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_______________________________________________________________________________________ 

Besøg hos VTU 

Februar blev skudt i gang med en indvielse af Viborgs 

nye Tværpolitiske Ungdomshus (VTU). 

Ungdomshuset er et fremragende initiativ, der giver 

samtlige partiers lokale ungdomsafdelinger, herunder 

VU Viborg, fælles lokaler. Det kan blandt andet være 

med til at styrke udfoldelsen af demokratiet blandt 

de unge, hvilket jeg hilser meget velkomment. Godt 

gået og stort TILLYKKE med det nye ungdomshus. Jeg 

håber, at det bliver rammen om mange gode politiske 

debatter og hyggelige timer på tværs af partiskel i 

årene frem.  

 

_______________________________________________________________________________________ 

Uforpligtende S-trafikudspil uden prioritering  

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

 
Der er stort behov for, at vi får trafikale investeringer langt højere op på den politiske dagsorden. 
Det er allerede opnået hos Venstre, der ønsker dette som et af hovedtemaerne i den forestående 
valgkamp. Derfor hilser jeg det velkommen, at Socialdemokratiet nu er kommet med et udspil om 
trafikinvesteringer. Ros for det.  

Men desværre bliver man hurtigt skuffet, når læser udspillet igennem. For S kommer ikke med en 
prioriteret masterplan med håndfaste løfter om gennemførelse af bestemte projekter rundt i landet. 
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I stedet har partiet snedigt oplistet en alenlang række af eksempler på projekter, man kan vælge at 
gennemfører inden for den nævnte ramme på 70 milliarder kroner. Problemet er bare, at den 
samlede pris for den lange ønskeseddel, hvor stort set samtlige mulige projekter i Danmark er 
medtaget, langt overstiger 70 milliarder.  

Dermed har S ikke gjort sig uvenner med nogen, alle lever i håbet om, at S efter valget vil prioritere 
lige netop deres lokale projekt. Og mange vil i sagens natur blive dybt skuffede, men altså for sent. 
Konklusion: Ros for initiativet. Ris til indholdet, der er totalt luftigt og uforpligtende. Pengene kan 
kun bruges én gang.  

_______________________________________________________________________________________ 

Motorvej og sundhed 

Motorvej og sundhed var to temaer, da jeg i februar 

krydsede klinger i studiet i Holstebro med gode lokale 

kolleger fra DF, S og SF. Det er altid en fornøjelse at blive 

inviteret til debat hos TV Midt Vest. Debat er godt og 

vigtigt. Ingen har patent på sandheden – end ikke Venstre.  

I kan se indslaget her. 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Fokus på den Jyske Transportkorridor  

I februar afholdte Hærvejskomiteen årsmøde på 

Scandic Hotel i Kolding, hvor jeg deltog i debatten. 

Det er brydende nødvendigt, at vi investerer i Den 

Jyske Transportkorridor, og får aflastet den alvorlige 

flaskehals på E45 ved Vejlefjord. Vi skal særligt 

handle på den stigende trafikmængden over 

Vejlefjordbroen, der nu passerer over 100.000 biler i 

døgnet. Derfor glæder det mig også, at hele 31 

borgmestre på tværs af politiske partier bakker op 

om en ny parallelmotorvej. Det er enestående og 

det sender et meget stærkt signal om, at det haster 

med at komme fra ord til handling. Det er et 

motorvejsprojekt, som vil gavne hele Danmark, da 

det vil binde landet bedre sammen. I kan læse mere 

om projektet her. 

_______________________________________________________________________________________ 

https://www.tvmidtvest.dk/krydsfelt/krydsfelt-politikere-med-afsaet-i-viborg
https://www.tvmidtvest.dk/artikel/31-borgmestre-vil-have-haervejsmotorvejen?fbclid=IwAR1Hfn3E2JcO2bCzXK2aMz7e1W7dusuSqX_YdUcH8mlzL7cGNtbuYmsmJ2o
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Generalforsamling med V i Bjerringbro 

I februar var jeg til generalforsamling med den 

slagkraftige lokale Venstreforening i Bjerringbro. 

Tak for den gode debat om aktuelle landspolitiske 

emner. Det er dejligt at mødes med et aktivt og 

engageret bagland. Venstre står stærkt i 

Bjerringbro!  

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

En dejlig og anderledes transportopgave 

Der var også tid til en transportopgave af den 

dejlige slags. Det er altid en stor fornøjelse at 

aflevere mit barnebarn i børnehaven i Ans. Hun 

synes, at min valgbil er et megasejt 

transportmiddel. Hvilket jeg jo ikke kan være uenig 

med hende i.  

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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På feltbesøg hos LINATECH A/S 

LINATECH i Thorning producerer en række 

specialprodukter i metal til blandt andet 

vindmølleindustrien. Jeg har haft fornøjelsen at følge 

virksomhedens rivende udvikling, som startede med 

deres beskedne lokaler i Vium. I dag, flere årtier 

efter, har virksomheden 4000 m2 store 

produktionslokaler i Thorning og 70 dygtige 

medarbejder i beskæftigelse. Det er en fornøjelse at 

følge med på sidebanen. Tak for fremvisningen og den 

medfølgende orientering om virksomheden.  

_______________________________________________________________________________________ 

På feltbesøg hos Kjellerup Friplejehjem 

I februar var jeg på besøg hos det velfungerende 

friplejehjem i Kjellerup. Her trives 37 beboere 

rigtig godt i et hjem med gode kerneværdier og høj 

faglighed blandt personalet. Livsglæde, dyb respekt 

for den enkelte og hjertevarme præger stedet. Også 

takket være de mange frivillige der bakker op om 

hjemmet. Vi har brug for friplejehjem som 

alternativ til gode kommunale plejehjem. Frit valg 

til vores ældre medborgere er vigtigt. Stor tak til 

Mette og Charlotte fra Kjellerups Friplejehjem for 

dagens lærerige besøg.  

_______________________________________________________________________________________ 

Feltbesøg med fokus på køl og frys 

I forbindelse med årsmødet i februar hos ViborgEgnens 

Liberale Erhvervslaug besøgte jeg den slagkraftige 

virksomhed TEFCOLD, der sælger brandede kølere og 

frysere til store dele af verden. Superflot 14.000 m2 

stort domicil og lager i Viborg. Virksomheden har høj 

vækst, tilfredse medarbejdere og god indtjening. Kort 

sagt: “Cool business”, der rykker. 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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VU Viborg og Pihl er klar til kamp! 

 

Tak til VU’erne for et rigtig godt møde. Jeg glæder mig til at kæmpe side om side med de gæve unge 
liberale løver i Viborg, når det politiske slag skal slås om kort tid. Det bliver et tæt løb, hvor hver en 
stemme tæller. Vi vil slås for blå sejr og ny fremgang til Venstre. Hvor der er vilje, er der vej! 

_______________________________________________________________________________________ 

Researchtur til London 

I anledning af min nye bog, ”Stop Trafikal Egoisme”, 

tog jeg i februar en researchtur til London sammen 

med min medforfatter Carina Bach Lauritsen. Her lagde 

jeg blandt andet vejen forbi Londons Transport 

Museum, som havde en fremragende udstilling af 

transportens udvikling i storbyen London. Fra hestevogn 

til moderne metrotog. Voldsom trængsel krævede 

nytænkning. Den første egentlige undergrundsbane 

blev anlagt i London i 1863. Togene blev fremført af 

damplokomotiver. I London var man klar med en 

metrocityring i 1884. I København er den klar i 2019…. 

 Det var først senere de berømte dobbeltdækkerbusser 

kom på gaderne i London. En herlig tur som gjorde os meget klogere på branchen. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Nyt medlem i V-hundepatruljen 

Min egen hund Oskar har været med i hundepatruljen 

for Venstre i Ans i et stykke tid. Men nu har vi oprustet 

med et nyt medlem, nemlig min datter Julies hund 

Svend, som i februar meldte sig ind i den lokale V-

hundepatrulje. Velkommen til, Svend. Jeg glæder mig 

til at patruljere med Svend, Oskar og de andre 

medlemmer af V-hundepatruljen i den kommende tid. 

Hvis flere firbenede venner – og deres ejere - er 

interesserede, så giv mig et praj med henblik på 

oplysninger om, hvor jeres dejlige hund kan blive iført 

en flot blå frakke.  

 

_______________________________________________________________________________________ 

Interview om rastepladser i TV Midt vest 

I februar var jeg på besøg hos landets førende regionale TV 

station, TV MIDTVEST i Holstebro, med henblik på 

interview om affald og menneskelort på rastepladser uden 

affaldsspande og toiletter. I løbet af 2018 har 

Vejdirektoratet fjernet skraldespande, bordebænkesæt og 

toiletter på 134 ud af landets 279 rastepladser for at kunne 

opgradere nogle andre. Det er særligt de lange strækninger 

i Midt- og Vestjylland uden toiletter, som kan mærke 

ændringen. Det er helt galt, at vi fjerner folks mulighed 

for at forrette deres nødtørft, så de sidder og laver stort 

bag buskadset på en rasteplads. Det er simpelthen noget 

svineri, som vi skal have rettet op på. Hvis det står til mig, 

så bliver toiletterne og skraldespandene genetableret. 

Derfor skal vi ikke have færre rastepladser med gode 

funktioner, men vi skal have flere. 

 I kan se mit indslag i TV MIDTVEST her.   

 

 

 

 

 

 

https://www.tvmidtvest.dk/artikel/helt-galt-vi-fjerner-folks-mulighed-forrette-deres-noedtoft?fbclid=IwAR19kPtz3HHYMrQuCZV2hbzqsRcFjzkoO0ziCoRgOmb42s6sm7JEn002E8o
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Feltbesøg hos Midt- og Vestjyllands Politi 

Tak til politidirektør Jens Kaasgaard og andre 

medarbejdere for et interessant og lærerigt besøg på 

politigården i Holstebro. Herunder med god drøftelse 

af den operative indsats overfor kriminalitet i den 

enorme politikreds - landets absolut største med store 

afstande. Vi fik også anledning til at drøfte 

kørekortområdet, hvor det er lykkedes at nedbringe de 

meget lange ventetider på sager med lægeerklæring 

involveret. Jeg noterede mig den fine detalje, at 

møderummene på politigården er opkaldt efter 

stednavne i kredsen - eksempelvis møderum “Sejs”. 

_______________________________________________________________________________________ 

Feltbesøg hos BIRN i Holstebro 

Februar bød også på et feltbesøg hos den snart 125 årige 

virksomhed BIRN i Holstebro. Virksomheden er førende i 

bæredygtig jernstøbning. Tak til direktør Jens Axel Birn for 

en god drøftelse af blandt andet motorvejshullerne ved 

Herning, som er en vigtig udfordring mht. fremkommelighed 

og trafiksikkerhed.  

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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Debat om investeringer i infrastrukturen 

 

 

I februar var jeg i den flotte banquetsal i Chr. IVs fantastiske børsbygning, hvor vi tog en sober og 

saglig debat om trafikale investeringer i de kommende år. Venstre vil investere med to formål for 

øje: 1) Bekæmpe trængsel og tidsspilde, hvor der er meget trafik. 2) Sikre grundlag for fornyet vækst 

og jobskabelse i alle dele af landet, så vi får et mere sammenhængende Danmark. Jeg ser frem til, at 

regeringen om kort tid præsenterer en plan for trafikale investeringer frem mod 2030. 

 

 

Nej til affald og afføring på rastepladser  

Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans  
MF og transportordfører for Venstre 
 
Forleden tog jeg en tur rundt i det midtjyske for at inspicere tilstanden af en række rastepladser 

langs statsvejnettet. Eksempelvis rastepladsen på Rute 26 mellem Viborg og Rindsholm. Det var ikke 

noget kønt syn – eller rar lugt – der mødte mig. Den tidligere så velholdte og rene rasteplads flød med 

henkastet affald samt menneskelig afføring og brugt toiletpapir i buskadset. Kort sagt et værre 

svineri, der ikke burde opleves her i vores ellers så pæne, rene og miljørigtige land.  

Desværre må jeg sige, at det ikke kom som nogen overraskelse for mig. Sidste år blev der nemlig – 

stik imod min klare anbefaling – truffet en administrativ beslutning i Transportministeriet om, at 

Vejdirektoratet skulle nedgradere et stort antal lang række rastepladser langs statsvejnettet i form 

af fjernelse af affaldsspande og toiletter. Alt sammen for at spare et relativt beskedent beløb på 

driftsbudgettet. Resultatet kommer ikke bag på mig. Når folk ikke kan komme af med deres affald i 
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en dertil egnet beholder, så fristes mange til blot at henkaste det. Og når folk ikke kan komme på 

toilet, så fristes mange til at forrette deres nødtørft i buskadset ved rastepladserne.  

Derfor har vi en udfordring med at få de helt basale servicefunktioner – såsom affaldsspande og rene 

toiletter - langs vejnettet bragt i orden. Specielt i en tid med stigende trafik på vejene er det slet 

ikke klogt at spare på denne konto. En anden udfordring er at få iværksat vask af møgbeskidte og 

dermed utydelige vejskilte mindst et par gange om året. Beskidte vejskilte er ikke god reklame for 

vores ellers fantastiske lille land. Ligesom affald og menneskelort absolut heller ikke er det. Jeg vil 

forfølge denne sag nøje, indtil vi har fået tingene bragt i orden. Bilisterne betaler 56 milliarder 

kroner om året i afgifter. Så må og skal der være råd til, at de mest elementære funktioner på 

vejnettet er i orden.    

_______________________________________________________________________________________ 

Besøg på Borgen 

Februar måned bød også på et kærkomment besøg af Kaj 

Juul-Pedersen, der er medlem i mit transportpolitiske 

netværk. Vi havde en inspirerende snak om udbygningen af 

den danske infrastruktur og om sikkerheden omkring 

telefonsamtaler. Det er altid godt med viden udefra, som jeg 

kan tage med mig i mit politiske arbejde. Tak for besøget.  

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Kørelærere på Borgen 

Jeg havde også den fornøjelse, at få besøg på 

Borgen af Helsingørs Kørelæreforening. Tak for 

jeres store engagement i branchen og for alle de 

gode spørgsmål, som jeg blev stillet undervejs.  

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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Sandhed frem for sensation!  

Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans  
MF og medlem af Miljø- og Fødevareudvalget for Venstre.  
 

Visse medier og røde partier gør et stort nummer ud af at udpege landbruget som den store skurk i 

forhold til udledning af kvælstof. Sandheden er ganske anderledes. Langt de fleste landmænd er 

utålmodige efter at komme i gang med reducerende tiltag. Fx etablering af vådområder. Men hvad 

nytter det, hvis kommunerne trækker tilladelser i langdrag. Så tror da pokker, at vi kommer bagud 

med at nå målene. Landbrugserhvervet betyder kolossalt meget for hele det danske samfund og vores 

fælles velfærd. Og for et sammenhængende Danmark i bedre balance. Lad os behandle dette erhverv 

ordentligt og retfærdigt frem for at drive hetz imod det. 

 

Fremtidens klimavenlige fødevareproduktion  

Februar bød også på en spændende konference hos 

Landboforeningen Midtjyllands stormøde i Viborg, hvor 

fremtidens fødevareproduktion i lyset af 

klimaudfordringer var på dagsordenen. Mødet blev 

indledt med en grøn og efter sigende klimarigtig 

drink….  

 

 

 

 

 

Statsministeren drøftede sundhed i Viborg 

Februars sidste dag besøgte statsminister Lars 

Løkke Rasmussen Viborg. Det var et velbesøgt 

stormøde på Asmildkloster Landbrugsskole, 

arrangeret af Venstre. En veloplagt statsminister 

talte om infrastruktur, sundhedsvæsenet, 

landbruget m.m. og tog en åben debat med 

mødedeltagerne på tværs af partier. Flot at Lars 

Løkke Rasmussen tager rundt i landet for at møde 

danskerne til direkte dialog. Det tjener 

statsministeren til ære.  
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Vil du hjælpe mig i den kommende valgkamp? 

 

 

Hvis du synes politik er spændende, og gerne vil yde en frivillig indsats til gavn for mit genvalg til 

Folketinget, så hører jeg meget gerne fra dig. Du kan skrive til mig på mail på vkrlo@ft.dk. Arbejdet 

kan være praktisk hjælp et par timer til fx uddelingsaktion, gadekampagne, plakatophængning eller 

kagebagning til events. Eller det kan være et frivilligt valgbidrag på f.eks.100 kr. til fem plakater. 

Alle beløb og frivillige kræfter modtages med stor tak. Hvor der er vilje, er der vej! 

_______________________________________________________________________________________ 

Persondataforordning - Samtykke 

EU’s persondataforordning trådte i kræft 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 der et antaget samtykke fra din side. Hvis du 

derimod ikke ønsker at modtage nyhedsbrev fra Kristian Pihl Lorentzen, og at dine oplysninger 

opbevares, så skal du afmelde dig ved at skrive dette til Sara Lützen; Sara.Lutzen@ft.dk  

mailto:Sara.Lutzen@ft.dk
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Her kan du se en oversigt over en række af mine kommende aktiviteter: 

FRE 01 MAR Tale ved hjemkomstparade på Dragonkasernen i Holstebro.  

LØR 02 MAR Venstre kandidattræf i Bellacentret. 

MAN 04 MAR Bogresearch i Bruxelles hos ETSC.  

ONS 06 MAR Virksomhedsbesøg hos MASCOT i Pårup. Tale ved V-generalforsamling i Karup. 

TOR 07 MAR Arbejde og møder på Christiansborg.  

LØR 09 MAR Holde 50 års jubilæumstale ved Bjerringbros Folkedanseres forårsstævne 

MAN 11 MAR Sejlads til Ystad-Rønne med Venstre Bornholm. 

TIR 12 FEB Møder på Borgen. Vagter i formandsstolen. 

ONS 13 MAR Møder på Borgen. Høring om havneloven. Vagt i formandsstolen. Presselogefest.  

TOR 14 MAR Ordførertale i salen. Transportudvalgsmøde. Gruppebestyrelsesmøde.  

FRE 15 MAR Vagt i formandsstolen. Møder på Borgen.  

LØR 16 MAR Kraftvarmemøde i Sabro. 

MAN 18 MAR Møde i transportnetværket i Billund. Holde aftenforedrag i Toustrup Forsamlingshus. 

TIR 19 MAR Møder på Borgen. Vagt i formandsstolen. Debat ved borgermøde i Aulum Fritidscenter.  

ONS 20 MAR Deltage i paneldebat ved DIs konference om Transport. Vagt i formandsstolen.  

TOR 21 MAR Årsmøde hos Viborgegnens Erhvervsråd. Generalformsaling hos Venstre i Viborg Kommune.  

FRE 22 MAR Deltage i Transportmesse 2019 i Herning. Besøg hos Jydske Dragonregiment i Holstebro.  

LØR 23 MAR Årsmøde hos Dansk Person Transport. 2 x 50 års fødselsdagsfest hos gode venner.  

MAN 25 MAR Møde hos AU Foulum. Feltbesøg hos Blue Water i Esbjerg. V-kredsmøde i Viborg. 

TIR 26 MAR Paneldebat ved konference med Danske Fragtmænd. Vagt i formandsstolen.  

ONS 27 MAR Rundvisning af handelsskoleelever fra Ikast-Brande. Aftengruppemøde med trafiktema.  

TOR 28 MAR Møde med transportministeren. Vagt i formandsstolen. Årsmøde i Tange Sø forening. 

FRE 29 MAR Virksomhedsbesøg i Midtjylland. Romsmagning i Kjellerup. 

LØR 30 MAR  Møder i Midtjylland. Møde i Griseklubben. 

SØN 31 MAR Deltage i Hjemmeværnets 70 års jubilæum i Nymindegab.  

MAN 01 APR Dialogmøde med Silkeborgs borgmester. Tale ved Rotary møde i Kjellerup.  

 

 

 

 


