Kristian Pihl Lorentzen
MF, Venstre
Nyt fra Borgen – Juli & August 2021
Grøn omstilling, kaos i Kabul og flere læger
Efter en god sommerferie, der bragte mig til Østrig og Tyskland, er jeg nu tilbage i folkestyrets
tjeneste. Sommerferien er endvidere blevet brugt ude i det danske sommerland, hvor jeg har aflagt
mange besøg rundt omkring i Danmark.
I slutningen af august har regeringen præsenteret deres finanslovsforslag. I lyset af manglerne i
dette finanslovsforslag er Venstre klar til at trække i arbejdstøjet. Det er her særligt manglen på
arbejdskraft og den grønne omstilling, som vi vil forhandle med regeringen om.
Bevarelsen af de gamle møller har blandt andet været en del af min sommerferie. Her har jeg haft
glæden af at kunne besøge Gammelby Mølle ved Fredericia, Bøstrup Mølle i Favrskov Kommune,
Nørre Jernløse Mølle i Kalundborg og Kollerup Mølle ved Hadsten. Fælles for alle disse møller er,
at de indeholder meget dansk kulturhistorie, men også at de i den grad er værd at bevare.
Møllebyggerfaget er også et uhyre vigtigt håndværk, som ikke må gå i glemmebogen. Derfor
aflagde jeg selvfølgelig et besøg hos møllebyggerfirmaet AKJ Totalbyg ved Grevinge i Odsherred.
I denne måned har vi været vidne til hjerteskærende billeder fra Kabul, som for alt i verden skulle
have været undgået. Regeringens fodslæbende adfærd i Afghanistan har ført til en hjerteskærende
og horribel situation, som må påtales. Vores stabile og massive indsats i Afghanistan igennem 20
år er afsluttet abrupt, og uden at evakuere alle dem som har hjulpet Danmark i krigen, og som nu
er truet på livet under det tyranniske styre. Lad mig komme med et klart budskab til de tusindvis af
danske veteraner, der har været udsendt til Afghanistan under vanskelige og farefulde vilkår: Jeres

indsats har abosult ikke været forgæves. I har bidraget til 20 år, hvor friheden vendte tilbage til
afghanerne, ikke mindst kvinderne. Tænk på de titusinder af afghanske piger, der igen fik lov til at
gå i skole. Og tænk på den mange skoler og brønde, som de danske styrker banede vejen for. Det
har utvivlsomt sat sig spor, selvom Talebans mørke lige nu breder sig i det hårdt plagede land.
Veteraner, I kan være stolte af jeres indsats. I har gjort Danmark ære. Det er ikke jeres fejl, at
USA pludselig fik vanvittigt travlt med at rømme Afghanistan før de rette forudsætninger var
etableret.
August startede ud med Venstres årlige sommergruppemøde, som i år blev afholdt i Kolding. Her
blev vores vision om, at der altid skal være en læge i lokalområdet til den enkelte borger,
præsenteret af Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen. Venstre vil have 1700 flere læger i
Danmark, sådan at lægemanglen og de lange ventetider elimineres.
Efter en velfortjent sommerferie er jeg nu klar til at kæmpe for en grøn omstilling af transporten og
landbruget, der giver mening. Vi må ikke skade vores arbejdspladser ved rigide og nyttesløse
klimaregler. I stedet skal vi se på løsninger, som er grønne, nytænkende og som sikrer væksten. Vi
skal blandt andet få styr på lægemanglen og på den grønne transport-omstilling. Hvor der er vilje
er der vej!

Politik. Motorvejsmål er nået, men vi skal videre!
Det er vist almindelig kendt, at jeg i mange år har kæmpet målrettet og vedholdende for realisering
af en jysk parallelmotorvej (Hærvejsmotorvejen), der fremtidssikrer vejkapaciteten på lang sigt
nordsyd i Jylland, aflaster mortervej E45 i øst og sikrer fornyet vækst, jobskabelse og bosætning
længere mod vest i Jylland. Og for at gøre Viborg til motorvejsby, så vi ikke sakker agterud af
dansen i forhold til andre kommuner, der for alvor har gang i udviklingen.
Her spiller den trafikale infrastruktur en afgørende rolle. Det ved vi fra de årlige undersøgelser,
som bl. a. Dansk Industri gennemfører for at afdække erhvervsklimaet i landets kommuner. Og det
kan man forvisse sig om ved at kaste blikket til Silkeborg, der virkelig nyder gavn af den opnåede
status som motorvejsby siden 2016 - her er der store investeringer og massiv tilflytning.
Derfor glæder det mig naturligvis rigtig meget, at Hærvejsmotorvejen nu bliver en realitet i kraftaf
den brede trafikaftale fra 28/ 6-21. Det vil hurtigt få stor positiv psykologisk effekt for investeringer,

jobskabelse og bosætning i Viborg Kommune - allerede inden vejen bliver bygget. For nu er der
vished om, at motorvejen kommer til Viborg i vor tid. Jeg deler meget gerne æren for dette vigtige
resultat med alle, der har deltaget i det lange seje træk, herunder min nære ven - afdøde oberst
Jens Chr. Lund - der fra start trak et stort læs og kæmpede for dette visionære projekt.
Jeg deler også gerne æren med dem, der kom ind i kampen i selve slutspurten op mod
trafikaftalens indgåelse, herunder min gode MF-kollega Søren Pape. Det er også glædeligt, at en
række partier i Viborg Byråd, der tidligere nærmest hånede Venstres og min kamp for
Hærvejsmotorvejen, nu udtrykker sig positivt og optimistisk om projektet.
Midt i denne glæde er det vigtigt at besinde sig på og respektere, at ikke alle deler glæden ved en
ny motorvej. Mange er bekymrede for naturen og vejens støjmæssige konsekvenser.
Med rette - for der kan ikke bygges ny større infrastruktur, uden at der også er en bagside af
medaljen.
Til gengæld skal vi anstrenge os for, at projektet gennemføres så skånsomt som overhovedet
muligt, og at der kompenseres for de ulemper, det indebærer. Eksempelvis ved fokus på
støjdæmpning og kompenserende foranstaltning i forhold til berørt natur.
Den forestående VVM-undersøgelse af mulige linjeføringer vest og øst og Viborg vil netop
afdække mulighederne, så vi efterfølgende kan kompensere for dem.
En anden bagside af medaljen er, at mange lodsejere kommer til at leve i uvished i 3-4 år, indtil
linjeføringen er fastlagt i forsættelse af VVM-undersøgelsen. Det har jeg det ikke godt med. På den
anden side set er vi nødt til at få projektet og dets konsekvenser meget grundigt belyst, inden vi
trækker beslutning om linjeføring og konkret udformning.
Til gengæld kan jeg garantere, at vi træffer beslutning, så snart det overhovedet kan lade sig gøre,
så alle får vished.
Man kan også spørge, hvorfor vi kun bygger motorvejsetaper mellem Løvel og Klode Mølle samt
mellem Give og Billund. Og hvorfor lige til Klode Mølle og ikke helt ned til motorvejen ved Pårup?
Det ærlige svar er, at det var hvad pengene rakte til i første omgang - 5,9 milliarder kroner.
I Venstres udspil havde vi afsat 12 milliarder kroner fuldt finansieret til anlæggelse af hele
strækningen Viborg - Haderslev frem mod 2035, og derefter den sidste strækning Viborg Sønderup efter aftaleperioden.
Vi fandt pengene ved at droppe den overflødige nye jernbane i Østjylland, som de røde partier bag
Togfonden har reserveret 13 milliarder kroner til. Men tro mig. Vi skal videre snarest muligt. Aftalen

er lavet sådant, at et kommende blåt flertal i Folketinget kan igangsætte de resterende etaper - fx
Klode Mølle - Give - inden 2035. Og det går Venstre naturligvis målrettet efter.
Afslutningsvis vil jeg endnu engang udtrykke glæde over, at et langt sejt træk har båret frugt. Tak til
de mange, der vedholdende har bakket Venstre og mig op i en undertiden lidt ensom kamp. Mit
vigtigste valgløfte er indfriet. Vi får nu bygget en stærkt tiltrængt Hærvejsmotorvej, der vil gavne
hele Danmark trafikalt, udviklingsmæssigt og økonomisk. Og i særdeleshed Viborg, der nu bliver
motorvejsby.
Samtidig skal vi respektere og imødekomme de borgere, der er bekymrede for udsigten til den nye
motorvej. Vi skal kompensere projektet ulemper så godt, vi overhovedet kan. Og så skal vi snarest
muligt videre med at få hele Hærvejsmotorvejen bygget færdig.
Hvor der er vilje, er der vej!.
I Venstres udspil havde vi afsat 12 milliarder kroner fuldt finansieret til anlæggelse af hele
strækningen Viborg - Haderslev frem mod 2035, og derefter den sidste strækning Viborg Sønderup efter aftaleperioden.

De beskidte vejskiltes land
På mine ture gennem det danske
sommerlandskab i min ferie er
jeg igen blevet mindet om
behovet for renere og synligere
skilte på vejene. Det skal
vejmyndighederne gøre bedre!
Her på billedet på vej til Gedser.
En dejlig by som Gedser skal
ikke nævnes på et møgbeskidt
vejskilt.

Landmænd slår alarm
Midtjylland har altid stået mit hjerte nært. Dog er
der for nyligt kommet dårlige nyheder for
landmændene i denne del af landet. De lokale
landmænd på Viborgegnen står nemlig til at blive
knusende hårdt ramt af stramme miljøkrav i
forbindelse med miljøtilstanden i Hjarbæk fjord.
Kravene til landbrugene ved Skive og Hjarbæk
fjord er kvælende for slagterier, mejerier,
maskinfabrikker m.fl.
Regeringens landbrugsudspil vil tvinge
landmændene til at fjerne al kvælstof fra
markerne. Dette udspil er rigidt, da det reelt ikke
vil forbedre tilstanden i fjordene.
Dette betyder, at de lokale landmænd i
Viborgegnen er i en kvælende risiko for at miste
deres levebrød. Det er skidt for dem. Og det er
rigtig skidt for alle vi andre i samfundet.

Jysk Brandmuseum Kjellerup
I august besøgte jeg Jysk
Brandmuseum Kjellerup. Det var en
stor fornøjelse at opleve det danske
brandvæsens historie, indsats og
materiel. Tak for et uhyre interessant
og lærerigt besøg. Brandvæsnet er
fortsat en uundværlig del af det danske
redningsberedskab, som skal
påskønnes. Et besøg her kan absolut
anbefales.

Frode Laursen i Vitten
August måned bød også på et
besøg hos en af Danmarks
største Logistikvirksomheder,
Frode Laursen i Vitten. Dir.
Thomas Corneliussen og jeg
havde en god samtale om
situationen hos
vejgodstransporterhvervet,
samt behovet for politiske
initiativer i EU og i Danmark,
der kan slå gang i den grønne
omstilling af erhvervet.

Møllebesøg i det ganske land
I løbet af sommeren har jeg besøgt
mange skønne danske møller, som
i den grad er værd af bevare. Nogle
af møllerne er i bedre stand end
andre – Kollerup mølle i Hadsten er
en af de møller, som ikke længere
er i så god stand. Derudover har
jeg besøgt Gammelby Mølle ved
Fredericia, Bøstrup Mølle i
Favrskov Kommune og Nørre
Jernløse Mølle i Kalundborg. Vi
skal bevare vores møller i
Danmark. Møllerne er hver og én skønne kulturperler, som vi skal værne om. Møllebyggerfaget er
også værd at bevare. Derfor besøgte jeg Møllebygger Michael Jensen og Aneta Kosers Jensen i
Odsherred. Længe leve Danmarks kulturarv – Længe leve de gamle møller!!

Transportpolitisk debat
I August tog jeg igen turen fra Ans til
København for at deltage i en
interessant transportpolitisk debat.
Transportministeren var også til
stede i Ingeniørernes hus ved
havnefronten. Trods politiske
forskelle er der rigtig meget, der
samler os når det gælder den
vigtige transportpolitik. Og jeg
værdsætter det gode samarbejde
med ministeren.

Lem – smedenes by
Jeg besøgte også virksomheden
Agrointelli i byen Lem i Vestjylland.
Virksomheden udvikler makrorobotter,
som kan hjælpe landbruget med at blive
grønnere, og samtidig øge udbyttet.
Robotterne kan udføre en præcis
dosering af sprøjtemiddel, så der
forurenes mindre, og forbruges mindre.
Robotterne kører på 100 pct. Biodiesel,
hvilket er en grøn og god løsning for
landmændene. Hvor der er vilje er der
vej!

Landbrug. Datotyranni på markerne.
Læserbrev:
Af Kristian Pihl Lorentzen, MF for Venstre, Hermelinsvej 4, Ans
Det er en meget nedslående melding fra fødevareminister Rasmus Prehn, at regeringen ikke agter
at dispensere fra den rigide datoregel for efterafgrøder.
Især efter en vanskelig og regnfuld høst giver det ingen mening af holde stædigt fast i datoen 20/ 8
som frist for såning af efterafgrøder, hvis man ikke vil straffes.
Vi mennesker bestemmer ikke over vejret -det gør kun Vor Herre. Reglen gavner ikke miljøet, men
skader kun landmændene. Der kan altså ikke sås, før der er høstet. En virkelighedsfjern og
bureaukratisk hån imod de danske landmænd. Det er en ommer.

Feltbesøg i grusgravområdet ved Bjergsted
Jeg vil gerne takke Lars Egehøj og Andreas
Hastrup for en fornuftig drøftelse af
infrastrukturen i området. Det er utrolig vigtigt,
at vi tænker os godt om i den endelige
udformning af motorvejen til Kalundborg. Hvis
ikke der etableres østvendte tilkørselsramper
ved Bjergsted, så vil der komme årligt
merkørsel med lastbiler på 800.000 km! Dette
vil betyde en enorm CO2 udledning og store
gener for beboerne i området. Denne sag vil
jeg naturligvis tage op med
transportministeren.

Feltbesøg hos RGS NORDIC i Kalundborg
Sammen med min gode ven og kollega Jacob Jensen
besøgte jeg i august virksomheden RGS NORDIC i
Kalundborg. RGS håndterer årligt 3,3 mio. ton forurenet
jord, 1,5 mio. ton bygge- og anlægsaffald og 400.000 ton
forurenet spildevand. RGS NORDIC bakker op om
Venstres forslag om en national råstof strategi. Vores
råstofstrategi skal sikre øget genanvendelse, et samlet
overblik over havende ressourcer og forventet behov
samt minimere transportarbejdet.

Fokus på transportbranchens udfordringer
August bød også på et møde om transportbranchens
udfordringer med Dansk Erhverv v. Jesper Kronborg
og Jesper Højte Stenbæk. Vi drøftede blandt andet
manglen på chauffører, omstilling til grøn tung
transport og øget totalvægt for 5-akslede lastbiler.
Der er virkelig brug for handling på dette område!

Veterantræf og byfest i Stoholm
I løbet af august måned var jeg i
fornemt selskab til byfesten i
Stoholm. Tak for en god snak med
de lokale borgere. Skønt at kunne
dele sin bilentusiasme med andre
borgere på denne dag.

Oversvømmelser ved Gudenåen og Silkeborg
Langsø
Denne sommer har vi igen været vidner til
oversvømmelser langs Gudenåen. Jeg har oplevet
dette på tæt hold under min inspektion langs
Gudenåen i Kongensbro, Svostrup og Resenbro.
Åen er for tiden præget af tætte grødeskove, som
bremser vandets løb. Derfor bliver vandstanden i
åen alt for høj, med oversvømmelser i kældre,
marker og haver til følge.
Handling er derfor påkrævet nu – lodsejerne har et
retskrav herpå! Grøden ved åen er alt for
fremtrædende og bremser vandet. Selvfølgelig kan
grøden slås efter behov, uden at naturen lider
overlast. Trækstien ved Resenbro står desuden
under vand.
Derfor har jeg stillet 9 spørgsmål til miljøministeren,
som skal igangsætte handling nu og her.
Derudover blev jeg interviewet af TV2 Østjylland vedrørende den oversvømmede Slotsholm i
Silkeborg. Her skal der også ske handling.
Grødeskæring er lovligt - også langt Gudenåen. Det mener i hvert fald en af Danmarks førende
miljøeksperter Peter Pagh i Jyllands-Posten Aarhus. Grødeskæring skal ikke stå alene som
virkemiddel mod oversvømmelser på lang sigt. Dog er det nødvendigt med en handling nu, hvilket
grødeskæring kan bidrage effektivt med.

Møllegruppen besøgte Tangeværket og
Bruunshaab Gl. Papfabrik.
Møllegruppen besøgte Danmarks største
vandmølle Tangeværket og Bruunshaab
Gl. Papfabrik. Stor tak til direktør Rasmus
Lambert Christensen, som viste os den
velbevarede og fuldt ud funktionsdygtige
vandmølle ved tangeværket. Det er utroligt
flot, at værket står så flot efter 100 år som
dansk kulturperle.
Der skal også lyde en stor tak til Kristian
Johansen, som var vært og guide på
Bruunshaab Gl. Papfabrik. Her kører produktionen af pap med det originale maskineri - ganske
som det er foregået siden 1919.

Danske råstoffer
Jeg vil gerne sige stort tak til medlemmerne af
danske råstoffer, hvor jeg holdte et oplæg om
behovet for en national råstofstrategi. Danmark
bør have et overblik over havende ressourcer og
forventet forbrug. Vi har brug for grus, sand og
sten til vores infrastruktur og byggerier. Derfor er
det godt at være på forkant med havende
ressourcer og forbrug.

Tyndt finanslovsforslag
Læserbrev:
Af Kristian Pihl Lorentzen, MF for Venstre, Hermelinsvej 4, Ans
Den socialdemokratiske regering har nu fremlagt sit finanslovsforslag for 2022. I Venstre har vi set
frem til, at regeringen kom med løsninger på de tre største udfordringer, som Danmark står
overfor. Nemlig manglen på arbejdskraft, den grønne omstilling og en fejlslagen integration.
Desværre skuffer udspillet.
Danske virksomheder mangler akut arbejdskraft. 4 ud af 5 hoteller melder om mangel på
arbejdskraft. I byggeriet har problemet ikke været større siden 2006. Og mange andre brancher
mangler hoveder og hænder. Alligevel indeholder regeringens finanslov ikke ét eneste initiativ, der

skaffer mere arbejdskraft. Det er dyrt for Danmark. Ifølge Dansk Industri koster den aktuelle
mangel på arbejdskraft Danmark 13,5 mia. kr. om året.
Selvom der stadig er langt igen for at nå klimamålsætningerne, er der ikke ét forslag, der reducerer
CO2-udledningerne, og regeringen har ikke afsat midler til klimatiltag. Når regeringen ikke er villige
til at prioritere den grønne omstilling, betyder det, at andre kommer til at betale. Det ser vi bl.a.
med regeringens landbrugsudspil, som risikerer at koste tusindvis af arbejdspladser i hele landet.
Regeringens finanslovsforslag præsenterer heller ikke løsninger på, hvordan vi får rettet op på
årtiers fejlslagen integration og får flere arbejdsløse indvandrere ind på arbejdsmarkedet.
Venstre vil en anden vej. Danmark har brug for, at vi fremtidssikrer økonomien, så der er råd til
både velfærd og den grønne omstilling. Vi er klar med konkrete løsninger, som vi tager med ind i
forhandlingslokalet - hvis vi bliver inviteret.

GF forsikring
I slutningen af august var jeg til en inspirerende
drøftelse hos GF forsikring om trafiksikkerhed,
adfærd i trafikken og vejvrede. Trafiksikkerheden og
den trafikale adfærd er vigtig for danske bilisters
tryghed.

Skive kaserne
Sidst i August havde jeg fornøjelsen
af at debattere Danmarks sikkerhed
og fremtidens forsvar på Skive
kaserne. Stort tak til Venstres
forsvarsordfører Lars Chr. Lilleholt,
som stod i spidsen for dagens vigtige
V-konference om Forsvarets
fremtidige rolle. Der skal også lyde
en tak til bl.a. Søren Gade, oberst
Christian Arildsen, og veteran Jacob
Panton-Kristiansen for en
perlerække af fremragende indlæg.

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:
1. september
2. september
3. september
4. september
5. september
6. september
7. september
8. september
9. september
10. september
13. september
14. september
15. september
16. september.
17. september
18.-25. sept.
27. september
28. september
29. september
30. september
5. oktober

Oplæg ved Tangeværket. Møde i Hærvejskomiteen.
Besigtigelse i Rødbyhavn sammen med transportministeren.
Ølbrygning på Grauballe Bryghus. Pramdragerfest ved Svostrup Kro.
Øllets Dag.
Flagdag i Viborg med gudstjeneste og efterfølgende reception.
Udflugt til Skagen med Viborgegnens liberale Erhvervslaug.
Møder på Christiansborg.
Paneldebat om revitalisering af jernbanen. TOG TIL TIDEN!
Paneldebat i Middelfart på ATL- topmøde om grøn omstilling af
vejgodstransporten. Aften: Støjmøde i Odense.
Rundvisning på Borgen af klasse fra Bjerringbro gymnasium
Møde i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Feltbesøg hos Thiise Mejeri.
Møder på Christiansborg. Aften: Ministermiddag med justitsministeren.
Rundvisning af klasser fra Midtbyens Gymnasium. Møder på
Christiansborg. Aften: Viborg Skydeselskab.
Paneldebat v. Energibyen Skive på Transportmesse 2021 i Herning.
Åbning af JAFI i Viborg Transportmesse i Herning. Årsmøde hos DPT.
Sommerhusophold i Blåvand med familien. Fejring af mine 60 år.
Møde i det transportpolitiske netværk i Padborg.
Feltbesøg i Sønderborg. Aften: Koncert i Royal Arena med Elton John.
Møder i Cykelpolitisk Tænketank og Færdselssikkerhedskommissionen.
Besøg hos fængsler med Retsudvalget. Aften: Garderfest ved Nørskov.
FOLKETINGETS ÅBNING. Et nyt folketingsår begynder. Min datter
Sofie fylder 31 år. Mit barnebarn Hanna fylder 10 år.

