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Færre regler – mere frihed under ansvar! 
 

 
Hvor der er VILJE, er der VEJ! 

  

 

Pihl på Karupegnen 
 

Som led i en målrettet plan om at komme rundt til flest mulige landsbyer i alle dele af Viborg 
Kommune var jeg i dag med Setra-bussen på karavane på Karupegnen i den sydvestlige del 
af Viborg Kommune. Dagen bragte en god kombination af virksomhedsbesøg og kontakt med 
borgerne ved lokale butikker. Tak til Kaj og Peder, der arbejdede frivilligt som mine chauffører 
for dagens vellykkede tur. Når man har et klart mål om et Danmark i bedre balance, er det 
guld værd at komme rundt og møde mennesker i de mindre lokalsamfund. Tak til alle der tog 
sig tid til en snak med mig.  
 

Snak ved Karup Å om regelrytteri  
 
Dagens første besøg var hos den veldrevne Hessellund Sø Camping, der ligger tæt ved Karup 
Å. Her var der allerede travlhed med klargøring til den store Karup Å koncert med Lars Lilholt 
m.fl. den 13. juni. Alligevel tog den driftige lejrchef, Jørgen Tang Hansen sig tid til en kop kaffe 
og en valgsnak i min bus. Vi drøftede bl.a. det uhørte regelrytteri vedr. lejlighedsvis opstilling 
af reklamebannere langs vejene i forbindelse med byfester, festivaler m.v. Lige før valget 
rejste jeg denne principielle sag over for transportministeren. Vi skal frem til, at der naturligvis 
uden problemer kan reklameres for lokale begivenheder, uden at borgerne slås i hovedet med 
Naturbeskyttelseslovens §3. Konkret har vi løst problemet ved Karup ved, at mine valgplakater 
er sat på bannerne for Karup Å-koncerten. Så er det nemlig lovligt som valgbannere… Det 
kan kun gå for langsomt med at afskaffe denne initiativdræbende forvaltning af 
lovgivningen. I øvrigt var det en stor fornøjelse at opleve det store løft, som hele 
campingpladsen har fået i de seneste par år. Der er investeret meget og stedet fremgår nu i 
topklasse. Til gavn og glæde for lokalsamfundet – og resten af samfundet. Lad os få mere af 
den slags!  
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Fremgang for Karup Lufthavn 

 
Under mit besøg hos Karup Lufthavn fik jeg den gode nyhed, at vores lokale lufthavn har haft 
rigtig god fremgang i passagertallet i april og maj måned. Skiftet fra Norwegian til DAT som 
operatør mellem Karup og København har haft en mærkbar gunstig virkning. Nu kan bagagen 
igen checkes ind fra Karup til destinationer ude i hele verden. Det betyder givetvis meget for 
de jyske passagerer, at man ikke skal bøvle med bagagen i København. Desuden er der 
kommet flere daglige afgange, ligesom priserne er blevet mere gunstige. Jeg glæder mig 
meget over denne positive udvikling for Midt- og Vestjyllands lufthavn, som vi ikke kan 
undvære. Nu skal vi blot sikre, at der i Københavns Lufthavn opleves en god og hurtig service 
med sikkerhedskontrollen når der er afgang mod lufthavne i provinsen. Jeg har arbejdet hårdt 
for forbedringer – og der er taget gode initiativer i København. Vi følger op på sagen i august. 
 
 

Morten Korch stemning i Grønhøj 
 

Turen gik herefter via Kølvrå (Flyvestation 
Karup), silobyggeriet ved 
kartoffelmelsfabrikken og Høgild til 
Grønhøj Kro. Her traf jeg min gode ven, 
Gregers Laigaard, der har skabt et 
fantastisk flot Morten Korch Museum på 
stedet. Desuden finder der her et 
interessant museum om kartoffeltyskerne, 
der også er en vigtig del af Danmarks 
historie. Jeg kan på det varmeste anbefale 
foreninger og enkeltpersoner et besøg på 
Grønhøj Kro. Det er virkelig interessant. I 
øvrigt glæder jeg mig til mandag den 15. 
juni, hvor jeg om eftermiddagen tager til 
Grønhøj Kro til lokalt valgmøde i bedste 
Morten Korch stil. Min røde modstander 
ved valgmødet bliver MF Karin Gaardsted 
(S) og ”sognefogeden” vil sidde for 
bordenden som ordstyrer. Desuden er der 
kaffe og kage. Det bliver helt sikkert 
hyggeligt.    
 

 
 
 

 
800 køer giver mange arbejdspladser 
 
Efter dette interessante blik 60-70 år tilbage i tiden gik turen til et topmoderne landbrug. 
Nemlig hos mælkeproducent Lars Kristensen, der driver en gård med 800 køer mellem 
Grønhøj og Frederiks. Lars satte mig grundigt ind i de meget alvorlige konsekvenser for 
egnens landbrug, hvis regeringen gennemtrumfer de foreliggende vandområdeplaner for 



opland 158 Hjarbæk Fjord og opland 157 
Skive Fjord. Helt nøgtern vil det stort set 
blive umuligt at drive kvægbedrift eller 
svinebedrift i området, bl.a. på egnen ved 
Karup, selvom der ingen udvaskning er fra 
markerne til fx Karup Å. Krav om reduktion 
af op til 47 pct. af kvælstofudledningen vil 
komme til at koste produktion og rigtig 
mange arbejdspladser. Jeg vil kæmpe 
hårdt for, at dette teoretiske vakværk fra 
fine kontorer i København aldrig blive ført 
ud i livet. Det er på tide, at Ministerierne 
begynder at tale sammen på tværs om 
landbrugets rammevilkår, i stedet for at 
man blot overlader 
landbrugserhvervets skæbne til de alt 
for mange fundamentalistiske 
teoretikere i Miljøministeriet, hvor der 
trænger til at blive luftet ud på 
kontorerne ved hjælp af stærk politisk 
ledelse. Et rentabelt landbrug kan ved 
hjælp af ny teknologi og viden sagtens gå 
hånd i hånd med et godt miljø. Og det skal 
vi gå efter! Alle i samfundet nyder godt af, 
at vi har en stor og bæredygtig 
landbrugsproduktion.   

 
 

Ildsjælene på Skelhøje Købmandsgård 
 
Efter at have nydt godt smørrebrød på Frederiks Kro 
fortsatte jeg til landsbyen Skelhøje, hvor jeg besøgte 
den lokale købmandsgård. Her fandt jeg ud af, at 
butikken i vid udstrækning passes af frivillige lokale 
ildsjæle, der er fast besluttet på at holde gang den 
lokale købmandsbutik. Det gælder bl.a. Ole Peitersen, 
der ses på fotoet. Hatten af for disse ildsjæle!! Og 
butikken er fyldt med gode varer. Selv købte jeg en 
god flaske årgangsrom, som jeg ser frem til at nyde 
sammen med gode venner efter valgkampen. Hvis vi 
vil bevare den lokale købmand, så skal man huske at 
handle lokalt. Den dag købmanden har lukket og 
slukket, så er der mange, der vil savne ham/hende. 
 

 
Kommende aktiviteter i valgkampen 

 
Fredag den 5. juni er det Grundlovsdag, hvor vi fejrer vores frihed og folkestyre. Samt 100 
året for kvindernes valgret. Jeg har fornøjelse af at tale ved grundlovsmøder i Lunden i Karup 
(Kl. 1100) samt på Borgvold i Viborg (Kl. 1430). Desuden fejrer vi om aftenen min datter, 
Julies 28 års fødselsdag. 
 



Lørdag den 6. juni kommer der virkelig til at ske noget og rigtig mange gode frivillige kræfter 
bliver engageret i min valgkamp.  
For det første laver vi kampagne på gågaden i Viborg kl. 1000-1400, hvor der uddeles sunde 
gulerødder.  
For det andet viser vi flaget på torvet i Kjellerup, hvor jeg byder børn og barnlige sjæle på en 
tur i mit søde lille damptog, Pihle-Expressen.  
For det tredje byder jeg på ”Stemmefiskeri” i Ans ved Tange Sø kl. 1500-1800 – med præmier 
til største fangster.  
For det fjerde inviterer jeg til ”Valgflæskeorgie” i Ans ved Tange Sø kl. 1800-2100 – med 
kåring af danmarksmesteren i valgflæskestegning. Jeg holder tale ved søen ca. kl. 1830-1845. 
Kom og vær med – valgkampe behøver absolut ikke at være kedelige! 
 
 

Med liberal valghilsen 

 
Kristian Pihl Lorentzen  


