
 

HJV Hovedkvarter i Vestdanmark placeres i Skive  

Forligskredsen har modtaget en indstilling, hvor Skive ikke var i spil som hovedkvarter for 

hjemmeværnet i Vestdanmark. Det var op af bakke, at overbevise forligskredsen, men jeg 

er meget tilfreds med, at det lykkedes at afværge en flytning af hjemmeværnets regionale 

hovedkvarter væk fra Skive. Det lykkedes først og fremmest i kraft af gode faglige og 

saglige argumenter for en placering på Skive Kaserne. Dertil kommer de rigtig gode argu-

menter fra Skives borgmester om et Danmark i balance, når det gælder de statslige job.  

Stort tillykke til Skive og de ansatte på ved HJV på Skive Kaserne. 

 

På billedet ses jeg sammen med Oberstløjtnant Thomas Bjørnbak og oberst Mogens Bech 

under et besøg på Skive Kaserne i januar 2016. 

  



Politikerstyre eller embedsvælde?  

En række medier har i den seneste tid serveret en meget ensidig og næsten kampagneagtig 

dækning af forløbet op til den glædelige vedtagelse af landbrugspakken. Eksempelvis har 

dagbladet BT som led i denne kampagne problematiseret og mistænkeliggjort, at tidl. 

miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen var på besøg ved Gudenåens bred i august 

sidste år med efterfølgende afsendelse af et brev vedr. grødeskæring til Silkeborg Kom-

mune. Til min store forbløffelse har en kommunalforsker nu problematiseret, at ministe-

ren selv tillod sig at præge det pågældende brev med hendes underskrift. Hvad i alverden 

foregår der? I min optik er det et udtryk for ypperlig politisk indsats når ministre, folke-

tingsmedlemmer, borgmestre og byrådsmedlemmer tager på feltbesøg ude blandt bor-

gerne for at sætte sig ind i konkrete problemer. Såsom samfundsskadelige oversvømmelser 

langs vandløb. Og det må være et folkekrav, at der tages bestik af situationen og gribes 

til politisk handling efterfølgende. Hvis man skulle følge kommunalforskerens logik, så 

kunne vi blot overlade alle beslutninger til embedsværket i stat og kommuner. Det bliver 

dog ikke på min vagt. Naturligvis skal vi folkevalgte bruge den magt og indflydelse, som 

vælgerne har udstyret os med - alt sammen inden for lovens rammer. Og så står vi til 

ansvar for vores gerninger ved næste valg. Alt andet ville være at sætte folkestyret skak-

mat og erstatte det med embedsvælde.  

 

V holdt stand  

Venstre viste naturligvis flaget i forbindelse med den store handels- og familiemesse i 

Bjerringbro Idrætspark søndag den 6. marts. Rigtig mange kiggede forbi V standen til en 

politisk snak.  

 



Mulighedernes kampdag 

Tilbage i 1910 blev dagen, der markerer ligestilling og demokratisk frihed – Kvindernes 
Internationale Kampdag – stiftet herhjemme i Danmark. Allerede dengang var vi blandt 
frontløberne på et vigtigt projekt: At fremme lige muligheder og retten til frit at udfolde 
sig uafhængigt af køn. En bedrift som vi danskere kan være stolte af. Vi er nået rigtig 
langt på ligestillingsfronten. Men der er fortsat meget at kæmpe for.  
 
Her tænker jeg ikke mindst på de islamistiske og middelalderlige imamer, der her i Dan-
mark prædiker total undertrykkelse af kvinders frihed og rettigheder. Her er der for alvor 
en helt konkret opgave at løse for den danske kvindebevægelse og alle vi andre.  
 
Ligestilling handler i min verden ikke om, at vi politikere gennem love tvinger flere kvinder 
ind i bestyrelser eller beordrer mænd til flere måneds barsel. Det ville være manglende 
respekt over for kvinderne og den enkelte familie. Det handler om, at vi vurderer folk på 
deres faglige kompetencer. Ikke deres køn. Og her har kvinderne givetvis meget mere 
potentiale at byde på. Kom frem på banen, piger!  
 
Den 8. marts er en vigtig dag for demokratiet. Vi ærer de kvinder, der tog en hård, men 
nødvendig kamp for mange år siden. Vi bliver mindet om, at der stadig skal kæmpes for, 
at kvindernes rettigheder ikke trædes under fode af islamister og andre med et formørket 
og uacceptabelt syn på kvinder og deres umistelige frihedsrettigheder i et moderne de-
mokratisk samfund.  
 

Gennemsigtighed på realkreditmarkedet  
 
De stigende bidragssatser har i den seneste tid sat det danske realkreditsystem under 
pres. Mange låntagere er forståeligt nok frustrerede over opdukkende markante stigninger 
i bidragssatsen. Derfor er det godt, at regeringen har nedsat et hurtigtarbejdende ek-
spertudvalg med repræsentanter fra det finansielle område, der skal kigge på realkredit-
markedets udfordringer og danne grundlag for, at regeringen kan træffe yderligere poli-
tiske beslutninger, som er nødvendige. 
 
Realkreditmodellen gavner særligt boligejerne, der sikres billige og pålidelig lån, men er 
også til stor gavn for den samlede danske økonomi, herunder byggesektoren og andre dele 
af erhvervslivet. Derfor glæder det mig, at regeringen nu gør en aktiv indsats på området 
og kommer med en række konkrete initiativer, som vil skabe større gennemsigtighed 
på realkreditmarkedet.  
 
Som Venstremand tror jeg på fri og fair konkurrence som en afgørende faktor for konkur-
rencedygtige priser og et velfungerende lånemarked. Jeg tror ikke på politikerstyrede 
statsbanker. Er priserne let gennemskuelige for kunderne? Og kan man uden de store om-
kostninger skifte realkreditinstitut? To vigtige og afgørende spørgsmål, som vi snart vil få 
svar på. Målet er at vi fremtidssikrer grundlaget for, at danskerne kan optage troværdige 
og gennemskuelige kreditforeningslån på et marked med fri og fair konkurrence.  
 

 



Folketingets Præsidium i Japan  

Mandag den 7. marts til søndag den 13. 

marts gik turen fra Ans til Tokyo. Det 

skete som led i Folketingets Præsidiums 

rejse til Japan i den mødefri uge 10. Pro-

grammet omfattede blandt andet besøg 

hos det japanske parlament, besøg hos 

den japanske statsminister, besøg hos gu-

vernøren i Hiroshima, besøg i Higashi-

Matsushima med fokus på genopbygnin-

gen efter tsunami katastrofen i marts 

2011, samt kørsel med højhastighedsto-

get Shinkansen. Derudover besøgte vi 

også den dansk ejede virksomhed, WIDEX, 

som producerer høreapparater af høj kvalitet og med flot design til mange af verdens 

lande. På billedet ses præsidiets besøg hos det japanske overhus, der har 240 folkevalgte 

medlemmer. I modsætning til Danmark har det japanske parlament to kamre, underhuset 

og overhuset. 

Vi fik en god og venskabelig drøftelse af parlamentets rolle og arbejdsform samt en rund-

visning i den fantastisk flotte plenarsal. 

Hiroshima 

Det var på en gang forstemmende, interessant 
og tankevækkende at aflægge besøg hos Peace 
Memorial Museum i Hiroshima den 11. marts. 
Her formidles historien om atombomben, der 
blev kastet over Hiroshima den 6. august 1945 
kl. 0815 præcis hvor museet i dag ligger. Bom-
ben detonerede 600 meter over jorden og alt i 
en radius af 2 km blev totalt ødelagt på sekun-
der. 140.000 mennesker omkom umiddelbart el-
ler frem til december 1945. Dertil kom alvorlige 
langtids følgevirkninger som følge af radioaktiv 
stråling. Præsidiet besøgte også mindesmærket 
for de omkomne og nedlagde en krans. Endelig 
besøgte vi Atomic Dome - en ruin, der vidner om 
atombomben over Hiroshima - er i dag UNESCO 
verdenskulturarv. Lad os alle kæmpe for en ver-
den i fred og frihed - uden brug og yderligere 
spredning af kernevåben. 

 

  



Ældresagen Ikast på Borgen 

Tak til de engagerede og friske medlemmer af 
ÆldreSagen Ikast, som jeg fik kærkomment 
besøg af på Borgen den 17/3-16.  

Det er altid godt at få besøg hjemme fra Jyl-
land. 

 

 

 

Større gevinst ved at arbejde 

I Venstre hylder vi princippet om ”frihed under ansvar”. Derfor er vi stolte over, at Dan-

mark er et godt velfærdssamfund, hvor vi holder hånden under de svageste, og giver et 

økonomisk sikkerhedsnet til dem, der ikke har mulighed for at forsørge sig selv. Desværre 

sidder alt for mange arbejdsdygtige, herunder mange indvandrere, uhjælpeligt fast i pas-

siv offentlig forsørgelse – uden for arbejdsmarkedet. Det er et problem for de enkelte, 

der er henvist til at stå udenfor. Og det er et problem for samfundet, der har brug for 

alle, som kan og vil. Årsagen til denne ulykkelige situation er, at det ofte ikke kan svare 

sig at gå fra offentlig forsørgelse til et arbejde. Derfor glæder det mig, at Folketinget 

netop har vedtaget kontanthjælpsloftet, som er første fase af regeringens jobreform. 

Kontanthjælpsloftet skal sammen med 225-timers reglen sikre, at det i fremtiden bedre 

kan betale sig at arbejde. Loftet medfører nemlig en fastsat øvre grænse for, hvor meget 

man samlet set kan modtage i kontanthjælp, boligsikring og særlige ydelser. Med 225-

timers reglen stilles der et rimeligt krav om dokumenteret arbejde på 225 timer året. 

Derved sikrer vi også, at arbejdsdygtige kontanthjælpsmodtagere løbende har tilknytning 

til arbejdsmarkedet. Kontanthjælpen vil fortsat give et rimeligt og midlertidig forsørgel-

sesgrundlag. Tro ikke på det, når der fra de røde partier spredes falske myter om ”social 

massegrav”. Der vil også fremover være et rimeligt forsørgelsesgrundlag for de arbejds-

dygtige danskere, der i en periode er uden for arbejdsmarkedet. Her skal man passe på 

med ikke at blande tingene sammen med dem, der har nedsat eller ingen arbejdsevne. De 

skal selvsagt på helt andre ydelser som fx førtidspension. Nu ser jeg frem til, at vi senere 

på året får gennemført anden fase af jobreformen, nemlig nedsættelse af skatten på de 

laveste lønindkomster. Derefter har vi for alvor sikret, at det bedre kan svare sig at stå 

tidligt op om morgenen og passe et arbejde. Samtidig har vi sikret et fortsat rimeligt 

forsørgelsesgrundlag for dem, der i en periode står uden for arbejdsmarkedet. Afslutnings-

vis vil jeg glæde mig over, at der igen er ved at komme damp på kedlerne i Danmark. Det 

betyder, at vi får brug for langt flere hænder til at tage fat i de kommende år.   

 



Motorveje gør Danmark rigere og mere sammenhængende 

 
En række forskere har i JP slået fast, at anlæggelse af motorveje dybest set ikke bidrager 
positivt til udviklingen i Danmark. Det er utroligt, at dygtige forskere kan sidde i deres 
virkelighedsfjerne og teoretiske verden og konkludere den slags vrøvl. Borgerne og er-
hvervslivet ude omkring i landet ved af erfaring, at motorveje binder landet sammen til 
gavn for pendlere og virksomhedernes godstransport. Motorveje sikrer investeringer, job-
skabelse og regional udvikling. Dertil kommer, at motorveje forebygger en truende afvik-
ling og yderligere centralisering. Eksempelvis er motorvejene til Hirtshals, Herning og Es-
bjerg store successer, der har bidraget afgørende til vækst og jobskabelse. Det samme 
bliver tilfældet for Silkeborgmotorvejen, Kalundborgmotorvejen, Holstebromotorvejen, 
Femern-forbindelsen og Frederikssundsmotorvejen. Og for den jyske parallelmotorvej, 
"Hærvejsmotorvejen", der vil fremtidssikre kapaciteten i Den Jyske Transportkorridor 
samt sikre mere udvikling længere mod vest.  
 
Motorveje gør det ikke alene. Vi skal i hele landet have den IT-mæssige og den finansielle 
infrastruktur på plads sammen med uddannelser og lokal foretagsomhed. I Hæren lærte 
jeg, at hvis der er uoverensstemmelse mellem kortet (teori) og terrænet (virkeligheden), 
så bør man altid vælge terrænet. Dette kloge princip kunne mange forskere og såkaldte 
eksperter med fordel lægge sig på sinde. Hvis vi fulgte forskernes teoretiske tankegang, 
så ville vores land knække totalt over og blive skævvredet endnu mere i de kommende 
årtier. Det er godt for os alle, at Danmark har et stærkt lokomotiv i form af en fremad-
stormende hovedstad. Men vi politikere skal sørge har for, at vi får alle vognene med på 
det danske tog. Det gør vi bl.a. ved fremover at lave en langsigtet og helhedsorienteret 
planlægning for investeringer i den afgørende trafikale infrastruktur, herunder med hen-
syn til anlæggelse og udbygning af motorveje samt målrettede opgraderinger af øvrige 
statsveje.  
 

 
Langvarig kamp mod terror  

 
Tirsdagens to samtidige morderiske terroranslag i Bruxelles er endnu en grum påmindelse 
om den stående terrortrussel. Kampen mod terror bliver uden tvivl hård, langvarig og 
ressourcekrævende. Mere end nogensinde er der brug for effektivt, velkoordineret politi-
arbejde og efterretningsarbejde på tværs af grænser. De fanatiske terrorister er rede til 
at dø for deres formørkede og frihedsfjendske livssyn og de opererer effektivt og målrettet 
på tværs af grænser. Alle lande, herunder Danmark, skal yde deres robuste bidrag i kam-
pen mod terror, så der ikke findes svage led i kæden.  
 

  

  



Mindre bureaukrati og mere handlekraft  
  

Bureaukrati er en hindring for innovation, udvikling og effektivitet. Derfor glæder det mig, 
at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nu fritager over 300 virksomheder 
for miljøgodkendelser. Det betyder fleksibilitet og mere plads til lokalt initiativ.  
 
Fremover skal virksomhederne ikke længere vente flere måneder på en godkendelse 
for at kunne gå i gang med at udvide eller omlægge. Tiden kan nu i stedet bruges på at 
skabe vækst og flere arbejdspladser. De nye enklere regler vil spare virksomhederne 
for mange timer bag skrivebordet, der kan gøre dem mere effektive og handlekraftige. Vi 
skal naturligvis stadig beskytte naturen og miljøet. Derfor har Miljøstyrelsen sammen med 
DI og Landbrug og Fødevare sporet sig ind på de brancher som kan undtages. De mange 
virksomheder, der nu fritages, er således nøje udvalgte, så vi ikke går på kompromis 
med miljøbeskyttelsen. Derved vinder både virksomhederne og miljøet. Virksomhederne 
slipper for papirnusseri, langsomlige processer og får frigjort timer samt ressourcer til ny-
skabelse og handling. Tid og ressourcer til at indføre nye og effektive teknologier til gavn 
for både samfund og miljø. Færre regler, mere frihed under ansvar!  
 
 

 
IPU i Zambia 

 
Den danske delegation var på plads ved den 134. IPU forsamling i Lusaka, Zambia. Herun-
der deltog jeg sammen med Karin Gaardsted og formanden for den danske IPU delegation, 
Orla Hav.  
  

 

 

  



Folkestyre eller embedsvælde?  

I en stort opsat artikel i Berlingske Tidende problematiseres det, at ledende personer i 

Venstre, herunder statsministeren, har presset på for gennemførelse af landbrugspakken. 

Hvorfor i alverden er det opsigtsvækkende, at en statsminister og andre i et regeringsparti 

arbejder målrettet på at gennemføre den politik, som regeringen gik til valg på? Selv er 

jeg stolt over som medlem af Miljø/ og Fødevareudvalget at have deltaget aktivt i den 

politiske proces omkring landbrugspakken. I et ægte folkestyre skal politikerne naturligvis 

sætte sig for bordenden og ikke overlade beslutningerne til embedsværket eller politise-

rende forskere. I stedet for at mistænkeliggøre V-regeringen, så burde pressen rose den 

for politisk handlekraft og stålsat vilje til at indfri afgivne valgløfter. Alt sammen med 

baggrund i et flertal i folketinget.  

Og så står vi til ansvar over for vælgerne ved næste valg - i modsætning til forskerne og 

embedsværket. Lad os nu lige holde hovedet klart og værne om vores folkestyre.  

 

 

Slagkraftig folketingsgruppe 

Familiefoto fra Statsministeriet af Venstres folketingsgruppe marts 2016. Jeg er stolt over 

at være med i en så engageret og slagkraftig gruppe. 

 

 

  



Her kan du se en oversigt over mine kommende aktiviteter: 

Dato Aktivitet 

FRE 01 APR Feltbesøg i Gudenådalen mellem Bjerringbro og Ulstrup. 

LØR 02 APR 40 års fødselsdagsfest hos erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen. 

MAN 04 APR Feltbesøg i Bruunshåb sammen med Viborg Idrætsråd. Aften: Opstilling af 
borgmesterkandidat hos Venstre i Viborg Kommune.  

TIR 05 APR Møder på Christiansborg. Vagt i formandsstolen. Aftengruppemøde med VU. 

ONS 06 APR Møder på Christiansborg. Vagt i formandsstolen.  

TOR 07 APR Møder på Christiansborg. Besøg på Borgen af gode venner fra Jylland.  

FRE 08 APR Møder i Midtjylland. 

MAN 11 APR Møde i bispegården i Viborg vedr. reformationsjubilæet i 2017. Dialogmøde 
med borgmesteren i Silkeborg. Møde med Viborgegnens Erhvervsråd. Aften: 
Tale ved årsmøde i Skals og Vorning Ålaug. 

TIR 12 APR Konference på Christiansborg vedr. bygningsrenovering. Tale ved repræsen-
tantskabsmøde i Viborg innovation Fond.  

ONS 13 APR Møder på Christiansborg. Aften: Gallataffel på Fredensborg Slot. 

TOR 14 APR Møder på Christiansborg. Aften: Middag med Mexicos præsident. 

FRE 15 APR Møder på Christiansborg. Møde i transportnetværk. 

LØR 16 APR Årsmøde i Billund hos ITD. 

MAN 18 APR Ledsage miljø- og fødevareministeren under hans besøg i Midtjylland. 

TIR 19 APR Møder på Christiansborg. Vagt i formandsstolen. 

ONS 20 APR Møder på Christiansborg. Vagt i formandsstolen. Præsidiemøde. 

TOR 21 APR Møder på Christiansborg. Vagt i formandsstolen. 

22-25 APR Privat hyggetur til Rom.  

TIR 26 APR Møder på Christiansborg. Vagt i formandsstolen. 

ONS 27 APR Møder på Christiansborg. Vagt i formandsstolen. 

TOR 28 APR Møder på Christiansborg. Vagt i formandsstolen. 

FRE 29 APR Møder på Christiansborg. 

LØR 30 APR VU opstillingsmøde i Viborg – Pihl taler.  

MAN 02 MAJ Ledsage energiministeren under hans besøg i Midtjylland.  

TOR 05 MAJ Anne Mette Lorentzen fylder 51 år.  

 

 


