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Finanslov 2018 

Regeringen præsenterede i slutningen af august forslag til finanslov 2018. Der blev lagt op til 

store skattebesparelser for de danske borgere. For at nævne nogle få forslag blev der lagt op til 

lavere afgifter på bilerne, fjernelse af beskatning på fri telefon, et tredje motorvejsspor på Fyn 

samt nedsættelse af taksten for at krydse Storebæltsbroen. Desuden kan danskerne nu se frem 

til nye billigere biler, som er mere sikre og miljøvenlige. Sammenhængskræften og mobiliteten 

bliver styrket ved, at borgerne kan krydse landet hurtigere og billigere.  

Vi befinder os i en tid, der er præget af økonomisk vækst, men det betyder ikke, at vi skal hvile 

på laurbærrene. Vi skal derimod fortsætte det gode arbejde, og forlænge det økonomiske 

opsving. Jeg glæder mig over at forslag til finanslov 2018 og de gode tider kommer alle danskere 

til gode. Nu forestår nogle uger med forhandlinger – foreløbigt har DF vist positiv interesse.   

 

Fremtidens vækst og velfærd skal sikres 

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

Regeringen præsenterede onsdag et erhvervs- og iværksætterudspil, som vil gøre det lettere for flere 

danske virksomheder. Det er nemlig virksomhederne som skal sikre den fremtidige vækst og velstand 

i Danmark. Samlet lægger regeringen op til, at afsætte 12 mia. kr. frem mod 2025 til dette formål. 

Nyt fra Borgen 

September 2017 

Nyhedsbrev fra Kristian Pihl Lorentzen – 
Folketingsmedlem, transportordfører og 
præsidiemedlem for Venstre 

 Mail: vkrlo@ft.dk                              
Hjemmeside: www.kplorentzen.dk       
Telefon: 27522818                                            
Hvor der er VILJE, er der VEJ! 

 

mailto:vkrlo@ft.dk
http://www.kplorentzen.dk/
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Som et led i udspillet foreslår vi, at virksomheder skal have bedre vilkår for tildeling af 

medarbejderaktier, så de kan tiltrække mere kvalificeret arbejdskraft. Små vækstvirksomheder som 

er udfordret på likviditeten, kan nemlig have svært ved at tilbyde attraktiv kontant løn. Danske 

virksomheder skal være mere konkurrencedygtige, og det skal netop dette forslag bidrage til. Som 

trafikordfører for Venstre glæder det mig, at regeringen ligeledes vil sænke taksterne for at krydse 

Storebælt. Sænkede takster vil understøtte erhvervslivets og arbejdskraftens mobilitet.  

Med det nye erhvervs- og iværksætterudspil siger vi farvel til tåbelige afgifter. Danske virksomheder 

er ramt af en række afgifter, som er besværlige at administrere og tager tid væk fra 

kernevirksomheden. Særligt for mindre virksomheder kan det være en udfordring. Konkret foreslår vi 

at fjerne nøddeafgiften, som ikke har nogen sundhedsmæssig begrundelse og er vanvittigt 

kompliceret. Derudover afsætter regeringen en pulje på 300 mio. kr. til sanering af andre afgifter, 

som er særligt administrativt krævende, og som tiden er løbet fra. 

Erhvervs- og iværksætterudspillet skal styrke erhvervslivet. Udspillet skal skabe en bedre 

iværksætterkultur og en bred aktiekultur for, at understøtte fremtidens vækstvirksomheder og 

arbejdspladser. Det skal være lettere at føre virksomhed i Danmark. 

__________________________________________________________________________ 

Pihl og statsministeren i Viborg 

Som det første punkt på programmet i september var statsministeren og jeg på besøg i Viborg ved 

Nævnenes Hus og Civilstyrelsen. Her fik vi en god orientering om den gennemførte og vellykket 

udflytning af statslige arbejdspladser fra København til Viborg, Jyllands juridiske højborg. Det er nu 

altid dejligt at mødes med dygtige og velmotiverede medarbejdere. Efterfølgende var 

statsministeren, borgmesterkandidat Ulrik Wilbek og jeg til en festlig indvielse af den store 

opgradering af turistattraktionen og den kulturhistoriske perle, Mønsted Kalkgruber. Kalkgruberne er 

en særdeles spændende attraktion, som i høj grad kan anbefales at besøge. 
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______________________________________________________________________________ 

Virksomhedsbesøg hos JP GROUP i Viborg 

Sammen med Viborgegnens Liberale 

Erhvervslaug var jeg den 4/9 på 

virksomhedsbesøg hos JP GROUP i Viborg. Her 

hørte vi om produktionen af elbiler, 

reservedele til biler, vedligeholdelse af 

togsæder etc. Virksomheden sprudlede med 

gode ideer til bl.a. miljøvenlige elkøretøjer til 

fordeling af pakker i byer mv. Udover 

produktion, var der også en enestående 

samling af historiske køretøjer, herunder 

Simon Spies’ berømte Mercedes Benz 

limousine, ”Frede”.  

Også JP GROUP efterspørger klart en jysk parallelmotorvej, der kan sikre vejkapaciteten til det 

vigtige marked i Tyskland og resten af Europa. Stort TAK til direktør Martin Pedersen for et særdeles 

interessant og inspirerende besøg! 

______________________________________________________________________________

Flagdag d. 5. september 2017 

Den 5. september var der national flagdag til ære for de 

udsendte danske soldater og andet personel. Jeg selv deltog 

i markeringen af dagen ved arrangementerne på Skive 

Kaserne og i Viborg Domkirke. Skive Kaserne er min tidligere 

arbejdsplads, hvor jeg deltog i mindehøjtideligheden 

sammen med HKH Prins Joachim og Prinsesse Marie. Det var 

en stor ære og fornøjelse at have prinsessen til bords ved 

frokosten. Det var også herligt at møde mange gamle 

soldaterkammerater og gode venner ved arrangementet. Det 

er nu fantastisk at se så mange deltagende, der bidrager til 

en særdeles smuk og værdig højtidelighed.  

 

 

______________________________________________________________________________ 
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Forsvaret skal aflaste politiet  

Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans, MF og medlem af Forsvarsudvalget for Venstre  

Dansk politi er i øjeblikket underbemandet, og er derfor hårdt presset med bl.a. grænse – og 

bevogtningsindsatsen samt den aktuelle bandekonflikt.  

Jeg er derfor meget begejstret for, at regeringen nu har fremlagt en konkret plan, så vi letter 

presset på politiet. Det skal være mere sikkert for de danske borgere at færdes på gaderne, og det 

bliver det nu. Konkret går regeringens løsning ud på, at forsvaret og hjemmeværnet aflaster politiet 

med mandskab til grænseindsatsen og bevogtningsopgaver. 160 soldater skal gennemgå et to ugers 

uddannelsesforløb, hvorefter de løbende vil blive indsat for at bistå med de valgte arbejdsopgaver.  

Vi skal sikre et trygt Danmark. Med løsningen sikrer vi, at betjente ved grænsen nu kan vende tilbage 

til kredsene, og afhjælpe overarbejdsproblemet samt den huserende bandekonflikt. 

__________________________________________________________________________ 

Et trygt og sammenhængende Danmark  

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

Dansk økonomi er i fremgang og arbejdsløsheden er lav. Vi er et af verdens rigeste og lykkeligste 

lande, men vi skal hele tiden stræbe efter at blive bedre. Derfor lægger regeringen op til forslag til 

finanslov for 2018, til et trygt og sammenhængende Danmark. Vi skal styrke velfærden, skabe 

tryghed og sikkerhed samt fremme iværksætteri og eksport. 

Vi ønsker et Danmark i bedre balance. En række initiativer er derfor taget for, at gøre det mere 

attraktivt at bo og drive virksomhed uden for de store byområder. Vi har allerede moderniseret 

planloven og afsat flere penge til vanskeligt stillede kommuner. Regeringen forslår ligeledes, at der 

skal afsættes 150 mio. kr. i 2018, til yderligere udflytning af 1.500 statslige arbejdspladser. Vi skal 

styrke vores politi med flere penge, således de er i besiddelse af de nødvendige midler, så de danske 

borgere kan færdes trygt på gaderne. Der skal være ekstra penge til den danske velfærd, så 

fundamentet styrkes for de danskere der er ramt af sygdom, børnefamilierne der vil have mere tid 

med sammen, eller borgere har brug for hjælp til at sikre en god alderdom. Alt dette skal finansloven 

sørge for bliver en realitet.  

Som et led i finanslovsforslaget for 2018, er der også fremlagt et forslag om bedre infrastruktur, så vi 

kan få et mere socialt og geografisk sammenhængene Danmark. Som valgt folketingsmedlem i 

Midtjylland glæder det mig, at vi vil sænke prisen for at køre over Storebælt. Det skal være billigere 

og mere attraktivt, at krydse Storebælt for jyske borgere og virksomheder. Vi foreslår ligeledes 

hastighedsopgraderinger på udvalgte landevejstrækninger og motorvejsstrækninger.  
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Jeg glæder mig over, at regeringens finanslovsforslag for 2018 vil komme alle danskere til gode, samt 

skabe et mere sammenhængene og trygt Danmark.  

____________________________________________________________________ 

Nyt medlem af familien Pihl Lorentzen  

Den 8. september blev familien Pihl Lorentzen et medlem rigere, 

da Oskar endelig kunne flytte til Ans. Oskar er en softcoated 

weatend irsk terrier, som vi har købt i det sydlige Skåne. Oskar er 

allerede faldet rigtig godt til i det midtjyske, men jeg skal da lige 

love for, at han har krudt i bagdelen og holder os beskæftiget. Det 

værste for mig er savnet af Oskar fra mandag til fredag på grund af 

arbejdet på Slotsholmen. Men vi forsøger at indhente det forsømte i 

weekenden  

 

__________________________________________________________________________ 

Pihl går i dybden 

Onsdag den 13. september var Metroselskabet, med 

formand Jørn Neergaard i spidsen, vært for et 

uhyre interessant feltbesøg hos metrobyggeriet i 

København. Vi fik en god rask travetur i dybden 

mellem Marmorkirken via Kongens Nytorv til 

Gammel Strand - 38 meter nede på dybeste sted. 

Tak for en meget lærerig og indsigtsfuld tur i 

dybet. Jeg ser meget frem til åbningen af Metro 

Cityringen i 2019. 

 

____________________________________________________________________ 
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Feltbesøg med stor "signalværdi" 

Bombardier stod for et meget lærerigt 

virksomhedsbesøg i Hvidovre den 14/9. Her 

vedligeholdes, testes og produceres signalsystemer til 

jernbanen i Danmark og andre lande (tidligere Dansk 

Signal Industri). Det aldrende danske signalsystem med 

klikkende relæer erstattes dog af et nyt moderne 

system i de kommende år. Sidstnævnte er dog ikke 

uden udfordringer. Mange advarselslamper blinker og 

der skal arbejdet hårdt på at holde det store projekt 

på sporet, så vi undgår yderligere tab af tid og penge. Og udskydelse af tiltrængte eltog på banen. 

__________________________________________________________________________ 

Kamp for motorvej                                   

Borgere, erhvervsfolk og en række politikere var lørdag 

den 16/9 samlet i Næstved for at slå et slag for 

anlæggelse af en motorvej mellem Næstved og Rønnede. 

Skønt at se så mange deltagere til dette event, som 

støttede op om en god sag. Der er i sandhed brug for at 

få gang i asfaltudlæggerne i Danmark, så vi ikke spilder 

tiden i kø på vejnettet. Jeg håber derfor, at 

togfondspartierne snart besinder sig og begynder at satse 

på bedre veje, frem for at bruge rigtig mange milliarder 

på at vinde nogle minutter med tog mellem storbyerne. 

De sjællandske vejforkæmpere hilste det velkommen, at 

Venstres ordfører tog vejen fra Jylland for at deltage.  

__________________________________________________________________________ 

Overskudsvarme til Viborg 

Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans, MF og medlem af energipolitisk udvalg for Venstre 

Skatteankenævnet har i sidste uge afgjort, at der ikke skal betales høj afgift ved udnyttelse af de 

store mængder overskudsvarme fra det kommende Facebook datacenter i Odense. Det er en god 

nyhed for Viborg. For umiddelbart må man gå ud fra, at en tilsvarende model er gangbar i forhold til 

overskudsvarme fra Apple til gavn for forbrugerne i Viborg. Jeg ser meget frem til efterårets 

forhandlinger om en ny bred energiaftale, hvor udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheder 
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forventes at blive et af hovedtemaerne. Også i den forbindelse er det et vigtigt mål at få 

fremtidssikret en effektiv, billig og miljøvenlig udnyttelse af de enorme mængder overskudsvarme 

fra Apple. I det hele taget er det min klare holdning, at vi generelt skal styrke incitamenterne til 

udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheder rundt i landets lokalsamfund. Det er i hvert fald 

svært at forklare og forsvare brugen af rigtig mange penge på fremme af grønne energiløsninger 

samtidig med, at enorme mængder energi bogstaveligt talt blæses ud til gråspurvene.  

__________________________________________________________________________ 

Åbent Landbrug 

Søndag den 17/9 var der igen Åbent Landbrug rundt i hele 

landet. Et stort antal landmænd åbnede dørene, så alle vi 

andre kan se, hvordan vi i Danmark producerer førsteklasses 

fødevarer med stort hensyn til miljø og dyrevelfærd. For min 

familie og mig var det en stor fornøjelse at besøge 

Elmegaarden i det midtjyske i PIHL 2. Det var glædeligt at se 

de mange gæster, der fandt vej til det flotte arrangement 

Åbent Landbrug.  

Dansk landbrug og den danske fødevareproduktion af høj 

kvalitet har kolossal positiv betydning for hele samfundet. Det 

skal vi naturligvis markere – også overfor de storbyboere, der 

ikke altid har den fornødne forståelse for, hvor pengene til 

velfærd og de gode danske fødevarer i grunden kommer fra. Jeg er stolt over, at danske landmænd 

formår at producere fødevarer af høj kvalitet under stor hensyntagen til miljø og dyrevelfærd.  

 

Venstre i Viborg Kommune holdt flot stand i 

forbindelse med Åbent Landbrug ved Elmegaarden. 

Mange interesserede borgere lagde vejen forbi til en 

snak om politik og samfundsforhold – med øje for 

det kommende kommunalvalg i november.  
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Transportens Dag - transportpolitisk spørgetime 

DI transport havde, i forbindelse med 

Transportens Dag d. 18 september, 

inviteret mig til transportpolitisk 

spørgetime. Her var jeg på podiet sammen 

med transportordførerkollega Villum 

Christensen og Michael Svane fra DI 

Transport. Det blev til en rigtig god og 

inspirerende debat. Tak for det.  

__________________________________________________________________________ 

Feltbesøg i Aarhus 

Banedanmark og et rødt flertal i Aarhus byråd ønsker, at 

den flotte Bruuns Bro skal nedrives i forbindelse med 

banens elektrificering. Jeg var derfor taget til Aarhus for 

blive sat grundigt ind i problematikken omkring broen. 

Jeg finder det mest fordelagtigt, at en løsning findes 

med afsæt i broens bevarelse. Det var en fornøjelse at 

lære mere om Bruuns Bro, og i den forbindelse tilbringe 

dagen med Lissi Kok Madsen, Marianne Andersen og 

Bünyamin Simsek. Stor tak for et inspirerende besøg. 

 

Dagen i Aarhus blev også brugt til et 

virksomhedsbesøg hos Aarhus Taxa. Her bød Richard 

Motzfeldt og Astrid Donnerberg mig velkommen til en 

inspirerende snak, som omhandlede forslaget til ny 

taxalov og den nuværende situation omkring 

taxaerhvervet.  
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Togfondspartierne udskyder vigtige vejprojekter  

Regeringen har på finansloven indarbejdet de togfondsprojekter, som vi synes, har størst merværdi. 

Det drejer sig især om at få elektrificeret alle hovedruterne i Danmark, så vi får renere og mere 

stabil togdrift. Det koster ca. 7 mia. kr. frem mod 2026. De penge er godt givet ud.  

Partierne bag togfonden ønsker at gennemføre alle de såkaldte fase 1 projekter inkl. en ny bane over 

Vestfyn. Det vil koste yderligere ca. 7 mia. kr. Vi, i Venstre, mener det er en helt forkert prioritering 

at bruge så mange penge på togfondsprojekter. For det betyder, at der så er tilsvarende færre 

midler og manglende råderum til andre prioriteringer på transportområdet – f.eks. nye motorveje.  

Men den uenighed er jo ikke ny. Det nye er såmænd, at togfondspartierne for første gang har 

fremlagt en plan for, hvordan regningen skal betales. Det er selvfølgelig positivt.  

Der er bare det problem, at regnestykket slet ikke går op. Det fremgår af aftalen, at partierne vil 

tilføre togfonden 2 mia. kr. fra ”frie midler i aftalen om bedre og billigere kollektiv trafik i perioden 

frem mod 2025”. Men der skal altså findes ca. 7 mia. kr. i samme periode for at gennemføre de 

resterende fase 1 projekter. Så der mangler ca. 5 mia. kr. Selv hvis man bruger alle udisponerede 

midler i bedre/billigere frem til 2026, ville der stadig mangle ca. 3 mia. kr. De penge vil man så 

skulle tage ud af det samlede råderum til investeringer frem mod 2025. Men det vil betyde 

væsentligt færre penge til at udbygge IT-infrastrukturen samt udbygge og vedligeholde vejnettet i 

Danmark. Togfondspartierne skylder at oplyse om det åbent i stedet for at give indtryk af, at 

regeringen bare kan betale fra en kasse med overskriften ”fri midler i bedre/billigere kollektiv 

trafik”. Vi oplever i øjeblikket en stigende trafik på de danske veje, og det skaber trængsel og kø. I 

mange år er der blevet investeret penge til forbedringer af den offentlige transport, og nu mener vi, 

at det er vejenes tur. Fortsat vækst i Danmark kræver investeringer i det danske vejnet. 

__________________________________________________________________________ 

Vejstøj 

Den 19/9 besøgte jeg et boligområde i Hvinningdal 

ved Silkeborg, hvor jeg mødtes med borgergruppen 

"Tag toppen af støjen". Her oplever borgerne store 

støjgener omkring Silkeborgmotorvejen. Sammen 

med borgergruppen havde jeg et oplysende og 

konstruktivt møde om den støj, som mange borgere 

oplever. Jeg kunne i øvrigt personligt erfare, at 

motorvejen høres meget tydeligt i baggrunden.  

__________________________________________________________________________ 
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Virksomhedsbesøg hos Bredsgaard A/S 

Sammen med borgmester Steen Vindum var jeg på 

virksomhedsbesøg i Kjellerup hos Bredsgaard A/S. Her 

stod Bent Hansen og Ivan Tang for den uhyre 

interessante rundvisning. Der er godt nok gang i 

hjulene her. Bl.a. med produktion af effektivt udstyr til 

brug i produktion af juletræer (Tree Tech). Desuden 

servicerer virksomheden landbruget med salg og 

vedligeholdelse traktorer og maskiner, samt har en flot 

butik, der kan få enhver handyman til at savle. Hos 

Bredsgaard A/S har de en bekymring om fremtidig rekruttering af medarbejdere med den rette 

erhvervsfaglige uddannelse. Mon ikke lidt for stor en andel af de unge går på gymnasiet i vore dage.  

 

Fremtidssikring af vækst og velfærd  

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

Venstre gik i 2015 til valg på flere private arbejdspladser i hele Danmark. Og det går godt. Indtil 

videre er der i denne valgperiode blevet skabt 103.000 nye private arbejdspladser, og der er vækst 

og fremgang i hele Danmark. Vi skal sikre fortsat fremgang i væksten. For det er væksten, der er 

grundlaget for, at vi kan udvikle Danmark. Derfor har vi fremlagt vores forslag til Jobreformens fase 

II, hvor vores ønske er at sænke skatten for alle danskere i arbejde. Flere skal være en del af det 

arbejdende fællesskab, og flere skal bidrage til at fremtidssikre vores fælles velfærd. Danmark stor 

bomstærkt lige nu. Nu skal vi med rettidig omhu sørge for, at det fortsætter. 

__________________________________________________________________________ 

Motorvejsdebat i Hvilsom 

I Hvilsom var der et yderst imponerende fremmøde til 

debat om den jyske parallelmotorvej, da jeg lagde vejen 

forbi det lokale kulturhus. De ca. 150 engagerede 

deltagere stod for en god og konstruktiv debat. Og for det 

vil jeg gerne sige mange tak. Det er dejligt at opleve stor 

lokal opbakning til en jysk parallelmotorvej, men behov 

for et ryk af linjeføringen mod vest til Rute 13 nord for 

Løvel var aftenens klare konklusion.  
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__________________________________________________________________________ 

Kinesere på Borgen 

Torsdag den 21. september fik jeg, efter aftale 

med Grundfos, besøg i Folketinget af 25 

kinesiske borgmestre fra Henan provinsen. 

Borgmestrene var på en to ugers studietur til 

Danmark på invitation fra Grundfos i 

Bjerringbro. Det var dejligt at opleve 

borgmestrenes levende interesse for det danske 

folkestyre og det stundende kommunalvalg. Og 

deres interesse for grønne danske teknologiske 

løsninger inden for specielt energi. 

__________________________________________________________________________ 

Sikrere og mere miljøvenlige biler - øget mobilitet 

Af Kristian Pihl Lorentzen, Venstres transportordfører 

Det bliver nu billigere at købe en familievenlig, sikker og mere miljøvenlig bil – og dermed bliver det 

billigere at være dansker. Regeringen har indgået en aftale med Dansk Folkeparti om at nedsætte 

registreringsafgiften på biler. Vi fortsætter derfor det arbejde, vi allerede igangsatte med 

finansloven for 2016 og finansloven for 2017, hvor vi også gjorde det billigere at købe en bil. 

Det er jeg utroligt glad for. For bilen er et vigtigt transportmiddel for rigtigt mange danske familier. 

Det er bilen, mange familier bruger, når de skal til og fra arbejde. Og det er bilen, mange familier 

bruger, når de skal hente og bringe børnene. Aftalen betyder, at afgiften falder for langt de fleste 

biler. Og vi belønner de mest sikre biler - og dem, der har den bedste brændstoføkonomi. Det 

betyder, at danske familier får bedre råd til at købe både større, sikrere og mere miljøvenlige biler. 

Aftalen sikrer fx, at en Peugeot 308 bliver 33.000 kr. billigere, mens en Volkswagen Passat bliver 

knap 60.000 kr. billigere. 

Det er, hvad jeg kalder nær velfærd! For det betyder, at danske familier får bedre mulighed for at 

købe den bil, netop de har behov for, og som passer den enkelte familie bedst. 

Med aftalen sikrer vi også øget mobilitet i Danmark, ligesom vi binder Danmark bedre sammen. Vi 

nedsætter taksterne over Storebælt. Det binder Øst- og Vestdanmark bedre sammen, og det er med 

til at sikre øget mobilitet - og dermed også forudsætningen for vækst, udvikling og arbejdspladser. 
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Samtidig tager vi hånd om udfordringen på Vestfynske Motorvej. Vi får nu det tredje spor mellem 

Odense V og Nr. Aaby. Det er tiltrængt, fordi motorvejen er udfordret af voksende 

trængselsproblemer - og alt for ofte sker der ulykker på motorvejen. Det koster både erhvervsliv og 

privatpersoner tid og penge at holde i kø. Derfor er det glædeligt, at vi nu sikrer bedre 

fremkommelighed på Fyn. Det bidrager til vækst og udvikling. 

Endelig indeholder aftalen en vejafgift for udenlandske bilister i Danmark. Det betyder, at 

udenlandske bilister vil skulle betale en lille smule for at benytte det danske vejnet. Det er vel kun 

rimeligt, at udenlandske bilister også spæder lidt til kassen, når de trods alt er med til at bruge og 

slide på det danske vejnet. Det er jeg godt tilfreds, når vi samtidig sikrer, at danske bilister holdes 

skadesløse. 

Det er samlet en rigtig fornuftig aftale, som gør det billigere at være dansker, og som er med til at 

sikre øget mobilitet - og dermed også forudsætningen for vækst, udvikling og arbejdspladser i hele 

Danmark. 

 

__________________________________________________________________________ 

Venstre holdt stand i Mønsted 

Venstre havde stand i Østfjends Hallen i 

Mønsted den 24. september. Her viste 

Borgmesterkandidat Ulrik Wilbek flaget og 

havde dialog med borgerne sammen med 

stærke lokale V-byrådskandidater, Karin 

Clemmensen og Kurt Mosgaard. Jeg er beæret 

over at kæmpe side om side med gode lokale 

liberale kræfter.  
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Landbrugsdebat på Asmildkloster Landbrugsskole 

Asmildkloster Landbrugsskole havde inviteret 

mig til temadag på skolen i Viborg. Dagen bød 

på en landbrugsdebat, som bl.a. omhandlede 

temaerne reduktion i CO2 – udledningen vs. 

behov for fødevareproduktionen, samt 

opnåelse af en målsætning på 10% 

biobrændsel i 2020. Jeg fik ligeledes en god 

direkte dialog med fremtidens unge 

landmænd, om hvilke udfordringer der er for 

nyuddannede landmænd.  

 

Mange tak til de engagerede og debatlystne elever, der deltog i formiddagens konstruktive og 

faktabaserede temadebat på Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg. Det lover godt for landbrugets 

fremtid.  

__________________________________________________________________________ 

Vrøvl om hærvejsmafia  

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

I et usædvanligt personangreb anklagede Ellen Frydendal mig her i avisen for at være boss for en 

hærvejsmafia, og for ikke at deltage i offentlige debatter om motorveje. Sikke en omgang 

manipulerende vrøvl.  

Jeg er af den overbevisning, at der i sandhed er brug for debat om kommende motorveje. Åbne 

dialoger interesserer mig meget, hvor jeg er bevidst om at alle perspektiver skal høres. I de sidste 

måneder har jeg selv deltaget i fire store og velbesøgte borgermøder om netop den jyske 

parallelmotorvej. Her var rigtig mange borgere mødt op, som både var for og imod motorvejen – dog 

langt de fleste for.  

Jeg er ganske rigtig varm tilhænger af den jyske parallelmotorvej, også kaldet 

”Hærvejsmotorvejen”, fordi det giver rigtig god mening for samfundet, for borgerne og for 

virksomhederne. Der har i de senere år været en stigende trafik på E45 motorvejen. Vejle Fjord-

broen, som i forvejen er en flaskehals, oplevede en stigning i trafikken på hele 8,3 procent i de to 

første måneder af 2017 sammenlignet med sidste år. Trængslen på broen vil nå et kritisk niveau 

allerede næste år. Den danske vækst skal ikke holde i kø på vejene. Derfor støtter jeg regeringens 
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klare mål om anlæggelse af en jysk parallelmotorvej, der gør samfundet rigere, sikrer mere 

miljørigtig transport, aflaster E45 og Vejlefjordbroen, og sikrer ny udvikling længere mod vest. 

Glædeligvis bakker et meget solidt flertal i Folketinget op om den igangsatte konkrete undersøgelse 

af motorvejen. Dette flertal omfatter faktisk også Ellen Frydendals eget parti, Det Radikale Venstre.  

Et nyt og bedre vejnet lægger grobund for fortsat vækst, og vil være med til at cementere det 

opsving, som vi i øjeblikket oplever. Parallelmotorvejen er sammen med snarlige udvidelser på E45 

nødvendig for at fremtidssikre kapaciteten i Den Jyske Transportkorridor og den vil bidrage 

afgørende til et mere sammenhængende Danmark, idet jobskabelsen og bosætningen uden for de 

store byer i øst vil blive styrket. I den videre planlægning skal der selvsagt tages skyldigt hensyn til 

natur og miljø – det sikres gennem grundig VVM-undersøgelse.  

Sammenfattende kan jeg totalt afvise, at der findes en skummel jysk motorvejsmafia. Vi skal bygge 

de nye motorveje og lave de vejudvidelser, som samfundet har brug for. Og ikke flere. Jeg vil 

opfordre Ellen  

Frydendal til at deltage i debatten med saglige argumenter frem for at blive personlig og beklikke 

motiverne hos de mange, der ligesom jeg kæmper for realisering af en hårdt tiltrængt jysk 

parallelmotorvej. 

__________________________________________________________________________ 

Sovjetisk jernbanekommunisme sikrer ikke tog til tiden 
Af Søren Gade, Venstres gruppeformand og Kristian Pihl Lorentzen, Venstres transportordfører  
 
Bragt i Jyllands-Posten den 25. september 2017 
  

DSB skal i fremtiden stå for al togdrift i Danmark, hvis det står til Mette Frederiksen og 

Socialdemokratiet. Mette Frederiksen ønsker angiveligt, at alle jernbanestrækninger i fremtiden skal 

gives tilbage til DSB, ligesom hun ønsker at lægge Banedanmark sammen med DSB og gøre det til et 

100 pct. statsligt ejet firma.  

Socialdemokratiet flirter derfor med en slags sovjetisk jernbanekommunisme, hvor ønsket om at 

skabe statslige mastodontselskaber står over ønsket om en effektiv togdrift, tog til tiden og en høj 

passagertilfredshed. Venstre er omvendt optaget af at sikre en mere effektiv togdrift – til gavn for 

danske passagerer.   

For intet tyder på, at en nationalisering af al togtrafik i Danmark vil komme passagerne til gavn. 

Faktisk tværtimod. Det var også en af konklusionerne i SR-regeringens Produktivitetskommission, som 

netop anbefalede, at togdriften på flere regionale og intercity-jernbanelinjer skulle sendes i udbud.  
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Konklusionen i Produktivitetskommissionen var således meget klar: Det giver en klokkeklar gevinst at 

sende togdriften i udbud. Det viser erfaringerne fra landene omkring os i øvrigt også. I andre EU-

lande har konkurrence på banen medført bedre og billigere togdrift samt vækst i antallet af 

passagerer.  

  

Og endelig har Rigsrevisionen også tidligere vurderet, at udbuddet i Midt- og Vestjylland i 00’erne 

medførte store effektiviseringsgevinster. Faktisk viste det sig, at man sparede mere end 300 mio. kr. 

samtidig med, at kvaliteten steg – herunder oplevede man en højere kundetilfredshed.  

Derfor står det hen i det uvisse, hvorfor Socialdemokratiet nu ønsker at gå den stikmodsatte vej.  

 
Socialdemokratiet løber fra sine aftaler  
Socialdemokratiet har tilsyneladende ændret holdning på ganske få måneder. For Socialdemokratiets 

transportordfører, Rasmus Prehn, har bl.a. i en artikel i Jyllands-Posten i sommer udtalt, at han tror 

på, at ”dynamik og konkurrence kan være sundt”, ligesom han lagde op til at udbyde flere nye 

jernbanestrækninger i Danmark. Som han dengang sagde: ”jeg mener sagtens, at man kan udbyde 

mere”. Hvis Mette Frederiksen havde rådført sig med sin transportordfører, ville hun vide, at en 

tilbagerulning af udbud på jernbanen absolut ikke er vejen frem.  

  

Og det ville også have givet hende mulighed for at høre nogle realiteter – fx at forslaget ikke lader 

sig gøre inden for rammerne af EU's fjerde jernbanepakke, der kræver en adskillelse mellem 

infrastrukturen og operatører. Det betyder, at det ikke umiddelbart ville være muligt at lægge 

Banedanmark og DSB sammen, som Socialdemokratiet og Mette Frederiksen ønsker.  

  

Det undrer også, at Mette Frederiksen nu angiveligt ønsker at droppe fremtidige udbud af 

togtrafikken, når Socialdemokratiet for kun tre måneder siden var med i en meget bred politisk 

aftale om genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland. For tre måneder siden kunne Mette 

Frederiksen og Socialdemokratiet godt se fornuften i at udbyde togtrafikken – det kan de åbenbart 

ikke i dag. Hvad der er sket i det socialdemokratiske gruppeværelse i den mellemliggende periode, 

står hen i det uvisse. Men det efterlader os i hvert fald med et billede af et parti, som ikke kan blive 

enig med sig selv, og som angiveligt ikke står ved de politiske aftaler, de indgår. 
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Behov for en modernisering af togdriften  

Der er ingen tvivl om, at der er behov for en modernisering af togdriften i Danmark. For det er ikke 

holdbart, at togpassagerer flere steder i landet oplever daglige forsinkelser og aflysninger. Det skal vi 

gøre noget ved. Vi skal have en bedre togdrift. Vi skal have en mere effektiv togdrift. Og vi skal have 

en billigere togdrift – til gavn for danske passagerer.   

Men Mette Frederiksen glemmer, at en del af problemerne i dag er født af hele IC4-skandalen. 

Problemer med dårlige bremser, dårlige døre og trinbræt samt toge, der ikke kan kobles sammen, 

har i lang tid skabt store forsinkelser.   

Det skal vi selvfølgelig gøre noget ved. I Venstre ønsker vi en kontrolleret udfasning af IC4-togene, og 

vi ønsker en yderligere elektrificering af jernbanen. Og så ønsker vi indkøb af pålidelige og 

velafprøvede eltog. Vi skal have eltog, der kan sikre tog til tiden, og som samtidig kan være med til 

at sikre en mere grøn transport. Vi skal derfor skele til de erfaringer, landene omkring os har gjort. 

For vi bør tage ved lære af liberaliseringen i andre europæiske lande, hvor der er opnået en bedre og 

billigere drift samt stor tilgang af passagerer ved hjælp af mere konkurrence på skinnerne.  

  

Venstre tror på, at udbud kan være med til at sikre, at passagerne får den bedst mulige togdrift til 

den bedst mulige pris. Konkurrence på banen er godt. Kloge og sammenhængene udbud vil være med 

til at sikre en mere effektiv togdrift til gavn for passagerne. For sovjetisk jernbanekommunisme 

sikrer ikke tog til tiden – det gør kloge og sammenhængende udbud.  

 

__________________________________________________________________________ 

Fokus på effektiv transport og infrastruktur 

Jeg havde et godt og inspirerende morgenmøde med 

formanden for Dansk Metal, Claus Jensen. Mødets 

fokus var behovet for en masterplan for påtrængende 

investeringer i vejnettet i de kommende 10-12 år. 

Danmark skal hænge sammen og vi har brug for 

produktion og tilhørende arbejdspladser i alle dele af 

landet. Den danske vækst skal ikke holde i kø på 

vejene. Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde 

med Claus omkring denne uhyre vigtige sag.  

__________________________________________________________________________ 



17 
 

Besøg fra Mors 

Der var kærkomment besøg på Borgen fra Mors, da jeg fik 

gæster i form af borgmester Hans Ejner Bertelsen, 

kommunalbestyrelsesmedlem Henrik Jensen og 

erhvervsdirektør Per Søndergaard. De tre var også i et 

overbevisende, sagligt og konkret foretræde i 

Transportudvalget, hvor de kæmpede for opgradering af 

både fremdriften og trafiksikkerheden på Rute 26 hen 

over Mors.  

 

 

__________________________________________________________________________ 

Sort hvidbog om forsvaret 

HOD (Hovedorganisationen af Officerer i Forsvaret) 

kom på besøg hos mig på Borgen den 29/9 for, at 

aflevere en dugfrisk hvidbog (der i øvrigt er sort 

udenpå…) med organisationens indspark til de 

forestående forhandlinger om en ny forsvarsaftale. 

Jeg har altid sat stor pris på direkte input fra 

virkelighedens verden. Det gælder naturligvis også 

input fra officerernes organisation.   

 

 

__________________________________________________________________________ 
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Landbruget sætter øget fokus på transport og infrastruktur 

Som et af de sidste punkter på mit program i 

september var jeg inviteret til Axelborg, hvor 

der var møde med Landbrug og Fødevarers 

nyetablerede transportpolitiske netværk. I mit 

oplæg fremhævede jeg tre vigtige 

udfordringer: 1) Behovet for en samlet 

masterplan for investeringer i infrastrukturen - 

herunder ikke mindst vejnettet - frem mod 

2030 med tilhørende finansiering, 2) Ændring af 

reglerne, så nutidens større landbrugsredskaber 

kan køre lovligt fra gård til mark og fra mark til 

mark, og 3) Omstillingen til grøn transport. Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde og takker for 

de overrakte "Pisnere", der er brygget på urin fra Roskilde-festivalen (heldigvis indirekte). 

__________________________________________________________________________ 

Indvielse af folkestyrets dannebrogsfane 

Fredag den 29. september var der faneindvielse i 

Folketingssalen, hvor jeg fik æren af at slå ét af tre 

søm i fanen, som der er kutyme for, at man gør. Pia 

Kjærsgaard slog det første søm i for ”H. M. 

Dronningen”, Henrik D. Kristensen slog det andet søm i 

for ”Fædrelandet”, og så slog jeg det tredje søm i for 

”Folketinget”. Jeg er rigtig glad for, at fanen nu står 

varigt i Folketingssalen, specielt fordi det faktisk var 

mit forslag i Præsidiet. I den forbindelse var bl.a. 

Præsidiet, Folketingets Direktion, Gruppeformænd og 

pressefolk inviteret til indvielse af den nyrenoverede 

Folketingssal. Så nu er vi klar til Folketingets åbning 

tirsdag den 3. oktober. Jeg glæder mig.  
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Her kan du se en oversigt over en række af mine kommende aktiviteter: 

MAN 02 OKT Møder i Silkeborg. Aften: Foredrag i Viborg hos Odd Fellow Logen.  

TIR 03 OKT Folketingets festlige åbning. Repræsentative pligter som præsidiemedlem. 

ONS 04 OKT Besøg på Borgen fra Viborg Katedralskole. Møder i Transportministeriet. 

TOR 05 OKT Folketingets åbningsdebat. Vagt i formandsstolen.  

Min datter Sofie fylder 27 år. Mit barnebarn Hanna fylder 6 år.  

FRE 06 OKT Møde i Færdselssikkerhedskommissionen.  

7 – 8 OKT Venstres Landsmøde 2017 i Vejle. 

MAN 09 OKT Besøg i Sønderjylland (Ribe og Tønder) sammen med Hans Chr. Schmidt. 

TIR 10 OKT Møde med HK Trafik og Jernbane. Vejdebat i Venstres gruppeværelse på 

Borgen. Møde i Transportministeriet om køb af fremtidens tog. Aften: Holde 

transportpolitisk oplæg ved V-møde i Egedal Kommune. 

ONS 11 OKT Deltage i havnekonference på Borgen. Aften: Møde med Venstre i Viborg 

Kommune.  

12 - 22 OKT  Efterårsferie i troperne. 

MAN 23 OKT Feltbesøg på Thyborøn Havn. Virksomhedsbesøg i Viborg Kommune. 

TIR 24 OKT Besøg hos vandmøllen i Harndrup. Møder i København.  

ONS 25 OKT Møde i Miljø- og Fødevareministeriet, møde i Transportministeriet, 

Præsidiemøde. Aften: Tale ved årsmøde i Dansk Fodgængerforbund.   

TOR 26 OKT Møder på Christiansborg. Aften: Tale hos Venstre i Thorning.  

FRE 27 OKT Feltbesøg ved Vestbirk Vandkraftværk og besøg hos Viborg Museum sammen 

med kulturministeren.  

LØR 28 OKT Indvielse af Grenå omfartsvej. 

MAN 30 OKT Møder i Midtjylland.  

TIR 31 OKT Folketingets og regeringens officielle markering af reformationsjubilæet. 

Debat hos HK Jernbane. 

01-02 NOV Transportudvalget på besøg i Slesvig-Holsten (landdagen i Kiel).  

FRE 03 NOV Feltbesøg ved mini-vådområde i Midtjylland. Tale ved møde i Dansk Byggeri. 

 

 


