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Tak for tilliden gennem mange år! 

 

Ved folketingsvalget tirsdag den 1. november 2022 fik jeg 4595 personlige stemmer. Det er mange 

stemmer. Og en stor personlig tillidserklæring. Men det rakte desværre kun til en fjerdeplads 

blandt Venstres kandidater i Storkreds Vestjylland. Som følge af en gedigen vælgerlussing fik 

Venstre desværre kun tre mandater i storkredsen. Dermed er jeg ude af folketinget efter snart 18 

år som midtjysk talerør på tinge. 

 

Det er jeg selvsagt trist over og ked af. Ikke fordi jeg klamrer mig til en taburet. Men fordi der 

fortsat er en række vigtige sager, jeg gerne ville følge helt i mål såsom forbedring af vejnettet, 

effektivisering af jernbanen, kamp imod indhegnede statsskove, gode rammer for landbruget, 

vandløbsvedligeholdelse, borgernes frie valg, samt mere frihed under ansvar for foreningslivet. 

Desuden ville jeg gerne siddet med om bordet når Tange Søs fremtid skal afgøres. Sådan skulle det 

ikke være. Vælgerne har talt – respekt for det. 

 

Jeg vil gerne her takke de tusinder af vælgere, der har vist mig tillid ved at stemme på mig 

gennem mange år. Også tak til de mange, der har engageret sig i mine valgkampe som aktive 

frivillige hjælpere, anbefalere og ydere af frivillige valgbidrag. Tak til gode samarbejdspartnere i 

foreninger og organisationer samt til gode kolleger i andre partier.  

 

Sammen har vi gennem vedholdende rugbrødsarbejde sikret mange gode resultater til gavn for 

befolkningen. Jeg har altid bestræbt mig på at være en tilgængelig, nærværende og handlekraftig 

ambassadør ovre på Borgen – det må og skal være en hovedrolle for et folketingsmedlem. 

 

Nu er det slut. Et nyt kapitel i mit liv starter. Dette bliver således det sidste nummer af mit 

nyhedsbrev NYT FRA BORGEN. En dør er lukket, men nye døre åbner sig. Jeg vil i den kommende 

tid bruge meget tid sammen med min fantastiske familie og samtidig fundere over, hvilke nye 

opgaver, jeg vil kaste mig over i de kommende år. Endnu engang tak for tilliden og opbakningen 

gennem årene. Husk: Hvor der er vilje, er der vej! 

 

 

 

 

 



 

Valg – nu eller senere? 
 

Det debatteres heftigt i disse dage, om statsministeren bør udskrive valg i næste uge i 

forbindelse med Folketingets åbning, eller om valget bør vente til senere. Jeg er ikke tvivl 

– der bør udskrives valg nu.  

For det første har der de facto været gang i valgkampen siden starten af juli måned, hvor 

De Radikale stillede regeringen et ultimatum om valgudskrivelse senest ved folketingets 

åbning. Denne underfundige radikale melding fik det straks til at fyge om ørene på 

vælgerne med gyldne løfter. Ikke mindst i løbet af august måned tog den uforløste 

valgkamp for alvor fart med statsministeren og hendes store røde kampagnebus og 

radiospots i spidsen. Vælgerne har således følt, at politikerne har været valgkamp i snart 

tre måneder, uden at valget er udskrevet. Og mange er forståeligt nok allerede godt trætte 

af valgkamp.  

For det andet betyder den uforløste valgkamp, at det grundige og seriøse politiske arbejde 

på Borgen er afløste af hurtige løsninger. Og en række nødvendige beslutninger skubbes 

til efter valget, fordi de måske er upopulære blandt vælgerne. Regeringen har i løbet af 

sensommeren indarbejdet en ny procedure med stort opslåede pressemøder med 

deltagelse af statsministeren og en række ministre – efterfulgt af hastig politisk forhandling 

uden plads til at komme i dybden, samt forhastet lovgivning med ultrakort høringsfrist. Det 

klæder ikke vores folkestyre. Enkelt ting kræver hastebehandling, men lige nu er hastværk 

blevet normalen i regeringens iver efter - i tolvte time - at afdække åbne flanker og svage 

punkter.  

For det tredje er den igangværende Ukraine-krig med tilhørende energikrise, høj inflation 

og sabotage mod rørledninger i internationalt farvand ikke et argument imod et valg i 

oktober. Vi håber det alle, men ingen tror vel for alvor på, at Putins vanvittige krig afsluttes 

før et valg skal holdes i juni 2023. De tårnhøje energipriser samt truslen imod 

rørledningerne på havets bund forsvinder heller ikke i de nærmeste måneder. Krisen skal 

selvsagt håndteres, men det kan regeringen sagtens gøre, selvom der udskrives valg. 

Skulle der mod forventning opstå behov for store og vidtrækkende beslutninger på tværs 

af partierne, ja så er alle klar til dette, trods valgkamp.  

For det fjerde er det stærkt kritisabelt, at regeringen i ugevis, trods de facto valgkamp, 

fortsat bruger det enorme regeringsapparat som led i Socialdemokratiets valgkamp. Ude 

af trit med god tradition i folkestyret. Men i god tråd med den magtfuldkommenhed, der 

klæber til Mette Frederiksens regering.  

Konklusion: Statsministeren har tøvet alt for længe. Udskriv valget i næste uge. Valg-

katten sprang ud af sækken for længe siden. Lad vælgerne tale, så luften kan blive renset. 

Danmark har i en krisetid brug for, at folketinget snarest kommer på fuld demokratisk 



 

kampkraft og i arbejdstøjet igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOKUS PÅ GENANVENDELSE AF 

BYGGEMATERIALER 
I dag fik jeg kærkomment besøg på 
Borgen af Thomas Kingo og Michael 
Kamstrup Søndergaard fra 
virksomheden Kingo Recycling A/S i 
Silkeborg.  
Tak for en rigtig god snak om, hvordan 
vi sikrer en grønnere fremtid ved øget 
brug af recycling, herunder 
genanvendelse af brugte materialer 
fra nedrevne bygninger. 
 
Fakta: 
 
Kingo Recycling har siden 2010 
genanvendt bygge- og anlægsaffald på 
den 22 hektar store grund, som Kingo 
råder over bag hovedkontoret i det 
nordlige Silkeborg. 
I januar 2017 udvidet Kingo Recycling 
med en modtageplads, da lejligheden 
bød sig til at overtage NKI`s 
slamsugerplads i det østlige Aalborg. 
I 2020 opkøbte vi Heager 
Maskinstation i Ringkøbing. 
Matriklen, der er måler 19.000 m2, 
danner rammerne for det nye 
modtageanlæg i det vestjyske. 
De nye modtageanlæg har åbnet op for nye genanvendelsesmuligheder,  
hvor bl.a. rensning af industrielt spildevand, olie-vand og sand er blevet et etableret 
forretningsområde. 
 
Kingo Recycling arbejder for at passe på naturens ressourcer ved at nyttiggøre bygge-, anlægs-, og 
industriaffald i nye sammenhænge og ved hele tiden at udvikle nye metoder til genanvendelse og 
genbrug. Hos Kingo Recycling genanvender vi 99% af de materialer, vi håndterer. Vi har arbejdet 
med genanvendelse siden 1988. 

 

 

 

 



 

MODELTOG OG HOBBYTING I LANGE BANER 
 

 
Arrangøren af Danmarks 
største hobbymesse i Arena 
Midt, Kjellerup Jan Thorup bad 
mig forleden om at sige nogle 
bevingede ord og klippe snoren 
i forbindelse med åbningen af 
weekenden messe. Det gjorde 
jeg med stor fornøjelse.  
Jeg er nemlig selv tognørd, der 
som dreng legede med Märklin 
tog i hundredvis af timer. Og 
som transportordføre gennem 
16 år har jeg styrket interessen 
for jernbanen og dens store 
betydning for udviklingen i 
Danmark.  
 
 
Jeg skrev og udgav i 2013 bogen “På sporet af Danmark - Jernbanen før, nu og i fremtiden”. Som led 
i min omfattende research kørte jeg i dommeren 2012 samtlige jernbanestrækninger (minus S-tog) 
igennem på 7 dage i træk - i øvrigt sammen med min daværende trafikordførerkollega, Kim 
Christiansen.  
For denne bedrift blev jeg af DSB’s daværende direktør Jesper Lok udnævnt til “Danmarksmester i 
togkørsel” og fik samtidig overrakt en flot DSB kasket. Denne kasket valgte jeg at tage på ved dagens 
festlige åbning.  
Jeg kan absolut anbefale, at man i løbet af weekenden besøger den flotte messe i Arena Midt. 
Udover modeltog findes også modellastbiler, modeltraktorer, modelbyggesæt og meget andet 
hobbykræs for kendere. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regeringen svigter klimaet 
 

Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans. MF for Venstre 

Hovedformålet med de 15 naturnationalparker (NNP), som regeringen vil gennemtrumfe 

sammen med de røde partier, er at fremme natur og biodiversitet. Dette gode formål er jeg 

fuldkommen enig i. Problemet er, at regeringen har valgt en løsning med indhegning af 

enorme statsskovarealer, der er total ensidig og som tilsidesætter en række andre meget 

vigtige hensyn. Den valgte løsning er baseret på såkaldt rewilding med store græssende 

dyr i skovene hele året samt udlægning af 75000 hektar urørt skov. Det lyder alt sammen 

forjættende, men regeringen undlader at fortælle om den store bagside af medaljen.  

For det første er der intet videnskabeligt belæg for, at rewilding er et vidundermiddel i 

forhold til biodiversiteten. Man tilsidesætter årtiers naturnære skovdrift til fordel for et 

eksperiment med naturen.  

For det andet er det dybt kritisabelt at gradbøje dyreværnsloven for bane vej for rewilding 

– noget som bl.a. Dyrenes Beskyttelse og Det Veterinære Sundhedsråd har stillet sig 

stærkt kritiske overfor.  

For det tredje er det i en krisetid med alvorlig mangel på træ helt på månen at udlægge 

75000 hektar statsskov som urørt skov, hvor træerne fremover skal rådne i skovbunden i 

stedet for at gavne samfundet. Herved tilsidesætter regeringen også dens egne planer om 

mere bæredygtigt byggeri, der i årene frem vil kræve langt mere tømmer fra skovene. Læg 

dertil den højaktuelle mangel på træpiller, flis og træbriketter. Vi skal i de kommende år 

satse på en markant forøgelse af det danske skovareal.  

For det fjerde har det store negative økonomiske og jobmæssige konsekvenser for det 

danske skovsektor og træindustrien, at man standser træproduktionen på så store arealer. 

Vi kan sagtens udlægge passende arealer landet over med urørt skov. Men lad os dog 

gøre det i samarbejde med private skovejere i forbindelse med frivillig certificering af skove 

med deraf følgende merpris for træet fra resten af skoven. Lyt til erfarne skovfolk.       

For det femte er regeringens NNP-koncept en voldsom underminering af dens egen 

klimamålsætning. Producerende skove virker som gigantiske CO2-støvsugere. CO2 lagres 

i træet i mange år, hvis det bruges i byggeri. Og træ anvendt til energi fortrænger fossile 

brændsler. Med den manglende danske træproduktion tvinges vi til at importere træ fra 

andre dele af verden. Det koster enorme mængder CO2 til transport. Dette dybt alvorlige 

klimasvigt har regeringen behændigt undladt at oplyse noget om i L229, der er loven bag 

NNP. Det kan undre, at regeringen og dens røde støttepartier uden videre vælger at svigte 

klimaet så groft.  

 

Konklusion: Der er behov for en helhedsorienteret NNP-plan, hvor fremme af natur og 

biodiversitet går hånd i hånd med alle de øvrige vigtige hensyn omkring skovene. 

Herunder også hensynet til dyrene og de mennesker, der holder af at færdes frit og trygt i 



 

skovene. Og en plan, hvor vi i de kommende år øger det danske skovareal markant. Det 

er en ommer!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRØN HÅNDSRÆKNING PÅ 8,5 MIA. TIL 

BOLIGEJERNE.  
 

Energiforbedringer i den danske boligmasse er en central byggesten i den grønne omstilling. 
Derfor afsætter Venstre 8,5 mia. kr. til at give danske boligejere en grøn håndsrækning, så 
danskernes boliger bliver mere klimavenlige. Vi vil hjælpe danskerne med at få energiforbedret 
deres boliger, og vi vil sikre, at endnu flere husholdninger skifter til en grøn varmekilde. Det er 
vigtigt af hensyn til klimaet. 
Det er også vigtigt, fordi den russiske aggression mod Europa har gjort det klart, at vi en gang for 
alle skal være uafhængige af lande, der vil os det ondt. Vi skal sikre en hurtigere grøn omstilling, så 
vi kan mindske Danmarks sårbarhed overfor eksempelvis Rusland i en tid, hvor det 
sikkerhedspolitiske billede har ændret sig som følge af krigen i Ukraine. 
Samtidig står vi i en situation, hvor energipriserne er på himmelflugt, og danskerne står med 
enorme varmeregninger. Derfor er omstillingen til en grønnere energiforsyning kun blevet mere 
presserende. 
Energiforbedringer og grønne varmekilder i de danske boliger er helt afgørende – for klimaet – for 
vores sikkerhed – og for danskernes pengepung. Og det vil Venstre give en grøn håndsrækning til. 
 

 

FOKUS PÅ BALANCE OG ENERGI  
 
Tak til borgmestrene i Lemvig, 
Holstebro og Struer, Erik Flyvholm, 
H.C Østerby og Mads Jakobsen, for 
et rigtig godt og inspirerende 
morgenmøde på Holstebro Rådhus 
i regi af Nordvestjyllands 
samarbejdet. Drøftelserne 
koncentrerede sig bl.a. om 
behovet for et Danmark i bedre 
balance - også når det gælder 
økonomisk udlugning mellem 
kommunerne. Desuden fik vi 
grundigt vendt energipolitikken i 
lyset af den aktuelle energikrise og 
den fortsatte grønne omstilling i 
årene frem. Tak for et udbytterigt 
møde. 
 

 



 

FOKUS PÅ LANDBRUGETS RAMMEVILKÅR  
 
Stor tak til bestyrelsen for Landboforeningen 
Midtjylland for dagens møde med inspirerende 
drøftelse af fødevareerhvervets situation og 
rammevilkår. 
 
Herunder i forhold til grøn omstilling, 
efterafgrøder, grøn energiproduktion, 
naturnationalparker og vandplaner. Det er 
altid en fornøjelse at tale med folk, der har 
føling med virkelighedens verden.  
 

 

 

 

 

FOKUS PÅ MEDIEUDDANNELSERNE 
 
Tak til Mads Schmidt Haagensen og Max 
Jørgensen for et inspirerende møde hos 
Medieskolerne – Media College Denmark 
i Viborg.  
 
Herunder drøftelse af implementering af 
lovgivningen om sidestilling af 
studiepraktik ved erhvervsuddannelser og 
videregående uddannelser. Her er et 
hængeparti, der skal følges op på. 
 

 

 

 

 

 



 

HÆDER FRA FORSVARET 
 

Det var en glædelig overraskelse, da forsvarsminister 
Morten Bødskov i dag i vandrehallen på 
Christiansborg overrakte mig “Egeblad af guld for god 
tjeneste ved Hæren i 40 år”. 
 

 

 

 

 

 

Folketingets åbning! 
 

God, men speciel stemning i 

folketingssalen forud for 

statsministerens åbningstale. Dels 

valgstemning. 

Dels afsked med gode kolleger, der 

ikke genopstillet. Og så almindelig 

feststemning på åbningsdagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HURRA FOR DE ÆLDRES FRIE VALG 
 
Det var en fornøjelse her i formiddag at besøge 
Voel Friplejehjem, der i dag har eksisteret i 1 
år.  
 
Tillykke med det. Hjemmet har 25 beboere. Tak 
til plejehjemsleder Lone Lei, formand Svend 
Madsen og næstformand Hans J. Plougstrup 
for en rigtig god snak over kaffe om 
friplejehjemmenes rammevilkår. Hurra for de 
ældres frie valg mellem friplejehjem og 
kommunale plejehjem.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

National strategi for energipolitikken 
 

Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans. MF for Venstre 

Putins forbryderiske invasion i Ukraine har i al sin gru åbenbaret, hvor sårbar Europa og Danmark 

er på det energipolitiske område. Manglen på naturgas og de tårnhøje priser på energi truer med 

at tvinge mange europæiske virksomheder i knæ. Ikke mindst Tyskland, der i mange år satsede 

ensidigt på gas fra Rusland, har fået en brat opvågning. Det samme har vi herhjemme i Danmark, 

hvor borgere og virksomheder er hårdt pressede på økonomien som følge af høje priser og 

inflation.  

Den alvorlige energikrise kommer midt i en grøn omstilling, som kører på fuldt tryk i Danmark. 

Spørgsmålet er nu: Hvordan kommer vi videre - med afsæt i den nuværende krise? For mig at se 

savnes der på såvel EU-niveau som i Danmark en overordnet strategi for sikker og effektiv 

energiforsyning på kortere og længere sigt. En strategi, hvor vi gør os totalt uafhængige af energi 

fra Rusland og diktaturstater i Mellemøsten samtidig med at der opnås forsyningssikkerhed i kraft 

af nye grønne energikilder. Men der er en række andre forhold, som skal gennemtænkes og 

planlægges i sammenhæng med den grønne omstilling.  

Jeg oplever, at mange er skeptiske overfor, om kapaciteten i vores elnet i det hele taget kan klare 

omstillingen til grøn, el-baseret transport. Alene de mange nye personbiler på el vil frem til 2030 

udfordre nettets kapacitet, ligesom der skal sikres rammer for et vidt forgrenet net af 

ladestandere i kraft af private investeringer. Læg dertil de gigantiske mængder el, der skal 

produceres og transporteres for at klare den grønne omstilling af lastbiler, busser, fly og skibe til 

el-baserede grønne drivmidler, herunder brint og Power to X.  

Der savnes også en politisk vedtaget strategi for, hvor meget strøm vi kan og skal producere på 

energiøer på havet og i land? Hvor meget af vores fødevareproducerende landbrugsareal må i 

fremtiden bruges til fremstilling af grøn energi - i en tid, hvor verdens befolkning vokser kraftigt år 

for år? Og hvordan sikrer vi, at de landsdele, der er mest belastede med vindmøller, biogas og 

solceller også får deres berettigede andel i de jobs, der er forbundet med produktion af fx brint og 

Power to X fuel?  

Der er også udfordringen med de mange store vindmøller, hvor vingerne ikke snurrer i blæsevejr 

på grund af udsatte investeringer i elnettet i Tyskland. Det har jeg og mange andre svært ved at 

forstå. Hvordan håndterer vi den energimæssige ubalance som følge af vindmøller til en 

overkommelig pris? 

Endvidere er der en helt ny udfordring med trussel fra Rusland mod vores energimæssige 

infrastruktur, der kan saboteres både fysisk med sprængstoffer og digitalt med cyberangreb. Er 



 

vores beredskab overhovedet gearet til at håndtere denne trussel? Eksempelvis, hvis store dele af 

landet mørklægges i længere tid efter sabotage imod transformatorinstallationer? Næppe.  

Dertil kommer opvarmningen af vores boliger landet over, hvor målet er, at alle danskere i by og 

på land har sikker varmeforsyning til en overkommelig pris. Endelig er der behov for, at vi 

begynder at medtænke moderne og fuldkommen sikker, grøn kernekraft i vores energiforsyning 

på længere sigt. Eksempelvis med de lovende resultater, som danske iværksættere har leveret i 

regi af Seaborg Technologies med det mål at levere sikker, bæredygtig og billig kernekraft. 

Herunder på pramme med containere, der kan producere sikker kernekraft ude på havet med 

ilandføring af energien via kabler.  

Jeg har her peget på en række spørgsmål og faktorer, der alle kalder på snarlig udarbejdelse af en 

helhedsorienteret national strategi for vores energiforsyning og overgang til grøn energi. Der er 

behov for overblik og politisk stillingtagen af en klar strategi, der kan opdateres med passende 

interval i takt med den teknologiske udvikling. I øjeblikket virker det som om, at vi springer fra tue 

til tue uden af have en samlet plan. Men kunne også kalde det knopskydning. Det går ikke i det 

lange løb, hvis vi vil sikre danskerne forsyningssikkerhed og billig grøn energi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KLAR TIL KAMP!  
 
Onsdag den 5. oktober 
blev valget omsider 
udskrevet. Til afholdelse 
den 1. november 2022. 
 
Nu sætter vi fuld damp på 
i de kommende uger.  
 
Mål: En ny V-ledet blå 
regering og genvalg til 
Kristian Pihl! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAG 1 I VALGKAMPEN  
 

Ophængning af bannere i byer samt 
gågade- og valgbutik kampagne i Viborg 
sammen med VU’erne. Vi er ude sf 
starthullerne med det samme.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PIHLE-FLÆSKESVÆR I LANGE BANER 
 
Stor tak til mine søde børnebørn, 
Hanna og Marie samt mine to søde 
døtre, Julie og Sofie for dagens store 
indsats med pakning af 500 poser 
lækre og sprøde PIHLE-flæskesvær til 
uddeling blandt vælgerne i de 
kommende dage. 
 

 

 

 

 

 

 

FELTBESØG HOS M2 BOGFØRING I 

BJERRINGBRO 
 

Tak til Maja Kragh Thomsen og Mette Harreby 
Hartmann for formiddagens besøg hos deres 
virksomhed M2 BOGFØRING i Bjerringbro. Vi fik 
en inspirerende snak over kaffen om vilkårene for 
de små og mellemstore virksomheder i Danmark. 
Herunder i forhold til elever og trainees. Tak for 
et godt besøg.  
 

 

 

 

 



 

 

Handling bag grønne mål  
 

Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans. MF for Venstre 

Med Venstres ambitiøse, grønne 2030-plan tager vi et stort skridt mod 70 pct. Målsætningen i 2030 og et 

klimaneutralt Danmark i 2050, samtidig med at vi vil vende naturens tilbagegang. Med planen reagerer vi 

også på den alvorlige sikkerhedspolitiske krise, som præger vores energiforsyning. Der er hårdt brug for 

handling og ansvarlighed. Med Venstre grønne 2030-plan vil vi investere 60 mia. kr. i fremtidens klima og 

natur frem mod 2030. Herunder vil vi bruge 4 milliarder kroner på at rejse ny skov. Vi finansierer planen 

ved at sælge statens ejerandel i Ørsteds havvindmølle-forretning, der ikke er kritisk infrastruktur. Vi viser 

den borgerlige vej ud af klimakrisen og sætter handling bag de smukke grønne ord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Så er der banner i det centrale Viborg! 
DER GØRES MEGET FOR AT 

PYNTE OP I BYBILLEDET. HER I 

DET CENTRALE VIBORG  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gadeaktion på Nytorv i Viborg 
Så er vi klar til lørdagens gadeaktion på Nytorv i 

Viborg kl. 10-13. Med Pihls Pølsevogn, sprøde 

flæskesvær og lækre gulerødder. Kom glad forbi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Så kom DAG 4 i valgkampen.  
 
En meget travl dag med ophængning 
af plakater. Tusind tak til alle jer, der 
hjælper mig med det.  
Desuden gadekampagne på Nytorv i 
Viborg - med indvielse af Pihls 
Pølsevogn samt uddeling af 
gulerødder, flæskesvær, nøgleringe og 
foldere.  
Derudover er der åbent i Pihls 
Valgbutik på Vestergade i Viborg. Kom 
og vær med.  
Jeg ønsker alle en dejlig dag! 
 
 

 

 

 

Kampagne på Nytorv i Viborg.  
Her blev langet mange pølser og gulerødder 

over disken på tre timer. Og mange ville 

have en snak om politik og valget.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FART, SPÆNDING OG TEMPO PÅ 

JYLLANDSRINGEN. 
Længe leve motorsporten  
FDM Jyllandsringen 
Gustav Birch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgkamp DAG 7:  
Morgenuddeling af 350 poser gulerødder til eleverne på Viborg 

Katedralskole. Sundt og godt. Tak til de morgenfriske VU’ere og 

Carina, der hjalp mig med operationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/FDMJyllandsringenOfficial/?__cft__%5b0%5d=AZXvqeblUGblvHmITfNBwx99bYUtxkxlElz4_rFfn8vaNl-wMhEhRWemYF2EyI35l76VWIlmOPNyGwRBlgYLWXRkpbhfQyKMlhYoc_OLM-YiEYoGmxVwebVaMJBoSMKbLwrqgdQ-H62ADiFi4ypX0rKL6NxPQA29KKdasUhPjU8tm17kbk9MYDAfZ6dOHCiE4o4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/gustav.birch.5?__cft__%5b0%5d=AZXvqeblUGblvHmITfNBwx99bYUtxkxlElz4_rFfn8vaNl-wMhEhRWemYF2EyI35l76VWIlmOPNyGwRBlgYLWXRkpbhfQyKMlhYoc_OLM-YiEYoGmxVwebVaMJBoSMKbLwrqgdQ-H62ADiFi4ypX0rKL6NxPQA29KKdasUhPjU8tm17kbk9MYDAfZ6dOHCiE4o4&__tn__=-%5dK-R


 

FELTBESØG HOS HAMMERSHØJ TEGLVÆRK 

(RANDERS TEGL).  
Her producerer 110 medarbejdere 
flotte teglsten i lange baner. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgenuddeling af gulerødder 
Morgenuddeling af knapt 400 poser lækre 
gulerødder ved Midtbyens Gymnasium 
(Mercantec) i Viborg. Tak til de 
morgenfriske VUere, der hjalp til.  
VU Viborg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FELTBESØG HOS OVERLUND FDF  
Sammen med min gode kollega Kathrine 

Olldag - med fokus på det bøvl og de 

snærende regler, der truer foreningslivet 

og dets frivillige ildsjæle. HANDLING ER 

PÅKRÆVET! 

 

 

 

 

 

 

Valgkampens dag 9 
Godmorgen. Så tager vi fat på valgkampens 
DAG 9. Jeg er gået i stilling ved Bjerringbro 
Gymnasium (BG), hvor eleverne kan se frem til 
at få lækre snack gulerødder sammen med en 
hilsen fra Pihl.  
Bjerringbro gymnasium 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FELTBESØG PÅ MØLDRUPEGNEN  
Det var en fornøjelse at besøge Per 
Holzmann, der bor i den nedlagte 
stationsbygning i landsbyen Hvam i 
den nordligste del af Viborg 
Kommune. Jeg overrakte den 
baneinteresserede Holzmann min bog 
“På sporet af Danmark - Jernbanen 
før, nu og i fremtiden”. Tak for en 
rigtig god snak over kaffen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Til kamp mod ødelæggende regler 
 

Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans. MF for Venstre 

Et land kan ikke fungere uden love og regler. Men i Danmark må vi erkende, at mængden af love 

og regler er gået fuldkommen over gevind. Det kommet snigende ved at der hvert år er indført nye 

regler. Når der sker en fejl på fx et plejehjem, så er reaktionen ofte hos politikere, at der strammes 

op med nye regler samt mere registrering og kontrol. I stedet burde der udøves ledelse og 

indarbejdes en bedre kultur på stedet.  

  

På grund af regler går sparsomme ressourcer til spilde og arbejdsglæden går fløjten. Også mindre 

virksomheder tynget i knæ af regler og administration, der sagtens kunne undværes. Men værst af 

alt er, at vores uundværlige foreningsliv og dets mange frivillige ildsjæle er ved at segne under 

regler, bøvl og gebyr. Ved byfester skal der søges tilladelse om alverdens ting, fx byggetilladelse til 

opstilling af telt, selvom det går efter præcis samme plan som sidste år. På grund af 

hvidvasklovgivningen er foreningernes bankkonti præget af høje gebyrer og dokumentationskrav 

for bestyrelsesmedlemmer. 

 

Det er gået fuldkommen over gevind. Vi skal have alle foreninger med anerkendelsesværdigt 

formål væk flyttet fra risikogruppe høj til lav, så bankerne får mulighed for at sænke gebyrerne. 

Også i forhold til foreningers indsats med at rejse penge til almennyttige formål er der behov for at 

lempe på reglerne for ansøgning og gebyrer. Og al tale om at beskatte bankospil, hvor 

overskuddet går til almennyttige lokale formål landet over, må høre op.  

 

Tiden er inde til at blæse til kamp mod de ødelæggende regler. Det har mange politikere gjort for 

mig. Desværre uden mærkbar effekt. Men vi skal lykkes med at sætte handling bag ordene. Vi kan 

ikke stiltiende se på, at foreningsliv, virksomheder og offentligt ansatte tynges. Det gør Danmark 

fattigere – økonomisk, kulturelt og menneskeligt. Vi skal efter valget danne en task force, der kan 

luge ud i tåbelige regler. Fremover skal vi satse på mere frihed under ansvar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIRKSOMHEDSBESØG I HVAM HOS GARDIT OG 

DANGARD 
Stor tak til direktør Morten 
Lindholt og projektdirektør 
Per Eriksen, der over 
morgenkaffen tog sig tid til 
at orientere om 
virksomhederne DANGARD 
og GARDIT.  
Koncernen beskæftiger 
knapt 300 medarbejdere. 
Aktiviteterne omfatter bl.a. 
overfladebehandling af 
infrastruktur, vindmøller og 
skibe samt udlejning af lifte 
og stilladser.  
Også tak for en god drøftelse 
af lovgivningen, som 
regulerer erhvervslivet samt 
de ofte langvarige 
godkendelsesprocedurer 
hos kommunerne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GODT BEGYNDT - PAUSE FRA POLITIK 
 
Godmorgen. Så er vi kommet 
til DAG 13 i valgkampen. 
Omkring halvvejs. Og det er 
gået rigtig godt med stor 
synlighed, kontakt med mange 
vælgere i by og på land, 
engagement blandt mine 
mange hjælpere og godt 
humør. Desuden fornemmer 
jeg både lokalt og på 
landsplan, at Venstre er i en 
opadgående formkurve.  
Nu skal vi videre med 
slutspurten, hvor jeg gir den 
fuld damp med masser af 
feltbesøg, gadekampagne, 
debatter og spændende 
valgevents.  
 
Men i dag har jeg besluttet at holde en pause fra politik. I stedet tager jeg i Fårup Sommerland med mine 
søde børnebørn. Og i morgen angriber vi igen.  
Jeg ønsker alle en dejlig dag  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Viborg bliver motorvejsby 
 

Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans. MF og transportordføre for Venstre 

I juni 2021 indgik vi en meget bred trafikaftale, der favner partierne fra SF til DF – hen over midten i 

dansk politisk. Det er en historisk aftale, der omfatter investeringer for 160 milliarder kroner i 

perioden frem til 2035. En aftale, hvor der efter lange forhandlinger blev givet og taget, så 

brikkerne i puslespillet kunne falde på plads med de projekter, der er mest behov for i Danmark.  

Et af de centrale projekter i aftalen er anlæggelse af en ny jysk parallelmotorvej – også kaldet 

Hærvejsmotorvejen. Her er der afsat finansiering til de to første etaper, nemlig Løvel – Klode Mølle 

samt Give – Billund. Anlægsarbejdet starter i 2026. Desuden er der afsat 65 millioner kroner til en 

grundig miljøkonsekvensvurdering af strækningen forbi Viborg, så vi får belyst alle trafikale, 

miljømæssige og andre konsekvenser ved projekter. Så kan vi nemlig tage højde for dem – og 

kompensere for dem, når byggeriet går i gang. Byggeriet skal selvsagt være skånsomt overfor 

mennesker og natur. Desværre betyder undersøgelsen, at mange lodsejere må leve i uvished i 

godt et par år mere med hensyn til den præcise linjeføring. Til gengæld lover vi at træffe beslutning 

og skabe vished så snart undersøgelsen er færdig – forventeligt ultimo 2024.  

Jeg har personligt og på vegne af Venstre kæmpet for dette projekt i mange år som et klart 

valgløfte. Fordi rigtig mange borgere, byråd, virksomheder og fagforeninger i Viborg og andre 

steder i Jylland har bedt om det. Men det har ofte været op ad bakke – med behov for 

udholdenhed og målrettet indsats. Med den brede trafikaftale bliver motorvejen en realitet. Aftalen 

herom er mejslet i sten og jeg glæder mig voldsomt over den brede politiske opbakning. Viborg 

bliver motorvejsby med deraf følgende enorm positiv udvikling i de kommende årtier. Se blot til 

Silkeborg. Dette resultat er jeg stolt af. Og jeg deler gerne æren med alle andre, der gennem årene 

har trukket på samme hammel.  

På denne baggrund er det vigtigt at alle aftalepartierne står ved den indgåede aftale og sørger for 

at vi får truffet en beslutning om linjeføringen så snart grundlaget foreligger. Desuden skal vi 

selvsagt have bygget vejen færdig og ikke kun nøjes med de to startetaper. Lad os sætte det mål, 

at motorvejen er bygget færdig hele vejen fra Løvel til Haderslev i 2035, mens den nordlige etape 

fra Løvel til Sønderup bygges efter 2035. Byggeriet skal foregå i en fremadskridende bevægelse 

uden stop og go. Det kræver, at vi i starten af 2025 indgår en supplerende aftale om finansiering 

og anlæggelse af etaperne mellem Klode Mølle og Give samt Billund og Haderslev. Pengene er 

fundet. Nemlig ved at vi skrinlægger de røde partiers planer om at bygge en komplet overflødig 

jernbane i Østjylland og i stedet bruger penge på noget, der gavner befolkningen og erhvervslivet. 

Og det gør netop Hærvejsmotorvejen, der har en god samfundsøkonomisk forrentning og sikrer 

fornyet udvikling og vækst længere mod vest i Jylland, ligesom de belastede Vejlefjordbro aflastes. 

Kort sagt: En nødvendig fremtidssikring af Den Jyske Transportkorridor, hvor der også kører rigtig 

mange lastbiler. I forbindelse med byggeriet vil der være en CO2 belastning – ganske som der er 

ved jernbaneprojekter. Men det glædelige er, at trafikken på Hærvejsmotorvejen på sigt bliver 

fuldkommen grøn uden udledning af CO2. Vi bygger således grønne veje til fremtidens grønne 

trafik. Hvor der er vilje, er der vej!  

 



 

GARTNERIBESØG I LØVEL  
Så er vi i fuld gang med valgkampens DAG 14.  
 
 

Vi startede ud hos Løvel Gartneri, der drives af 
Mette Hagen. Hun specialiseret sig i dyrkning 
husløg blomster, der er utroligt flotte til bl.a. 
dekorationer og samtidigt hårdføre med hensyn til 
kulde. Dejligt at opleve en lok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANDBRUGSMASKINER I HAMMERSHØJ  
Tak for et godt besøg hos Hammershøj Smede- & 
Maskinforretning, der er forhandler af CLAAS traktorer, 
mejetærskere mv. Desuden drives et stort og moderne 
værksted med servicering af landbrugsmaskiner. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

FELTBESØG HOS ARMINOX I MØNSTED 
TAK til dir. René Holm for 
et interessant besøg hos 
virksomheden ARMINOX i 
Mønsted. Den tidligere 
Midtjysk Murbinderfabrik. 
Her er der god gang i 
hjulene med at levere 
rustfrit stål til byggerier og 
betonkonstruktioner i 
store dele af verden. En 
vigtig lokal virksomhed  
 
FAKTA:  
ARMINOX® er en af 
verdens førende 
leverandører af rustfrit 
armeringsstål til brug for 
bygge- og anlægsbranchen 
over hele verden. Vores 
styrke ligger ikke blot i 
stålet, men især i vores 
store erfaring og know-
how. Både i udvikling og 
intelligent brug af rustfri 
armeringsstålprodukter. 
Vi kender derfor alt til 
betydningen af gode og 
langvarige partnerskaber 
med vores kunder, samt 
behovet for førsteklasses 
materialevalg. 
ARMINOX® er certificeret i 
henhold til anerkendte internationale produktstandarder og ARMINOX® rustfrit armeringsstål kan 
anvendes til nybyggeri og renoveringsopgaver i aggressivt miljø, hvor der erfaringsmæssigt vil opstå 
skader på betonkonstruktioner. 
ARMINOX® var internationalt blandt de første til at udvikle rustfrit stålarmering. Vore produkter og 
know-how er i konstant udvikling, blandt andet gennem samarbejde med nationale og 
internationale forskningsinstitutioner, rådgivende ingeniører og stålproducenter. 

 



 

GRUBEDEBAT I DAUGBJERG  
Stor tak til min radikale kandidatkollega 
Kathrine Olldag for en god og engageret 
debat i kølvandet på en “uhyggelig” tur med 
Jens Langkniv rundt i de ældgamle 
Daugbjerg Kalkgruber. Og tak til de aktive 
deltagere, som bidrog med mange relevante 
spørgsmål og forslag. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STORT VALGRALLY I HOLSTEBRO  
 

Her midtvejs i valgkampen 
var det skønt at mødes med 
liberale kampfæller til et 
stort valgrally i Holstebro 
med 450 deltagere. Tak til 
formand Jakob Ellemann-
Jensen for en stærk peptalk. 
Nu er vi klar til en forrygende 
slutspurt i de næste to uger.  
 

 

 

 

 

 

VALGFLÆSK OG DEBAT 

I DEN GAMLE 

STATIONSBYGNING I 

SKALS 
 
Tak for et rigtig godt og hyggeligt valgmøde i Skals. 
Med stegt flæsk, persillesovs og kartofler samt en 
engageret debat om aktuelle temaer. Herunder 
fremtidens energiforsyning og betydningen af 
dansk landbrug. 
 

 

 

 

 

 



 

FULD DAMP PÅ SLUTSPURTEN  
Fantastisk hyggelig togtur 
Bryrup-Vrads tur/retur 
gennem smuk natur i 
efterårets flotte farver. Og 
med kaffe, lagkage og hygge 
ved bordene på stationen i 
Vrads.  
Jeg fortalte deltagerne om 
“Det danske tog” - symbolet 
på et sammenhængende 
Danmark i bedre balance. 
Danmark har brug for stærke 
lokomotiver, der for alvor 
kan trække - hovedstaden og 
de større byer. Men vi skal 
kæmpe for at få alle vognene 
med på det danske tog - 
provinsen som helhed og 
landdistrikterne.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

850 TIL FOLKEFEST VED TANGE SØ - 21.360 KR. 

DONERES TIL FORENINGEN TIL BEVARELSE AF 

TANGE SØ  
Dagens folkefest i Ans til 
støtte for Tange Søs 
bevarelse blev en kæmpe 
succes med mere end 850 
deltagere.  
Tak til de 850, som med 
deres deltagelse markerede 
deres støtte til en snarlig 
beslutning om søens 
bevarelse.  
Tak til de omkring 30 lokale 
sponsorer, der gjorde det 
økonomisk muligt at 
gennemføre denne store 
fest med telt, Tørfisk, 
brandbil, tog og meget mere. 
Tak til egnens damer, der 
havde bagt lækre og flotte kager i lange baner til det sønderjyske kagebord.  
 
Tak til Mammen Mejeri for lækre smagsprøver på Tange Sø Ost.  
Tak til Danroots i Tange for lækre gulerødder.  
Og ikke mindst, tak til de mange frivillige hjælpere, der gjorde festen mulig.  
Det blev en rigtig god og hyggelig dag ved bredden af naturperlen Tange sø. EN STÆRK MARKERING 
AF DEN FOLKELIGE OPBAKNING TIL TANGE SØ.  
Overskud af salg af kaffe, kage, øl, vand og sponserede bøger indbragte 21.360 kr., der går 
ubeskåret til Foreningen til Bevarelse af Tange sø. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

VALGBANKO I KJELLERUP 
Der er fuld gang i aftenens store valgbanko i 
Kjellerup Hallen. Dejligt at se så mange deltagere.  
I min velkomst slog jeg et stort slag for at vi sikrer 
langt bedre vilkår for foreningslivets og dets frivillige 
ildsjæle, der tynges hårdt af alt for meget 
bureaukrati og kontrol. Samt høje bankgebyrer. Stop 
også al tale om skat på bankospil, der spilles landet 
over til gavn for almennyttige lokale formål.  
Dejligt at se folk hygge sig. Og om en halv time går 
Fede Finn & Funny Boyz på scenen og gir den gas.  
 
Valgmøder behøver ikke at være kedelige. 
 

 

 

 

 

 

SÅ ER DER STEMT.  
 

Ved afstemningsstedet AIKC hallen i Ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160108292404454&set=pcb.10160108295349454&__cft__%5b0%5d=AZXK96zkHtkusXDMP9npB51BIyecfna-MdB-WvIv12uDTvPmedUet6blDMKsgQ3c62d34fF-6lVjoJN6_d1cu_W9GZZ250sWXB7hKd-JzKaR8Ozvx7HVJbEPdWCkzYAIVGQb5sb71Qumc8r56FNZu8K9cwtjkLSJSkdq-VKJh40tMw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160108292404454&set=pcb.10160108295349454&__cft__%5b0%5d=AZXK96zkHtkusXDMP9npB51BIyecfna-MdB-WvIv12uDTvPmedUet6blDMKsgQ3c62d34fF-6lVjoJN6_d1cu_W9GZZ250sWXB7hKd-JzKaR8Ozvx7HVJbEPdWCkzYAIVGQb5sb71Qumc8r56FNZu8K9cwtjkLSJSkdq-VKJh40tMw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160108292439454&set=pcb.10160108295349454&__cft__%5b0%5d=AZXK96zkHtkusXDMP9npB51BIyecfna-MdB-WvIv12uDTvPmedUet6blDMKsgQ3c62d34fF-6lVjoJN6_d1cu_W9GZZ250sWXB7hKd-JzKaR8Ozvx7HVJbEPdWCkzYAIVGQb5sb71Qumc8r56FNZu8K9cwtjkLSJSkdq-VKJh40tMw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160108292439454&set=pcb.10160108295349454&__cft__%5b0%5d=AZXK96zkHtkusXDMP9npB51BIyecfna-MdB-WvIv12uDTvPmedUet6blDMKsgQ3c62d34fF-6lVjoJN6_d1cu_W9GZZ250sWXB7hKd-JzKaR8Ozvx7HVJbEPdWCkzYAIVGQb5sb71Qumc8r56FNZu8K9cwtjkLSJSkdq-VKJh40tMw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160108292479454&set=pcb.10160108295349454&__cft__%5b0%5d=AZXK96zkHtkusXDMP9npB51BIyecfna-MdB-WvIv12uDTvPmedUet6blDMKsgQ3c62d34fF-6lVjoJN6_d1cu_W9GZZ250sWXB7hKd-JzKaR8Ozvx7HVJbEPdWCkzYAIVGQb5sb71Qumc8r56FNZu8K9cwtjkLSJSkdq-VKJh40tMw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160108292479454&set=pcb.10160108295349454&__cft__%5b0%5d=AZXK96zkHtkusXDMP9npB51BIyecfna-MdB-WvIv12uDTvPmedUet6blDMKsgQ3c62d34fF-6lVjoJN6_d1cu_W9GZZ250sWXB7hKd-JzKaR8Ozvx7HVJbEPdWCkzYAIVGQb5sb71Qumc8r56FNZu8K9cwtjkLSJSkdq-VKJh40tMw&__tn__=*bH-R


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Andreas Vemgaard: 

andreas.soerensen@ft.dk  

 

 

Kristians kommende aktiviteter:  
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