgere, der vil skabe aktivitet og arbejdspladser 
til gavn for os alle. Endelig skal vi droppe den 
hidtidige stive og forældede miljøregulering af 
landbruget, så der kan produceres mere med 
mindre. Hvis de får lov, kan de dygtige danske 
landmænd bidrage med mange tusinde nye 
arbejdspladser samtidig med at miljøet forbed-
res. Lad os komme i gang. Vi SKAL have vendt 
skuden. At sikre beskæftigelsen og økonomien 
handler dybest set om at værne om vores frihed 
som folk og nation. 

 



Udbygning af Hanstholm Havn 

Lad mig også nævne udbygningen af Hanstholm Havn, som et vigtigt infrastruktur-
projekt. Her ligger bolden hos finansministeren, der snarest bør nikke ja til ønsket om at 
omdanne det nuværende årlige statstilskud til havnens ydermoler til et engangsbeløb, 
der kan bruges til medfinansiering af havnens udbygning. Det handler om at skabe ny 
vækst og beskæftigelse med havnen som dynamo. Gode lokale kræfter skal roses for at 
kæmpe denne sag med saglige argumenter. Herunder ikke mindst Svend Heiselberg og 
MF Torsten Schack Pedersen. Også Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen har 
personligt sat fokus på udviklingen af Hanstholm Havn, der er uhyre vigtig for 
udviklingen her i Thy. 

 

 

Debat med unge liberale løver 
 

Onsdag den 6. juni om aftenen var jeg på besøg hos Venstres Ungdom i Silkeborg, der 
gerne ville høre noget om folketingsårets gang på Christiansborg. Herefter fik jeg en 
rigtig god dialog sammen med de unge liberale løver om bl.a. følgende temaer: Hvad 
skal vi leve af i fremtiden?, lavere skattetryk, effektivisering af den offentlige sektor, 
fjernelse af byrder fra private virksomheder, mere frihed under ansvar samt 
offentlighedsloven.  
 
Det store engagement hos de unge lover godt for Venstres fremtid. Tak for en god 
debataften.  

 

 

 

 

 

 

 



Fokus på erhvervsfremmende modulvogntog 
 
På opfordring fra Venstres borgmesterkandidat i Viborg Kommune, Nina Hygum, deltog 
jeg den 10. juni møde i et møde på Viborg Fragtcentral angående modulvogntog. Mødets 
formål var at sætte fokus på behovet for, at Viborg Kommunes erhvervsliv kommer til 
at udnytte det store potentiale i modulvognsnettet i form af lavere transportomkost-
ninger samt et mindre brændstofsforbrug, hvilket er bedre for miljøet.  
 
Jeg kunne på mødet oplyse, at Viborg med trafikaftalen fra marts 2013 gik fra at være 
endestation til at være knudepunkt. Desuden er der med aftalen igangsat en 
smidiggørelse af reglerne for modulvognstogene. Formand for teknisk udvalg i Viborg 
Kommune, Johannes Vesterby, og Nina Hygum kunne på mødet oplyse, at man i regi af 
kommunen arbejder på at skaffe en bevilling fra udviklingspuljen på 2 millioner kroner 
med det formål at skaffe modulvogntogene bedre lokal adgang til Fragtcentralen og 
andre transporttunge virksomheder i Viborg kommune.  
 
Erhvervslivets repræsentanter bakkede varmt op om disse planer og pressede hårdt på 
for, at man nu skrider fra ord til handling. Ikke mindst på grund af den manglende 
motorvej til Viborg (endnu) er der hårdt brug for at få mere gang i modulvogntogene. 
 

 

 

Nina Hygum og undertegnede ses her sammen med Formanden for Midtjyllands 
Vognmandsforening, Henning T Laustsen, Vognmand for Viborg Fragtcentral, Ole Nonbo, 
og Formanden for Viborgegnens Erhvervsråd Viggo Hansen 1. Viceborgmester, Per Møller 

Jensen, samt Formanden for teknisk udvalg i Viborg Kommune, Johannes Vesterby. 



Havnekonference i Svendborg: 
Fokus på partnerskaber 
 

Tirsdag den 11/6-13 deltog jeg i havnekonferencen ”Effektive Havne” i Svendborg, hvor 
jeg holdt konferencens åbningstale. Her satte jeg bl.a. fokus på de nødvendige 
investeringer i havnenes baglandsinfrastruktur og opfordrede til partnerskaber på tværs 
af havnene og havneselskaberne. 
 
Som oplægsholder talte jeg om Havneloven, investeringer i infrastruktur (Havnepakker), 
sammenhængende transportkæder eksemplificeret ved Den Jyske Transportkorridor, og 
SECA-reglerne. Sluttede gav jeg et bud en Havnevision for år 2025. Det var i denne 
vision, at jeg lagde op til en styrkelse af partnerskaberne på tværs samt en bedre 
sammenhæng mellem transportkæderne. Danske havne skal være effektive og 
konkurrencedygtige, hvis vi skal klare os i de benhårde internationale konkurrence og i 
konkurrencen med andre transportformer.  
 
Det bør være et klart dansk mål, at mindst én af de danske havne kommer i EU's top 
10 i modsætning til i dag, hvor ingen er at finde på listen.  

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



Folkemødet på Bornholm:  
Fra tarm til tank og Allinge Truck Race 
 

Under Folkemøde på Bornholm fra den 13.-
16.juni deltog jeg i en række spændende 
debatter om bl.a. trængsel i trafikken, Hjem-
meværnet og biogas som drivmiddel i trans-
porten. Sidstnævnte som led i et nyt koncept: 
”Fra tarm til tank”. Derudover deltog jeg i et 
uformelt race på havnefronten med fjern-
styrede lastbiler mod andre trafikordførere. 
 
Jeg vandt dysten i tiden 1:37 for fire 
omgange. SF blev nr. 2 i tiden 1:38, LA nr. 3 i 
tiden 1:41 og S nr sjok i tiden 2:12... 
 
Jeg takker for en rigtig god dyst med kamp til stregen. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Besøg på Frijsenborg 
 

Mandag den 17/6-13 besøgte jeg Frijsenborg ved Hammel, hvor godsejer Bendt Wedell 
tog imod mig og viste mig rundt i det fantastiske herregårdslandskab med store skove 
og marker. Desuden så jeg selve Frijsenborg Slot og den tilhørende flotte park.  
 
Tak for et interessant og lærerigt besøg, hvor jeg også fik indblik i godsets drift af skov 
og landbrug. Som det ses på billedes, så trives vildtet godt på de store vidder.   

 

 

 

 

 
Manglende indsigt i små butikkers vilkår 
 
Erhvervs- og vækstminister, Annette Vilhelmsen, hævder i et svar på et spørgsmål 
stillet af undertegnede, at der er taget højde for de små butikker i den nye dankort-
aftale, hvor bankernes andel af gebyret pålægges butikkerne hundrede procent. Dette 
kunne jeg erfare ikke er sandt til et møde i Silkeborg den 17/6-13.  
 
Manglende indsigt hos erhvervsminister 
Til et møde med formanden samt den administrerende direktør for Nærbutikkernes 
Landsforening (NBL), Torben Pedersen og Martin Schjøth, samt indehaveren af 
nærbutikken på Nørreskov Bakke i Silkeborg, Lotte Josiassen den 17/6-13, erfarede jeg, 
at erhvervs- og vækstminister, Annette Vilhelmsen, lider af manglende indsigt i, hvad 
der foregår ude i erhvervslivet.  



 
Ministeren hævder, at de små butikker 
imødekommes i den nye dankortaftale, 
hvilket hun godt kan skyde en hvid pil 
efter ifølge NBL. De små butikker er netop 
dem, som har mange transaktioner med 
gennemsnit er meget lave beløb, og hvor 
især avancen er yderst beskeden. Lotte 
Josiassen kunne endvidere fortælle, at 
hun i dag har en kvartalsvis omkostning på 
4000 kr. ved brug af dankort, og denne 
stiger i år 2018 til 8000 kr., når bankernes 
udgift pålægges butikkerne. Altså en årlig 
gebyrudgift på 32.000 kr. Dertil kommer 
en udgift hver tredje år på 17.000 kr. 
vedr. udskiftning af dankortterminaler.  
 
-Hvis jeg sælger ét frimærke til 8. kr. på dankortet, koster det mig allerede i dag 26 
ører på grund af gebyret på 50 procent. Derfor tør jeg slet ikke tænke på, hvor dyrt det 
bliver for mig, når jeg i år 2018 skal dække 100 procent af omkostningerne, siger Lotte 
Josiassen. 
 
 
Gebyr eller pengemaskine for bankerne 
Jeg finder det problematisk, at der spilles 
hasard med små butikkers overlevelse ved 
at de bliver tynget af nye byrder. Det 
handler om et Danmark i balance og mange 
lokale arbejdspladser landet over.  

 

Jeg vil have undersøgt, hvorvidt der er tale 
om et gebyr, der lige præcis dækker 
bankernes omkostning ved dankort, eller 
om det reelt er en pengemaskine for 
bankerne. Bankerne slipper med den nye 
dankortaftale for deres del af gebyret, som 
butikkerne nu skal dække 100 pct. 
 
-Det her går hårdt udover de små butikker, som i forvejen er presset af lukkeloven. Vi 
frygter, at alle specialvarer uddør til fordel for store discount- og butikskæder, siger 
Torben Pedersen fra NBL.  
 
Som en opfølgning på mødet har jeg opfordret NBL til at foretræde i Landdistrikts-
udvalget med henblik på at skabe fokus på gebyrernes alvorlige konsekvenser for især de 
små landsbysamfund, hvor butikkerne kan blive nødsaget til at dreje nøglen om. 
Derudover har jeg stillet en række spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren. 
 



DI Transport Årsmøde 
 

 

Tirsdag den 18/6-13 deltog jeg i DI Transports årsmøde 2013, hvor formanden for Pro-
duktivitetskommissionen, professor Peter Birch Sørensen, præsenterede kommissionens 
anbefalinger til at opnå øget produktivitet i Danmark. Herunder plæderede professoren 
for flere udbud af togdrift, fjernelse af overflødige regler og bedre infrastruktur. Som 
afslutning på årsmødet deltog jeg i en rask paneldebat med mine trafikordførerkolleger 
fra Enhedslisten, De Radikale, Socialistisk Folkeparti og De Konservative. Et af de varme 
temaer var den kommende skat på arbejdsudleje, hvor transporterhvervet rammes hårdt 
og utilsigtet. Jeg takker for et interessant årsmøde. 

 

 
 

 

 

Udvidet bestyrelsesmøde hos Venstre i Viborg 
Onsdag den 19/6-13 deltog jeg i udvidet bestyrelsesmøde hos Venstre i Viborg Kom-
mune, hvor jeg gav en orientering om arbejdet i Folketinget og den politiske situation. 
Glædeligvis er der kommet stor politisk fokus på behovet for at værne om danske 
arbejdspladser. Desværre tyder alt på, at regeringen laver forbrødring med Enhedslisten 
ved efterårets forhandlinger om finansloven for 2014. Det kan blive dyrt for danskerne 
og virksomhederne…. Der for brug for flere reformer, der kan øge produktiviteten i det 
dyre danske samfund, herunder ved at den offentlige sektor kommer til at køre længere 
på literen samtidig med at vi tør prioritere borgernes kernevelfærd. Udlugning i det 
store centralistiske bureaukrati og regeltyranniet er politik hovedopgave i de kommende 
år i både stat og kommuner. Det er også en udfordring at få den finansielle infrastruktur 
(bankerne) til at fungere bedre. Mange oplever, at de ikke kan skaffe finansiering af 
ellers sunde og gode initiativer. Det koster vækst og arbejdspladser. Måske er 
banksektoren blevet overforsigtige frem for blot forsigtige…. Efter mit indlæg fik vi en 
rigtig god og levende debat. Tak for en god aften på Asmildkloster Landbrugsskole! 



Fotovogne er pengemaskiner 

Justitsministeren grillet i samråd om fotovogne 
Efter et samråd i Retsudvalget den 20/6-13 står det klart, at regeringens firedobling af 
antallet af fotovogne er en ren pengemaskine frem for et middel til øget trafiksikker-
hed. Det fremgår tydeligt af en hemmelig mailveksling mellem Justitsministiet og 
Finansministeriet om, at der er behov for flere fotovogne for at få flere penge i kassen. 
Det er ikke rimeligt, at regeringen vil tjene penge på at spekulere i befolkningens 
lovovertrædelser. Hvis formålet med indsatsen er at redde menneskeliv skal der i stedet 
satses på opstilling af ubemandede kameraer på farlige steder – ledsaget af tydeligt 
skiltning ”FARTKONTROL”. Men det er åbenbart ikke regeringens dagsorden – der skal 
penge i statskassen. Desuden kunne en presset justitsminister ikke svare på, om det er 
godt for moralen i vores dygtige politikorps, at højtuddannede politifolk beordres til at 
sidde på lur med fotovogne frem for at jage forbrydere. 

Du kan se hele samrådet ved at klikke på følgende link: 
http://www.ft.dk/webtv/video/20121/reu/td.1059439.aspx  

 

Spørg til prisen på togkørsel 
 
Torsdag den 21/6-13 havde jeg kaldt transportministeren i samråd angående regeringens 
egen Produktivitetskommissions anbefaling af konkurrenceudsættelse på jernbane-
nettet. DSBs monopol skal brydes ved at der spørges til prisen på togkørsel af høj 
kvalitet. Det kan kun gå for langsomt, og jeg opfordrer regeringen til at invitere til 
politisk forhandling i august om udarbejdelse af en tiårig masterplan for udbud af 
togkørsel. Målet er bedre kvalitet til passagererne og en mere effektiv drift.  
 
Du kan se hele samrådet ved at klikke på følgende link: 
http://www.ft.dk/webtv/video/20121/tru/td.1060734.aspx  

 

 

 
  

http://www.ft.dk/webtv/video/20121/reu/td.1059439.aspx
http://www.ft.dk/webtv/video/20121/tru/td.1060734.aspx


Venstre ser frem til hurtig handling på Rejsekortproblemer 
 

Tirsdag den 25/6-13 havde transportministeren, på 
min opfordring, fremrykket et krisemøde om det 
udskældte Rejsekort.  
 
Fremadrettet vil der blive sikret bedre vejledning, 
mere offensiv kommunikation og der vil blive udarbej-
det en fælles aktionsliste, der skal tage hånd om 
problemerne med rejsekortet. Sådan lyder det nu fra 
selskaberne bag Rejsekortet A/S efter mødet i 
Folketingets Transportudvalg. Det glæder mig, fordi 
jeg længe har krævet en oprydning i Rejsekort-rodet.  
 
Det er helt afgørende, at der bliver taget hånd om 
det, når kunderne oplever problemer. Det har aldrig 
været meningen, at rejsekortet skulle gøre det dyrere 
eller mere besværligt at rejse – men derimod lettere. 
 
Jeg havde en liste med 85 konkrete klager fra borgere med til mødet, som jeg har kræv-
et svar på punkt for punkt. Klagerne har bl.a. handlet om forkert check-in, problemer 
med anvendelse for handicappede og uigennemskuelige rejsepriser.  
 
Jeg forventer, at borgerne nu får en klar tilbagemelding på de problemer, de har mødt 
med Rejsekortet. Samtidig har jeg opfordret til, at man på Rejsekortets hjemmeside 
opretter en funktion, hvor folk kan melde direkte ind med de problemer, som der måtte 
opstå fremadrettet.  

 

 

Venstre sætter fokus på DSBs kritisable køreplansluft 
  

Efter et samråd den 26/6-13, som jeg havde indkaldt til, står det klart, at Transport-
ministeren bakker op om DSBs omfattende luft i togkøreplanerne. Det er kommet for 
dagens lys, at DSB i samråd med Banedanmark øger rejsetiderne ved at indlægge luft i 
køreplanerne på et niveau, der ligger markant over de internationale standarder. 
Konsekvensen er fx, at rejsetiden med IC tog mellem Aalborg og Odense i 2013 er 8 
minutter længere, end den var i 1994!!  
 
Venstre finder de beklageligt, at ministeren ikke vil tage affære over for de unødvendigt 
lange rejsetider. Det er jo nemt at bryste sig med tog til tiden, når man indlægger store 
mængder luft i køreplanerne. Vi vil fastholde et stærkt politisk fokus på sagen med det 
mål, at køreplanerne fremover ikke indeholder mere luft end nødvendigt. 
  

Du kan læse en artikel om samrådet her: http://ing.dk/artikel/minister-forsvarer-

koereplansluft-det-gavner-baade-kapacitet-og-sikkerhed-160022 

 

http://ing.dk/artikel/minister-forsvarer-koereplansluft-det-gavner-baade-kapacitet-og-sikkerhed-160022
http://ing.dk/artikel/minister-forsvarer-koereplansluft-det-gavner-baade-kapacitet-og-sikkerhed-160022


Her kan du se en oversigt over mine kommende aktiviteter i juli og 

august: 

 

Dato Aktivitet 
MAN 01 – ONS 03 JULI Arbejde med bogen ”På sporet af Danmark” 

TOR 04 JULI Deltage i åbningen af det store landsskue i Herning 

FRE 05 JULI Besøg på Christiansborg af årets Tour de Bierre. Jeg viser rundt og 

byder de brave cykelryttere på en forfriskning. 

LØR 06 JULI Arbejde med bogen 

SØN 07 JULI Research til bogen på HJERL HEDE. 

MAN 08 JULI Ringriderfrokost i Aaberaa 

TIR 09 – SØN 14 JULI Arbejde med bogen 

MAN 15 – ONS 24 JULI Ferie på Mallorca 

TOR 25 JULI Arbejde med bogen 

FRE 26 JULI Fejre min søn Frederiks 20 års fødselsdag – havefest. 

LØR 27 – TIR 30 JULI Arbejde med bogen 

ONS 31 JULI  Møder på Christiansborg 

TOR 01 – ONS 07 AUG Arbejde med bogen 

TOR 08-FRE 09 AUG Venstres sommergruppemøde på Nørre Vosborg 

LØR 10-MAN 12 AUG Arbejde med bogen 

TIR 13 AUG Møder på Christiansborg 

FRE 16 AUG Bogens manuskript sendes til opsætning og trykning 

LØR 17 AUG Tange Sø Folk Festival 

SØN 18 AUG Besøg V-stand i Sunds 

MAN 19 AUG Udflugt i Østjylland med Viborgegnens Liberale Erhvervslaug 

MAN 26 AUG Trafikdage på Aalborg Universitet – debat 

ONS 28 AUG Møder på Christiansborg 

TOR 29 AUG Høring i Transportudvalget om fremtidens vejbyggeri 

 
 
Næste nyhedsbrev udkommer i slutningen af august, hvor mine aktiviteter i juli også 
medtages. Jeg ønsker jer alle en rigtig god sommer. 
 
 

Med venlig hilsen 

 
Kristian Pihl Lorentzen 

 


