
 

 

 

    Nyt fra Borgen – Juni 2021 

 

Grundlovstaler, infrastrukturaftale og sommer 

Det var en historisk dag, da regeringens og alle folketingets 13 partier mandag den 28. juni 

2021 kunne præsentere en bred infrastrukturaftale, som rækker langt ud i fremtiden. Jeg 

glæder mig over, at det blev en aftale med mange Venstre-aftryk. Herunder etableringen 

af den længeventet Hærvejsmotorvej og ikke mindst en opgradering af det danske vejnet. 

Der er meget der skal falde på plads inden jeg kan drosle ned og gå på sommerferie.  

I denne måned fik jeg fint besøg på Christiansborg af Thorkild Olesen, som er formand for 

Danske Handicaporganisationer. Vi var enige om, at mennesker med handicap 

selvfølgelig skal kunne deltage i samfundet, men det kræver, at de får muligheden. På 

mødet drøftede vi bl.a. tilgængeligheden for handicappede på stationer og busser. Et 

vigtigt fokus område, som jeg blev klogere på.   

Juni måned indebar selvfølgelig også Grundlovsdag. En festdag hvor vi fejrer vores frihed 

og folkestyre. Jeg holdte mine grundlovstaler i Karup og Viborg, hvor jeg lagde særligt 

vægt på bedre vilkår for det danske foreningsliv. Foreningslivet er den lim, som binder 

samfundet sammen, og er med til at skabe et sundt fællesskab. Jeg har selv været er selv 

aktiv i det lokale foreningsliv, og ved hvor hårdt coronaen og nedlukningerne har ramt de 

danske foreninger og danskernes sociale samvær. Nu får vi friheden tilbage.    

Kristian Pihl Lorentzen 

MF, Venstre 
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I slutningen af juni drog jeg afsted til Bornholm. Ikke for at holde ferie, men for at tage på 

feltbesøg. Sammen med det det dygtige og engagerede lokale folketingsmedlem, Peter 

Juel-Jensen (V) fik jeg indsigt i øens potentiale, udfordringer og infrastruktur. Det var rart 

at opleve en ø med liv og fremgang. Vi må aldrig glemme de danske øer i kampen for et 

sammenhængende Danmark i balance.  

Jeg rykker nu stikket ud i ugerne 27-31, hvor jeg er på sommerferie rundt i Danmark og i 

Østrig, hvorfor jeg ikke svarer på telefon eller mail. Jeg ønsker alle en rigtig god sommer. 

 

Folkestyret i arbejde 

Ugen inden Grundlovsdag er vanligt 

præget af stort travlhed både udenfor 

og indenfor i folketingssalen, og igen i 

år har der været tryk på kedlerne. 

Tirsdagen inden Grundlovsdag bar 

tydeligt præg af, at der var meget, der 

skulle nås inden Folketinget kunne 

lukke ned. Hele 52 punkter var på 

dagsordenen, så hvis man ikke fik 

sved på panden af det danske 

sommervejr, fik man det af travlheden inde på Christiansborg.  

 

 

 

 

 



Besøg fra Favrskov 

Det var en velforberedt deputation fra 

Favrskov Kommune, som var på besøg 

på Christiansborg. De gode folk fra 

Favrskov Kommune besøgte 

transportudvalget for at slå et slag for 

opgraderingen af Rute 26 mellem 

Svenstrup og Mundelstrup samt den 

allerede fastlagte linjeføring. Vi 

politikere har et stort ansvar, når det 

gælder aftaler om linjeføringer. 

Borgerne har krav på vished snarest muligt.  

 

 

Kultur på skinner  

Dansk Veterantogs 

Fællesorganisation og 

Danmarks Jernbanemuseum 

besøgte mig på 

Christiansborg i begyndelsen 

af juni måned. Vi havde en 

rigtig god drøftelse om 

veteranbanernes situation, 

og om hvordan vi i fremtiden 

sikrer denne vigtige del af 

Danmarks kulturarv. De 

mange frivillige ildsjæle 

landet over gør et kæmpe stykke arbejde. I mine øjne fortjener de mange 

veterantogsklubber politisk bevågenhed og opbakning. Veteran tog er kultur på skinner, og 



jeg glæder mig over, at vi i forbindelse med den nye infrastrukturaftale har fået afsat en 

pulje på 20 mio. kr., der kan sikre veterantog på skinnerne trods de nye signaler.    
 

 

Pas på foreningslivet 

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

Læserbrev: Danmark er glædeligvis et foreningsland med tusindvis af små og store 

foreninger rundt i hele landet. Ikke mindst i lokalområdet er foreningslivet uløseligt 

forbundet med frivilligt engagement og initiativ til gavn for andre. De mange aktiviteter i 

vores vidt forgrenede foreningsliv ville være ubetalelige, og for manges vedkommende 

ikke-eksisterende, såfremt skatteyderne og kommunen skulle stå for dem. I min optik er 

foreningslivet noget af det ypperste i vores dejlige land – et sted, hvor mennesker mødes, 

inspirerer hinanden og engagerer sig til stor gavn og glæde. Det skal vi passe rigtig godt 

på.  

Desværre tyder meget på, at foreningslivet er under stigende pres. Jeg hører i hvert fald 

mange dystre meldinger om, at det bliver sværere og sværere at få folk til at gå ind i 

bestyrelsesarbejdet rundt i landet. Som årsag nævnes det store regeltyranni, som 

foreningerne støder ind i. Selv ved mindre aktiviteter skal der bruges kræfter og ulønnet tid 

på at søge tilladelser til dit og dat. Senest er især de små foreninger blevet belastet af 

loven om hvidvask af penge, der indebærer bøvlet indberetning af informationer om 

foreningerne til banker. Dertil kommer høje bankgebyrer for selv små foreninger – igen 

affødt af uigennemtænkt lovgivning.  

Det er på høje tid, at vi politikere anerkender foreningslivets enorme betydning for 

samfundet som helhed og for lokalområderne i særdeleshed. Vi skal luge ud i rækken af 

overflødige regler og unødvendigt bureaukrati, der er sendt ud over landet med 

spredehagl. Jeg har desværre selv været med til at stemme for den del af denne 

foreningshæmmende lovgivning. Uden at være opmærksom på elementet af ”kollektiv 

afstraffelse”, hvor vi ramte ved siden af skiven. Det var en fejl, som jeg har sat mig for at 



rette op på. Vi skal nemlig passe rigtig godt på det umistelige danske foreningsliv – og de 

frivillige ildsjæle, der får det til at fungere til glæde for os alle. 

 

 

Et folketingsår går på hæld 

Afslutningsdebatten i 

folketingssalen d. 2. juni 

markerede, at folketingsåret gik på 

hæld. Det har været et 

begivenhedsrigt år, hvor regeringen 

har fastholdt danskerne i et hårdt 

jerngreb med nedlukninger og 

restriktioner for slet ikke at tale om 

minkerhvervet. En ting er sikkert, 

og det er, at det er danskerne selv, 

og ikke regeringen, som har båret 

os igennem pandemien. På transportområdet skete der også en masse. Efter to års tøven 

omsider et investeringsudspil i april måned, hvilket var startskuddet til 

infrastrukturforhandlingerne, der landede med en bred aftale den 28. juni 2021. 

 

 

 

 

 



Venstre er på dyrenes side 

Med vedtagelse af lovforslag L 229 gennemtrumfede 

regeringen, at dyrevelfærden kan svækkes i de 

såkaldte naturnationalparker. Sporene fra de sultende 

heste i Mols Bjerge skræmmer. Det er fuldt forståeligt, 

at rigtig mange dyrevenner i høringssvarene udtrykker 

stor bekymring for dyrenes ve og vel i den højt 

besungne “vilde natur”. I min optik er det sygt, at dyr 

ikke skal tilses og passes på samme niveau som andre 

dyr, fordi de går bag hegn i statsejet “vild natur”. 

Venstre kunne af gode grunde ikke støtte dette lovforslag. 

 

Det skal kunne betale sig at arbejde 

Venstre har altid været garant for solid 

økonomisk politik. Den socialdemokratiske 

regering har i deres regeringsperiode 

vedtaget at forlænge ordningen, som giver 

arbejdsløse indvandrere 2000 kr. ekstra om 

måneden skattefrit. Regeringens politik fjerner 

incitamentet til at finde et arbejde, og svækker 

integrationen. Jeg er af den overbevisning, at 

det skal kunne betale sig at arbejde. Det er 

sund økonomisk politik, som vil gavne hele 

samfundet. 

 

 

 



Feltbesøg med Venstres landdistriktsordfører 

Peter Juel-Jensen 

Et sammenhængende Danmark 

er et Danmark i bedre balance. 

Det er uden tvivl et af mine og 

Peter Juel-Jensens vigtigste 

politiske mål, og her spiller god og 

sikker trafikalinfrastruktur en 

afgørende rolle. I forbindelse med 

min gode kollega Peter Juel-

Jensens besøg i det midtjyske var 

vi på en række feltbesøg i bl.a. 

Klejtrup, Møldrup og Mønsted. 

Her havde vi fokus på turisme og landdistrikternes vilkår.  

I Klejstrup besøgte vi attraktionen ”Verdenskortet”, hvor Søren Vejle-Cassøe stod for den 

fantastiske rundvisning. Der skal også lyde en tak til de aktive lokale Venstre-folk Micheal 

Nøhr, Dan Jørgensen og Bitten Og Steen Bohnstedt-Pedersen. Vi fik drøftet indsatsen for 

at fremme turismen i landdistrikterne. 

I Møldrup havde min gode partifælle Lone Kastberg samlet omkring 50 frivillige 

landsbypedeller fra Viborg Kommune til en rigtig god dialog om, hvordan vi løfter og 

forskønner vores dejlige landsbyer.  

Vi besøgte også Mønsted Kalkgrube, der fortæller om et vigtigt stykke dansk kultur- og 

industrihistorie. Nemlig om udvinding og brænding af råstoffet kalk med henblik på byggeri 

gennem århundreder. Et fantastisk sted, hvor natur og kultur går hånd i hånd. Det var en 

god oplevelse, og der skal lyde en stor tak til Rikke Friis samt de lokale Venstre-folk Jakob 

Repsholt, Claus Clausen og Kurt Mosgaard for en interessant rundvisning.  

 

 



Grundlovsdag med taler i Karup og Viborg 

Grundlovsdag er en fest dag, og det 

var den også i år. I en tid med 

corona og nedlukninger, er det rart, 

at vi så småt kan begynde at vende 

tilbage til hverdagen. Det var derfor 

en særlig oplevelse, at jeg i år kunne 

holde mine vanlige grundlovstaler, 

og møde de mange mennesker, som 

jeg repræsenterer i mit virke som 

folketingsmedlem. I år kunne jeg holde mine grundlovstaler i Karup og Viborg i et dejligt 

dansk sommervejr med høj sol. Mere idyllisk kunne det ikke blive. Det var en ære at tale til 

de mange tilhørere, som var mødt op. I min tale slog jeg et slag for bedre vilkår til vores 

umistelige foreningsliv, der er hårdt presset af administrativt bøvl og høje gebyrer. Vores 

foreningsliv er noget af det dyrebareste i vores samfund.        

 

 

Tekniskgennemgang af PostNords 

regnskabspraksis  

Jeg deltog også i den tekniske gennemgang af 

PostNords regnskabspraksis. Herunder 

fordeling af omkostninger på det 

befordringspligtige og det konkurrenceudsatte 

område. Vi må og skal sikre fair konkurrence 

på distribution af post, pakker og stykgods. 

Derfor er disse tekniske gennemgange 

nødvendige, så vi kan få den fornødne viden 

og handle derefter.  



Vigtig sommer- og erhvervspakke 

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

Læserbrev: Dansk økonomi er kommet bedre igennem corona-krisen, end mange havde 

frygtet. Det skyldes ikke mindst vores dygtige og omstillingsparate erhvervsliv samt den 

bomstærke økonomi, som den Venstre-ledede regering efterlod i 2019. Men krisen har 

ramt skævt, og en del brancher er stadig nødlidende. Det skal vi gøre noget ved, så vi 

værner om gode danske job.  

 

Derfor glæder det mig, at Venstre er med i en bred aftale om en sommer- og 

erhvervspakke, som bl.a. sikrer hjælp til særligt udsatte erhverv - herunder en målrettet 

indsats for restauranter og turismen i hele landet. Samtidig fortsætter vi en solid indsats for 

bedre rammevilkår for danske eksportvirksomheder på baggrund af anbefalingerne fra de 

genstartsteams, som Venstre stod fadder til sidste år.  

 

I 2020 mistede turismeerhvervet 31 mia. i tabt omsætning, og med fortsatte 

rejserestriktioner risikerer vi, at der går lang tid, før turismen er tilbage på fuld damp. 

Derfor afsætter vi med aftalen ca. 300 mio. kr. til bl.a. øget markedsføring af turismen, 

støtte til restauranter og en pulje, så hårdt ramte virksomheder kan omstille sig og blive 

mere konkurrencedygtige. Regeringen ønskede kun at sætte ind i de fire største - 

socialdemokratiske - byer, men Venstre har sørget for, at støtten dækker i hele landet.  

 

Med aftalen sikrer vi, at virksomheder indenfor særligt udsatte sektorer - herunder 

rejseselskaber, messecentre og luftfarten - kan søge tilskud til at omstille sig til en ny 

virkelighed i lyset af corona-krisen, ligesom vi forlænger støtteordningen til fastholdelse af 

kritisk personale i luftfarten.  

 

Det har været vigtigt for Venstre at undgå de problemer med konkurrenceforvridning, som 

vi desværre så sidste sommer, og vi er kommet et godt stykke af vejen. Vi mener fortsat, 

at den bedste hjælp ville være at fjerne unødvendige restriktioner og regeringens ulogiske 

benspænd, der hæmmer mange virksomheder. Det kæmper vi videre for på baggrund af 

de positive corona-tal og vaccinationernes udbredelse.   



Besøg af formanden for Danske 

Handicaporganisationer 

I midten af juni fik jeg besøg af 

Thorkild Olesen på mit kontor 

inde på Christiansborg. 

Thorkild er formand for Danske 

Handicaporganisationer (DH), 

hvor han yder en fantastisk og 

prisværdig indsats. 

DH arbejder for, at mennesker 

med et handicap kan leve et liv 

som alle andre. Mennesker 

med handicap skal nemlig 

kunne deltage, bidrage og 

være en del af fællesskabet. På mødet drøftede vi bl.a. tilgængeligheden for 

handicappede på stationer, i busser og andre steder i den kollektive transport. Jeg glæder 

mig derfor over, at vi i den nye infrastrukturaftale, har fået afsat en pulje på 650 mio. kr., 

som skal sikre tilgængelighed på stationer.  

 

Besøg af Dansk Jernbaneforbund  

I juni måned fik jeg fornemt besøg af Henrik 

Horup og Simon Bauer fra Dansk 

Jernbaneforbund. Vi havde nogle gode og 

konstruktive drøftelser angående de aktuelle 

udfordringer jernbanesektoren kæmper med. 

Jeg kan afsløre, at vi var enige om at holde 

Danmark på sporet og kæmpe for tog til tiden 

samt sikkerhed omkring jernbanen, herunder 

med hensyn til overkørsler. 



Friheden vender så småt tilbage 

Efter flere måneder med skrappe restriktioner er der endelig lys for enden af tunnelen. Det 

var i juni måned, at et bredt politisk flertal 

blev enige om en genåbningsaftale, 

hvilket betød, at der blev sat dato for, 

hvornår restriktionerne ville blive fjernet. 

Kravet om mundbind var det første sted, 

der blev lempet. Lempelserne er til gavn 

for os alle, og jeg glæder mig personligt 

over, at friheden er begyndt at vende 

tilbage til den enkelte igen.     

 

 

 

 

 

 

 

Angreb på de unges frie valg 

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

Læserbrev: Det ser sort ud for fremtidens gymnasieelever. Kommende gymnasieelever i 

de større byer skal fremover tvangsfordeles efter deres forældres indkomst. Dette indgreb 

i elevernes frie valg strider imod mine og Venstres liberale værdier. Jeg har stor tillid til, at 

de unge selv er i stand til at træffe deres uddannelsesvalg på et oplyst grundlag.  

Regeringen og de øvrige røde partier har desværre ikke samme tillid til de unge, da det i 

en ny politiskaftale fremgår, at det offentlige er bedre i stand til at træffe beslutninger på de 

unges vegne. Renlivet socialistisk formynderi.  



Når gymnasierne i de større byer ikke længere skal anstrenge sig for at tiltrække elever, er 

der risiko for, at kvaliteten forringes. Desuden øges risikoen for mindre motivation blandt 

eleverne samt større frafald, når unge de unge ikke oplever at komme ind på deres 

drømmegymnasie, som passer til deres behov og ønsker.  

Selvom Venstre forlod forhandlingerne, formåede vi alligevel at præge aftalen positivt. Jeg 

er glad for, at Venstre fik sikret en bedre økonomisk taxametermodel for 

landdistriktsgymnasierne. På trods af Venstres vigtige aftryk på den nye aftale, så mangler 

der fortsat midler til de små gymnasier i landdistrikterne. Det vil vi kæmpe videre for at 

løse.  

Jeg havde faktisk større forventninger til regeringen og de røde partier forud for 

forhandlingerne. I Venstre kæmper vi for gode ungdomsuddannelser i hele landet, fordi det 

er med til at sikre et sammenhængende Danmark i balance. Venstre forlod 

forhandlingerne, da det stod klart, at de røde partier ville fjerne det frie valg for de unge. 

Her går vores røde streg. Ja til frit valg. Nej til socialistisk formynderi. 

 

 

Feltbesøg ved KINGO i Silkeborg 

Feltbesøgene er der stadig mange af, og i 

midten af juni besøgte jeg KINGO i Silkeborg. 

Direktøren Michael Kamstrup Søndergaard og 

jeg havde nogle inspirerende drøftelser, hvor 

vi bl.a. andet kom ind på miljørigtig 

genanvendelse af byggematerialer. 

Genanvendelse er afgørende i fremtiden, da 

der er behov for, at vi strækker de jomfruelige 

råstoffer ud over længere tid.  

 



Flygtninge er ikke indvandrere 

Flygtninge skal hjælpes midlertidigt, men sendes 

tilbage til deres hjemland så snart sikkerheden er 

genoprettet - bl.a. takket være dansk indsats. 

Ganske som det er ånden i Flygtningenonventionen. 

Hvis ikke dette princip håndhæves, vil det blive en 

tikkende bombe i det danske samfund. Historien 

viser, at det er uhyre vanskeligt at integrere et stort 

antal udlændinge med høj fertilitet og helt 

anderledes kulturel baggrund, ligesom der er 

voldsomme problemer med kriminalitet.  

Konklusion: Vi skal fortsætte en fast og fair 

udlændingepolitik, hvor vi skelner mellem flygtninge 

og indvandrere. 

 

 

 

 

Regeringen bekæmper det frie valg 

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

Læserbrev: Den socialdemokratiske regeringen ser på kernevelfærd med farvede og 

ideologiske briller, og ser ikke samfundet i et større perspektiv med blads til borgernes frie 

valg. Det står mere og mere klart, at regeringen vil fastholde og udvide den statslige 

styring på velfærdsområdet.  

Regeringen har set sig sur på private leverandører, og ser dem som trusler mod de 

offentlige tilbud. Det synes jeg er en skam. Jeg har tillid til, at den enkelte dansker selv 

ved, hvilke tilbud som passer ind i deres behov og værdier. Det skal regeringen 



selvfølgelig ikke blande sig i. Offentlige og private tilbud kan Fint sameksistere i et 

samfund med frit valg, og hvor pengene følger med borgerens valg.  

Regeringen har netop indgået en aftale om økonomien og elevfordelingen på 

ungdomsuddannelser. Resultatet af denne aftale blev, at der indføres tvangsfordeling af 

elever i de større byer. Det er statslig styring af værste skuffe. Men det stopper ikke her. 

Regeringen har som led i forhandlingerne om vedfærdsaftaler på ældreområdet vedtaget, 

at en række kommuner kan sætte alle frit valg ordninger på ældreområdet ud af kraft. Det 

betyder, at ældre kan risikere at miste retten til at vælge ældrebolig eller hjemmepleje. 

Friskolerne kan heller ikke vide sig sikre, da regeringen har forslået at skære i skolernes 

tilskud. Og jeg kunne desværre fortsætte listen. 

Venstre vil det modsatte. Det frie valg er for os afgørende, når vi skal indrette vores 

velfærdssamfund. Venstre vil styrke det frie valg for gravide, så gravide kan vælge mellem 

et offentligt eller privat tilbud. På ældreområdet har Venstre forslået, at der skal etableres 

flere friplejehjem. Og de frie skoler skal sikres gode rammer. Mennesker er forskellige, og 

har forskellige behov. Derfor skal vi værne om danskernes frie valg og afvise ideologisk 

systemtænkning og ensretning.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tange Sø er ikke en naturlig sø 

I juni måned kunne jeg undre mig over, 

at Tange Sø er klassificeret som en 

”naturlig” sø, og ikke en ”stærkt 

modificeret” sø. Tang Sø er ikke en 

naturlig sø, men er derimod kunstig i 

form af en opdæmning af Gudenåen 

fortaget mellem 1918 og 1921. Det 

tilbageholdende vand bliver den dag i 

dag brugt til at fremstille grøn energi på 

Tangeværket. Klassificeringen af 

vandløb og søer er af afgørende 

betydning for implementeringen af EU´s 

regler for vandløb og de tiltag, der skal 

gøres. Efter min mening er der sket en 

fejl i klassificeringen. En klassificeringen som ”stærkt modificeret vandløb” ville give helt 

andre muligheder for at opfylde EU´s regler. Jeg kræver derfor klare svar på hvorfor Tange 

Sø efter sigende skulle være en naturlig sø, når dette ikke er tilfældet. Jeg ser frem til at få 

svar fra miljøminister Lea Wermelin i sagen om Tange Sø, da det tyder på, at der er sket 

en graverende fejl.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Venstre kæmper for erhvervslivet 

Det er tydeligt at se, at Venstre 

kæmper for et stærkere 

erhvervsliv. Tallene taler vist for 

sig selv, når 8 ud af de 10 mest 

erhvervsvenlige kommuner er 

med en Venstre-borgmester i 

spidsen. Det betyder noget, 

hvem vi vælger som borgmester, 

når det handler om at skabe 

vækst og arbejdspladser. En ting 

er sikkert, og det er, at Venstre 

har vist sit værd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fodbold på Bornholm 

I slutningen af juni måned 

rejste jeg til Bornholm 

sammen med det lokale 

folketingsmedlem Peter Juel-

Jensen (V) i forbindelse med 

min besøgsdag på 

klippeøen. Bornholm er en 

blandt mange smukke 

danske øer, og det var en 

stor fornøjelse, at få et større 

kendskab til øen sammen 

med den lokale bornholmer 

Peter Juel-Jensen. Jeg var 

knap nok noget i havn i 

Rønne, inden vi tog på en af 

de lokale restauranter for at 

se det danske landshold 

spille sig videre i EM turneringen med en 4-1 sejr over Rusland. Det var en god måde at 

starte feltbesøget ud med.    

 

 

 

 

 

 

 



Feltbesøg hos Hotel Green Solution House i 

Rønne 

Sammen med Peter Juel-

Jensen besøgte jeg Hotel Green 

Solution House i Rønne, hvilket 

var en stor fornøjelse. Vi havde 

en inspirerende drøftelse med 

hoteldirektør Trine Richter og 

direktøren for Destination 

Bornholm Pernille Kofod 

Lydolph. Vi kom bl.a. ind på 

rammevilkårene for det vigtige 

bornholmske turisterhverv, der 

står for 10 pct. af øens økonomi. 

Et andet vigtigt emne som vi 

berørte var selvfølgelig behovet 

for mere færgekapacitet.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Feltbesøg hos Bornholms Lufthavn 

Som Venstres 

transportordfører var det 

en stor fornøjelse at 

inspicere Bornholms 

Lufthavn sammen med 

min gode kollega Peter 

Juel-Jensen. Vi havde en 

interessant drøftelse 

med lufthavnens direktør 

Christina Didriksen, hvor 

vi bl.a. drøftede 

lufthavnens situation og 

rammevilkår. Peter og 

jeg kunne med glæde konstatere, at aktiviteten her var i solid fremgang i kølvandet på 

coronaen og diverse nedlukninger. De mindre lufthavne er helt afgørende for at sikre et 

sammenhængende Danmark i balance.  

 

 

 

 

 

 

 



Feltbesøg hos BHS Logistics i Rønne  

I forbindelse med mine besøgsdage på 

Bornholm lagde Peter Juel-Jensen og jeg også 

vejen forbi transportvirksomheden BHS 

Logistics i Rønne. Her talte vi med direktør 

Morten Studsgaard om godstransporten til og fra 

Bornholm. Herunder med hensyn til kapaciteten 

på Færgen Hammershus, som sejler mellem 

Køge og Rønne. Det er altid dejligt at tale med 

folk, der ved hvor skoen trykker. 

 

 

 

 

 

 

Feltbesøg på Rønne Havn 

For en ø som Bornholm er Rønne Havn 

meget betydningsfuld på flere 

parameter. Den binder Danmark, 

Sverige og Bornholm tæt sammen, og 

faciliterer turisme og godstransport til 

øen. Men havnen er mere end det. I 

Rønne Havn er der virkelig gang i 

sagerne ud fra en vision om at spille en 

hovedrolle i udskibningen af store 

vindmøller til opstilling i Østersøen. 



Derudover tegner der sig en fremtid for havnen i forbindelse med Danmark som førende 

producent af grønne drivmidler. Herunder Power to X og vindmølleenergi. Bornholm har 

en central og optimal placering som et fremtidigt grønt tankningssted for skibe i Østersøen. 

Det var en stor fornøjelse at se Rønne Havns store potentiale sammen med min gode 

kollega Peter Juel-Jensen.  

 

 

Folketinget og Rigsdagen på besøg i Ystad Havn 

På vej hjem fra mine besøgsdage 

på Bornholm lagde Peter Juel-

Jensen og jeg vejen forbi Ystad 

Havn. Her mødtes vi med vores 

skånske kollega Anders Hansson 

fra Moderaterne, som er medlem af 

den svenske Rigsdagen. Vi blev 

vist rundt i den nye havn og 

drøftede flere aktuelle sager, 

heriblandt episoderne med 

stenkast mod biler på E65, som vi 

ser på med stor alvor og opfordrer alle, der sidder inde med information, til at involvere 

politiet. Vi drøftede desuden, hvordan trafikken mellem Ystad og Bornholm kan sikres og 

udvikles. I Venstre ønsker vi, at dansk trafik til og fra Bornholm skal gå via Ystad, men vi 

vil se garantier for, at trafikken ikke forstyrres og påvirkes af grænselukninger igen. Derfor 

ser vi også et behov for en permanent løsning for en transportkorridor for at sikre transit og 

trafik mellem Sjælland og Ystad.  

 

 

 



Højere skatter rammer bredt 

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

Læserbrev: Under valgkampen i maj/juni 2019 garanterede Socialdemokratiet, at 

fremtidige skattestigninger ikke ville ramme den brede befolkning og den hårdt arbejdende 

dansker. Valgkampen er for længst overstået, men det er regeringens skattestigninger 

desværre ikke. Mette Frederiksen har i sine to år som statsminister indført ikke mindre end 

40 forskellige skatte- og afgiftsstigninger. Og desværre viser det sig, at netop den brede 

befolkning bliver ramt hårdt af regeringens og venstrefløjens skattestigninger.  

 

Og det er ikke håndører, vi taler om. En ganske almindelig arbejderfamilie med to børn vil 

kunne mærke en skatterigning på mellem 2.200 kr. til 12.400 kr. om året. For en 

funktionærfamilie med to børn, vil skattestigningen være mellem 2.900 kr. til 13.700 kr. om 

året. Og for pensionister må bløde mellem 1.200 kr. til 8.100 kr. ekstra om året.  

 

Det er et velkendt og uhyggeligt fænomen, at røde regeringer bruger mange penge og 

øger skatterne. Men den førte politik ligger fjernt fra, hvad danskerne blev stillet i udsigt. 

Der er brug for en helt ny kurs, hvor helt almindelige, hårdtarbejdende danskere får lov til 

at beholde en større andel af deres egne surt tjente penge. Evindelige drej på 

skatteskruen er ikke kun urimeligt – det er også en kortsigtet politik, fordi et tårnhøjt 

skattetryk gør Danmark fattigere og undergraver vores fælles velfærd på den lange bane.  

 

 

Regeringen har ført landbruget bag lyset 

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

Læserbrev: Det står nu klart i al sin gru, at S-regeringens udspil vil fjerne grundlaget for 

mellem 6.000-7.000 arbejdspladser, hvis man kigger på bare 20 pct. af det danske 

landbrugsareal. Det viser nye grundige beregninger fra Landbrug & Fødevarer, der er 



foretaget på nogle af de områder, der bliver hårdest ramt. Samtidig vil 600 landbrug stå på 

randen af konkurs med regeringens planer for EU’s landbrugsstøtte.  

Venstre har længe presset på for, at regeringen skulle fremlægge konsekvensberegninger 

for deres udspil. For vi havde på fornemmelsen, at både arbejdspladser og økonomi bliver 

hårdt ramt. Selvom landbrugsforhandlingerne har været i gang i flere måneder, så har vi 

endnu ikke fået fakta på bordet. Med de nyeste afsløringer, begynder man at forstå, 

hvorfor regeringen putter med konsekvenserne. Den har simpelthen ført landbruget bag 

lyset. 

Da regeringen fremlagde deres udspil, lovede den højt og helligt, at en kommende aftale 

ikke skulle koste arbejdspladser. Derfor er det dybt bekymrende, at det nu kommer frem, 

at deres udspil både vil betyde tab af tusindvis af job og hundredvis af konkurser. Det vil 

Venstre ikke være med til. Derimod medvirker vi gerne til en landbrugsaftale, der forbedrer 

klimaet og vandmiljøet, men på en måde, hvor vi ikke blot sender tusindvis af 

arbejdspladser ud af landet uden af gavner klima og miljø en tøddel. Det er fortsat mit håb, 

at der kan indgås en bred landbrugsaftale. Men det kræver, at regeringen imødekommer 

de blå partier og pure afviser de røde partiers urealistiske retorik og paradeforslag. De 

dygtige danske landmænd har allerede vist vejen for den grønne omstilling. Det skal de 

belønnes og takkes for – ikke straffes. 

 

 

 

 

 

 



Den længe ventede infrastrukturaftale blev 

forhandlet på plads 

Det var en historisk dag for 

Danmark, da et samlet 

Folketing kunne 

præsentere en 

infrastrukturaftale, som vil 

sikre fremkommeligheden i 

Danmark i mange år frem. 

At alle Folketingets partier 

kunne blive enige om en 

aftale, er en præstation i 

sig selv. Blandt de mange 

Venstre-aftryk kan bl.a. nævnes Hærvejsmotorvejen, flere midler til støjbekæmpelse og 

ikke mindst en opgradering af det danske vejnet. At det er en god aftale skyldes ikke 

mindst, at regeringens infrastrukturudspil fra april på mange områder lignede VLAK-planen 

fra 2019. Det betød, at vi havde et godt udgangspunkt forud for forhandlingerne, og var i 

stand til at skrive mange af Venstres visioner ind i aftalen. Det er klart, når et samlet 

Folketing skal blive enige om en historisk aftale på infrastrukturområdet, så er der også 

tidsler. Eksempelvis starter en række meget påtrængende vejprojekter såsom 

Frederikssundmotorvejen, Næstvedmotorvejen, Rute 34 til Skive og Rute 26 mellem 

Søbyvad og Mundelstrup, for sent. Her blev der ikke givet ved dørene hos regeringen af 

de røde partier. Venstre kæmper videre for en fremrykning af de påtrængende projekter. 

Glædeligt er det, at vi nu giver den fuld gas med støjbekæmpelse, fremme af cyklisme og 

trafiksikkerhed. Vi tager også hul på den vigtige grønne omstilling af den tunge transport, 

om end Venstre gerne havde set en mere ambitiøs aftale på denne punkt. Med denne 

aftale er Danmarks infrastruktur sikret langt ud i fremtiden, og det er et vigtigt skridt imod 

et sammenhængende Danmark i bedre balance. I kan læse hele aftalen her.      

 

 

https://fm.dk/media/24848/aftale-om-infrastrukturplan-2035.pdf?fbclid=IwAR1z9AFD1WJFmM6Oc_9LbtqTx2P6M6sXS3nVMaO2Ue7vkxcDj1vbkQNk6ps


Fra fatamorgana til realitet  
 
Jeg er utrolig glad for, 

at Hærvejsmotorvejen 

med den nye 

infrastrukturaftale er 

blevet en realitet, og 

det er derfor sjovt, at 

mindes læserbrevet 

”Motorvejsprojekt er 

Kristian Pihls 

fatamorgana” i Viborg 

Stifts Folkeblad fra 

september 2016. Både 

de Radikale Venstre, 

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og ikke mindst Det Konservative Folkeparti 

hånede Venstres kamp for Hærvejsmotorvejen. Nu bliver Hærvejsmotorvejen en realitet, 

men det har været en lang og sej kamp med målet for øje. Så meget desto mere kan jeg 

glæde mig over den nye infrastrukturaftale. Hvor der er vilje, er der vej! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Feltbesøg på Københavns Hovedbanegård 

Sammen med formanden for 

Danske Handicaporganisationer 

Thorkild Olesen, 

transportminister Benny 

Engelbrecht og Klaus Bondam 

fra Cyklistforbundet besøgte vi 

Københavns Hovedbanegård. Vi 

så nærmere på tilgængeligheden 

til tog for handicappede, cyklister 

og børn i klapvogn. Den 

offentlige transport skal være 

tilgængelig for alle samfundsgrupper. Tak til DH for at arrangere besøget.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kristians kommende aktiviteter:  

 

Uge 27 Sommerferie 

Uge 28 Sommerferie 

Uge 29 Sommerferie 

Uge 30 Sommerferie 

Uge 31 Sommerferie 

Uge 32  Venstres sommergruppemøde i Kolding 

 

 

 


