
 

 

 

 

    Nyt fra Borgen – December 2020 
 

Godt nytår  

December måned bød på flere vigtige begivenheder på Christiansborg. I starten af december 

præsenterede statsministeren yderligere tiltag og restriktioner for at bekæmpe det stigende antal 

corona-smittede. Det er vigtigt, at der sættes hurtigt ind overfor smitten, således at vi ikke ender i en 

situation, hvor smitten ryger ud af kontrol.  

 

Corona-pandemien er naturligvis det, som vi husker 2020 for. Danskerne har fået vendt op og ned på 

deres hverdag, som lige pludselig var præget af at holde afstand, håndsprit og online møder. Jeg 

forstår godt, at mange danskerne savner hverdagen, som vi kender den før corona, hvor man kunne 

møde ind på arbejde, sende ens børn i institutioner, deltage i fritidsaktiviteter og mange andre ting. Den 

bedste nyhed i 2020 var måske, at vaccinen nåede at blive en realitet inden året var omme. Der er lys 

for enden af tunnelen og jeg håber inderligt, at vi snart kan vende tilbage til et normalt og frit liv.  

 

Det var også i denne måned, at regeringen og dens støttepartier præsenterede finansloven for 2021. 

Venstre er ikke med i aftalen, der er ægte rød og kortsigtet. Finansloven øger skattetrykket og sikrer 

ikke den nødvendige vækst og de private job, som Danmark skal leve af på længere sigt.  

Vi har desværre en regering, der gør Danmark fattigere. Jeg mener, at vi har brug for at gøre Danmark 

stærkere og rigere, så vi også i fremtiden har råd til at investere i den grønne omstilling og vores fælles 

velfærd. Ledigheden er steget under corona-krisen og mange danskere har mistet deres arbejde. Der 

er brug for initiativer, der skaber varig vækst og arbejdspladser. Og dem har regeringen desværre ingen 

af. 

Kristian Pihl Lorentzen 

MF, Venstre 
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Her ved årets afslutning skal jeg ikke undlade at udtrykke ærgrelse over de interne problemer, der har 

plaget Venstre. De har fjernet fokus fra det helt centrale, nemlig Venstres POLITIK og det daglige 

politiske rugbrødsarbejde. Jeg forstår godt, at mange venstrefolk er triste over denne situation. Men det 

er netop i en sådan situation, vi skal holde sammen og kæmpe videre for de liberale værdier, der 

samler os. Også selvom det vil blive op ad bakke i nogle måneder frem. Vi skal nok komme stærkt igen! 

 

Slutteligt ser jeg frem til 2021. Jeg er ikke i tvivl om, at det også bliver et spændende og travlt år med 

mange udfordringer. Personligt ser jeg frem til de kommende forhandlinger om en bred aftale om 

infrastrukturinvesteringer i de næste 10 år. Målet er at sikre bedre mobilitet og sammenhæng i 

Danmark. Dertil kommer Venstres vigtige rolle i at være i kritisk, men konstruktiv opposition. Vi skal 

samarbejde på tværs af Folketinget om at skabe resultater til gavn for Danmark og danskerne. Men vi 

skal også give regeringen modspil og kamp til stregen.   

Feltbesøg i Strib  

Denne måned startede ud med feltbesøg sammen med min gode fynske ven og partikollega Lars 

Christian Lilleholt i Strib ved Lillebælt. Besøget havde fokus på trafikstøjen fra Lillebæltsbroen. I den 

forbindelse vil jeg gerne takke de lokale borgere og V-borgmesterkandidat Regitze Tilma, der 

orienterede os om problemet. Det er brug for en national strategi for bekæmpelse af trafikstøj samt en 

stor statslig støjpulje. Og det vil Venstre kæmpe for, så vi kan få løst de konkrete støjproblemer landet 

over i lyset af den stigende trafik.  

 

 

 

 



 

Jul på Borgen  

På billedet ses det store juletræ på Christiansborg, som 

prydede indgangen til Christiansborg i december måned. 

Til trods for coronaen skulle der stadigvæk jules på 

Christiansborg. Vi må dog konstatere, at julefreden og 

julestemningen ikke helt nåede at indfinde sig på Borgen 

frem mod årets sidste mødedag den 22. december, da 

corona og mink-skandalen fortsat var baggrund for mange 

diskussioner. Ikke desto mindre håber jeg, at alle havde en 

rigtig glædelig jul.   

 

 

NEJ til religiøs beklædning i forsvaret  

I denne måned var vi i gang med førstebehandlingen af et beslutningsforslag stillet af Sikandar 

Siddique m.fl. om at give soldater og 

politifolk ret til at bære religiøse symboler 

i tjenesten. Fx tørklæde eller turban i 

stedet for baret eller kamphue. Det er det 

glade vanvid og direkte gift for 

integrationen af etniske minoriteter, der 

er velkommen i forsvaret og politiet. 

Uniformsreglementerne skal holdes. Og 

man skal ikke tage religionen med sig i 

tjenesten, som man repræsenterer 

Danmark og det danske folk. Tak til 

Venstres dygtige forsvarsordfører Lars 

Chr. Lilleholt for at slå dette fast med 

syvtommersøm fra talerstolen.  
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Feltbesøg med fokus på trafikstøj  

En stor tak til Tove og Knud for et lærerigt Feltbesøg i det skønne naturområde i udkanten af 

Hvinningdal. Tæt ved 

Silkeborgmotorvejen, der overordnet 

er et stor succes. Men det står klart, 

at der i forbindelse med nødvendig 

realisering af anlægsprojekter ofte 

opleves udfordringer i behandlingen, 

af de lodsejere, der berøres. 

Herunder med hensyn til erstatninger 

for støj. Den problemstilling skal vi 

have løst, så alle føler sig ordentligt 

behandlet af almenvellet.  

 

 

Nu udbetales alle feriepengene  

Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinsvej 4, Ans MF for Venstre  

 

Læserbrev: Venstre har længe kæmpet for, at danskerne skal have udbetalt deres egne feriepenge – 

også for de sidste to uger. Derfor glæder jeg mig over den brede aftale, som Venstre har indgået med 

regeringen og en række andre partier. Aftalen handler om genstart af dansk økonomi i kølvandet på 

Corona-krisen, der har medført en alvorlig situation med mange flere ledige. Udbetalingen af de sidste 

45 milliarder kroner i indefrosne feriepenge ventes at øge beskæftigelsen med 6500 i 2021. Jeg 

noterer, at en del eksperter bekymrer sig om, hvad folk så vi bruge deres egne penge til. Jeg overlader 

det trygt til den enkelte familie, om pengene skal bruges til restaurantbesøg, weekendophold, møbler, 

en ny bil, en tiltrængt ferie, opsparing eller andet. Her skal man droppe formynderiet over folk egne 

penge. Aftalen indebærer også en styrket indsats for dansk eksport. Vi fik ikke alle ønsker opfyldt. 

Herunder havde vi gerne set en udvidelse af Boligjobordningen. Desuden foreslår Venstre i vores 

finanslovsudspil, at man droppe kaskaden af skatte- og afgiftsforhøjelser, som regeringen vil 

gennemføre sammen med venstrefløjen, selvom de koster 11.000 beskæftigede i 2025. Det er den helt 

gale vej at gå. Men lad os lige nu glædes ved, at danskerne til foråret får alle deres egne feriepenge 

udbetalt.  



 

 

Fuld opbakning til byrådets mink-krav  

I de seneste uger har jeg arbejdet meget med mink-massegraven ved Kølvrå. I lighed med mange 

andre har det rystet mig, at man i et ellers kraftigt reguleret land når det gælder miljø og natur, i huj og 

hast kunne nedgrave millioner af mink tæt på både drikkevand og vandløb.  

Efter to feltbesøg og dialog med lokale borger stillede jeg mere end 30 konkrete spørgsmål til 

miljøministeren og fødevareministeren. Mange lokale borgere på Karup-egnen er bekymrede og vrede. 

Herunder bekymrede for deres drikkevand. Sidenhen har fødevareministeren i et svar til mig bekræftet, 

at nedgravede minklig kan ”poppe op”. Samtidig er der mange andre ting, som f.eks. placeringerne af 

mink-gravene, som endnu en gang tydeliggøre, at hele mink-sagen er en kæmpe skandale.  

Det er derfor et udtryk for rettidig omhu, at et enigt Viborg byråd reagerede skarpt og krævede samtlige 

mink gravet op snarest efter nytår. Jeg bakker fuldt og helt op om byrådets berettigede krav. 

Massegraven ved Kølvrå er en tikkende miljøbombe, der kun kan uskadeliggøres ved opgravning af 

minkene med henblik på miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig destruktion. Eventuelt med midlertidig, 

sikker deponering i tomme gylletanke m.v., indtil der er kapacitet til forsvarlig destruktion. Det kan kun 

gå for langsomt! Helt galt går det, når man taler om behov for omfattende VVM-undersøgelser før 

opgravning. Den hovedløse og miljømæssigt uansvarlige nedgravning skete på rekordtid uden skelen til 

miljøreglerne. Nu skal man ikke komme rendende og påstå, at oprydning efter denne skandale vil tage 

mange måneder at beslutte og gennemføre.   

 

 

 

 

 

 



 

 

Fejl i finansloven 
Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinsvej 4, Ans MF for Venstre 

Læserbrev: Med The Animation Workshop (TAW) ved animationsskolen i Viborg er der opbygget noget 

kreativt i verdensklasse og som har gjort Danmark kendt ude i den store verden, helt over til Disney-

koncernen i USA og mange andre steder. Viborg - og dermed Danmark - er blevet et kreativt 

kraftcenter inden for animation. Et sandt fyrtårn. Disse fantastiske resultater fortjener statsligt 

engagement og opbakning.  

Det er derfor trist, at regeringen og de røde støttepartier ikke kunne finde 6 mio. kr. til finansloven mhp. 

fortsat statslig opbakning til TAW.  

Venstre stillede før jul et ændringsforslag til finansloven mhp at rette op på denne fejl, der er et slag i 

ansigtet på dette fyrtårn og de kreative kræfter i Viborg. Desværre trykkede mine røde MF-kolleger på 

den røde knap, da Venstres ændringsforslag kom til afstemning. Der skal kæmpes videre for TAW.  

 

Test på 15 minutter  

Op til jul jeg prøvet Falcks geniale 

koncept med Corona-lyntest. Hurtigt, 

nemt og effektivt. Vi har brug for flere 

private testleverandører i kampen mod 

corona. Derfor glæder det mig meget, at 

mange danskere i december måned 

valgte at benytte sig af de såkaldte 

”lyntest”. De viser sig, at være meget 

effektive og hurtige, hvilket er utrolig 

vigtigt i kampen mod corona. Hvis vi 

tester mere har vi bedre mulighed for at 

spore smitten og vi kan derved agere 

fremfor at reagere.  

 

 



 

Vandet skal til havet – ikke i kroens kælder 

Af Kristian Pihl Lorentzen, Ans MF for Venstre 

Læserbrev: Tak til kromand Dragan Sljivic (DS), Svostrup Kro for et fremragende indlæg her i avisen 

den 8/12 vedr. oversvømmelserne og forsumpningen i Gudenådalen. Det er altid en fornøjelse at høre 

fra folk med støvlerne på. DS er et eksempel på de mange lodsejere langs åen mellem Silkeborg 

Langsø og Kongensbro, der er ramt af den markant højere normalvandstand, der er opstået i løbet af 

de seneste 10-12 år. Den forhøjede vandstand medfører, at store dele af ådalen billedligt talt er blevet 

en gennemvædet svamp, der ingen sugeevne har, når det for alvor sætter ind med kraftige regnskyl. 

Den alt for høje normalvandstand bevirker således, at naturligvis går galt med voldsomme 

oversvømmelser, når der kommer kraftig regn. Dertil kommer, at mange af ådalens smukke solitære 

træer efterhånden er druknet, ligesom oversvømmelserne påfører lodsejerne store økonomiske tab. 

Det kan ikke mindst DS tale med om. Jeg vil derfor kippe med flaget for Silkeborgs borgmester, Steen 

Vindum, der er trådt i karakter og har beordret ekstra grødeskæring, når behov er opstået. Det er i 

verden fuldkommen absurd, at nogen i den forbindelse har truet borgmesteren med politianmeldelse. 

Lodsejerne har et retskrav på, at der skrides til handling når åen går over sine bredder. Det har 

miljøministeren for længst fastslået. Og der er intet i Natura 2000 reglerne, der forhindrer kommunen i 

at skærme borgerne i ådalen imod oversvømmelser og tab af værdier. Men der er behov for at sikre 

langt mere klarhed over lovgivningen for vandløbsvedligeholdelse. Der skal mere fokus på vandløbenes 

evne til af lede regnvandet til havet, så voldsomme oversvømmelser og snigende forsumpning af 

terrænet undgås. Der skal mere fokus på helhedsorienteret indsats på tværs af kommuner. Alt sammen 

på baggrund af klimaforandringerne og de øgede vandmængder, som vi er nødt til at tage bestik af. 

Kommunerne skal udstyres med en rummelig værktøjskasse, der inkluderer hele spektret fra planlagt 

etablering af vådområder med fuld kompensation til grødeskæring efter behov samt fjernelse af 

aflejringer i åløbet. Aflejringerne mellem Kongensbro og Tange Sø er et eksempel på sidstnævnte. 

Venstre har indkaldt miljøministeren i et snarligt samråd for at få drøftet disse nødvendige tiltag, så der 

kan skabes tiltrængt mere klarhed fra landspolitisk side. Jeg vil kæmpe hårdt for, at DS og andre 

lodsejere ikke igen skal opleve store økonomiske tab som følge af vandmasser i have og kælder. Og til 

slut en god nyhed: Hensynet til bedre af afledning af vand og lavere vandstand kan sagtens gå hånd i 

hånd med hensynet til natur og miljø, hvis viljen er der.    

 



 

 

Rød finanslov gør Danmark fattigere  

Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinsvej 4, Ans MF for Venstre 

Læserbrev: Søndag præsenterede regeringen og dens støttepartier finansloven for 2021. Venstre er 

ikke med i aftalen, der er ægte rød og kortsigtet. Finansloven øger skattetrykket og sikrer ikke den 

nødvendige vækst og de private job, som Danmark skal leve af på længere sigt. Jeg undrer mig over, 

at De Radikale kan bakke op om en så rød politik.  

 

Finansloven er dog ikke kun negativ. Det er positivt, at boligjobordningen er blevet videreført. Det er 

noget, som Venstre længe har arbejdet for. Og der er vigtigt for vores landdistrikter, at bredbåndspuljen 

endte med at blive forlænget.  

Som transportordfører ærgrer jeg mig over, at transporten fremover bliver dyrere på grund af en km-

baseret vejafgift. Den slags styrker ikke væksten, konkurrenceevnen og sammenhængskraften   

Vi har desværre en regering, der gør Danmark fattigere. De gør det dyrere at drive virksomhed og 

mindre attraktivt at bidrage til fællesskabet. I det lys er der ekstra behov for, at vi sikrer vækstinitiativer, 

så vi også i fremtiden har noget af leve af.  Jeg mener, at vi har brug for at gøre Danmark stærkere og 

rigere, så vi også i fremtiden har råd til at investere i den grønne omstilling og vores fælles velfærd. 

Ledigheden er steget under corona-krisen og mange danskere har mistet deres arbejde. Der er brug for 

initiativer, der skaber varig vækst og arbejdspladser. Og dem har regeringen desværre ingen af. Det er 

trist. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Forhammer imod vanvidskørsel  

Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans 

MF og transportordfører for Venstre 

 

Læserbrev: I de seneste år er der konstateret et accelererende problem med hensynsløs og 

dødsensfarlig vanvidskørsel, der bragt menneskeliv i fare og ledt til dybt tragiske trafikdrab. Politiet 

vurderer, at der er ofte en kobling mellem vanvidsbilisterne og bandemiljøet. Det kan vi som samfund 

ikke leve med og dette uvæsen skal stoppes effektivt. Nok er nok! 

 

På denne baggrund er det godt nyt, at Venstre sammen med regeringen og andre partier har indgået 

en bred aftale, der for alvor bringer forhammeren i spil overfor vanvidsbilisterne. Fremover konfiskeres 

bilen på stedet i førstegangstilfælde, uanset om den vanvittige fører ejer den, har lånt den, eller leaset 

den. Og der vanker 20 dages ubetinget fængsel på stedet samt frakendelse af kørekortet i mindst 3 år.  

 

Vanvidskørsel bliver i den kommende lovgivning defineret som kørsel med en alkoholpromille på over 

2,0, hastighed på over 200 km/t, eller hastighed på mere end 100 km/t med samtidig overtrædelse af 

fartgrænsen med mere end 100 pct. Sidstnævnte indebærer, at forhammeren falder, hvis man kører 

mere end 100 km/t i bymæssig bebyggelse. Desuden skærpes straffen markant for uagtsomt 

manddrab, betydelig legemsbeskadigelse og flugtbilisme som følge af vanvidskørsel.  

 

For at give seriøse leasingfirmaer bedre mulighed for at forebygge store tab ved konfiskation af biler vil 

firmaerne fremover få mulighed for at checke en række forhold hos leasingtagere før kontrakt indgås, 

herunder straffeattest og økonomiske forhold. Men det står klart, at man fremover skal tænke sig rigtig 

godt om får man låner eller lejer sin bil ud. Hvis det viser sig, at der er tale om en vanvidsbilist, så er 

bilen tabt -  uanset om den koster 20.000 kr. eller 2 mio. kr.  

 

De nye tiltag er markante, men desværre nødvendige. Vi vil ikke tolerere vanvidskørsel. Herunder 

sætter vi en stopper for lyssky firmaer, der gennem stråmænd leaser store biler ud til kriminelle bander, 

der så stiller dem til rådighed for bandens medlemmer med vanvidskørsel til følge. Fremover falder 

forhammeren hårdt og ubønhørligt!  

 

 

 



 

Gebyrer tynger foreningsdanmark 

Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans, MF og transportordfører for Venstre  
og Jakob Harritz, kandidat Viborg Byråd  

 

Læserbrev: I Danmark findes der næsten ikke to mennesker og en fælles sag uden, at der også findes 

en forening. Uden alle disse foreninger ville mange opgaver aldrig blive udført. Mange 

initiativer ville aldrig blive taget. Og uden dem ville meget fællesskab og folkelighed gå fløjten. Derfor 

kalder vi os med stolthed for et foreningsland, hvor tusindvis af drevne, ulønnede ildsjæle er med til at 

gøre en stor forskel i mange dele af vores samfund.  

  

En af styrkerne ved den danske foreningstradition er, at der hele tiden dannes et hav af foreninger – og 

vi har i dag mange tusinde foreninger i Danmark. Nogle vokser sig store, mens andre forbliver små 

efter helt efter hensigten.  

  

Men i den seneste tid er især de små foreninger kommet under et stort pres. Det skyldes bl.a. 

hvidvaskloven, der stiller øgede krav til bankerne, der er blevet underlagt krav om at indhente flere 

oplysninger om deres kunder. Det har resulteret i, at en række banker kræver et gebyr på mindst 1.000 

kr. årligt alene for at have en foreningskonto - og det er vel at mærke uanset antallet af posteringer 

eller indestående på kontoen. Det sker på baggrund af et stigende arbejdspres hos bankerne med 

disse foreninger, som bl.a. udløber af hvidvasklovgivning og GDPR.  

  

Men det har aldrig været meningen, at den regning, der er forbundet kampen mod 

hvidvask, terror mv. skulle ende hos sagesløse små foreninger, der nu skal bruge store dele af deres 

økonomi på ’bare’ at have en bankkonto. Her er grundlæggende tale om god lovgivning, der rammer de 

forkerte.  

  

Derfor har et flertal – bestående af de blå partier og De Radikale –fremsat et beslutningsforslag i 

Folketinget. Forslagsstillerne finder, at små foreninger med en begrænset økonomi bør fritages for de 

kontrolkrav bankerne stiller, i det omfang det er muligt i henhold til hvidvaskningsloven. Og at 

det bør undersøges, hvad en sådan bagatelgrænse for foreninger, hvornår foreninger kan undtages fra 

hvidvaskningsreglerne, kan være. Det er svært at se, at det skulle være i de helt små foreninger – med 

måske 20 posteringer på et år og et indestående på 5.000 kr. -  at den store millionsvindel vil ske.   

  

Vi vil give større frihed til vores foreninger, og der bør ske noget inden, Danmark går fra at være et 

foreningsland til at blive et foreningsgebyrlagt land.  



 

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 Sara Lützen; Sara.Lutzen@ft.dk 

 

 Kristians kommende aktiviteter:  

 

5 JAN Møde med Danske Vandværker vedr. råstofplan 

6 JAN Virtuel nytårskur i Viborg Kommune  

11 JAN Feltbesøg hos Demstrup Vognmandsforretning 

12 JAN Gruppemøde og møde i Transportudvalget. 

13 JAN Feltbesøg på Sydmotorvejen ved Herfølge 

14 JAN Møder på Christiansborg, 

18 JAN Paneldebat i Trekantområdet. Dialogmøde i Holstebro: ”Motorvej hele vejen” 

19 JAN Paneldebat hos Altinget. Møder på Christiansborg. 

     20 JAN Møde med transportministeren. Møde om national cykelstrategi.  

21 JAN Møder på Christiansborg. 

     25 JAN Debat om transportaftale TV Midt Vest. Aften: Debat på Viborg Katedralskole. 

     26 JAN  Konference vedr. bæredygtig råstofforsyning. 

27-28 JAN Møder på Christiansborg. 

29 JAN Feltbesøg i Støvring. 
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