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Kort juleferie, stormen Urd og oversvømmelser 

Oven på en kærkommen juleferie i familiens skød med gode traditioner og hyggelige stunder har 

jeg fået ladt batterierne op og er nu klar til en ny sæson på Christiansborg. Vi går ind i et meget 

spændende politisk år, hvor den nye trekløverregering skal stå sin prøve. For mit vedkommende var 

julen knapt nok overstået før arbejdet igen gjorde sit indtog. Allerede 2. juledag, da stormen Urd 

fejede ind over landet og medførte ødelæggelse og oversvømmelse, skulle jeg deltage i interviews 

hos forskellige medier.  

Det påvirkede mig selvfølgelig dybt, at se folks hjem blive oversvømmet og være vidne til de 

enorme skader, det bar med sig. Samtidig må jeg understrege, at i et land, hvor den private 

ejendomsret både omfatter parceller og kyst, så gælder der et grundejeransvar. Det er altså den 

enkelte boligejers ansvar at sikre sit hus mod havet. Lokale aktører som kommunerne har mulighed 

for at koordinere, finansiere og pålægge grundejere at bidrage til en fælles kystbeskyttelse. På den 

måde sikres en helhedsorienteret løsning. Fra regeringens side udarbejde vi for første gang en 

kystanalyse i efteråret, som gav et nationalt overblik over, hvor behovet for kystbeskyttelse er 

størst. Den pegede konkret på, hvor der skulle prioriteres i landet og sættes ind for at undgå 

oversvømmelse. På baggrund af kystanalysen besluttede vi, at Kystdirektoratet skulle intensivere 

vejledningsindsatsen og understøtte kommunernes arbejde, så antallet af helhedsløsningerne stiger. 

Allerede en uge efter Urd ramte en ny stormflod Danmark, hvor det gik særligt ud over østkysten i 

Sønderjylland, det fynske øhav, Sydhavsøerne og Sjælland. Disse vejrfænomener med så kort 

mellemrum påkalder sig ordenlige løsninger, der skal sikre huse, mennesker og natur, så skaderne 

begrænses mest muligt. Derfor har vi også allerede taget fat med at sikre, at der laves bedre og flere 

helhedsløsninger på tværs af kommunegrænserne. Venstres minister Esben Lunde Larsen har 

således allerede bedt Kystdirektoratet om at gå i dialog med blandt andet Roskilde og Egedal 

kommuner. 

Genvalgt til centrale ordførerskaber 

Oven på regeringsudvidelsen har jeg haft den glæde, at blive genvalgt til centrale og vigtige 

ordførerskaber. Jeg forsætter nemlig som børneordfører, undervisningsordfører og naturordfører for 

Venstre, og vil i disse sager repræsentere Venstre i politiske forhandlinger og i pressen. Det skete på 

Venstres konstituerende gruppemøde. Derudover fortsætter jeg også i Venstres gruppeledelse og 

som medlem i ikke mindre end 10 forskellige udvalg. 



Jeg er enormt glad for den tillid, Venstres folketingsgruppe har udvist mig ved at genvælge mig til 

ordførerskaber, som jeg brænder rigtig meget for, og som har stor betydning for vores samfund. 

Ordførerskaberne strækker sig nemlig groft sagt fra vores spædbørn til, når de bliver studerende. 

Netop nu ser jeg rigtig meget frem til, at vi skal udmønte 580 millioner til at styrke dagtilbuddene 

med en række gode konkrete tiltag, så vores børn kan få den bedste start på livet med tryghed, høj 

trivsel og læring. Derudover forsætter arbejdet med at gøre vores gode skoler endnu bedre, samt at 

få den nye gymnasiereformen ud at arbejde allerede fra næste skoleår 

På naturområdet vil jeg fortsat gøre brug af det store netværk af landmænd, som jeg har. Hensynet 

til natur og erhverv skal gå hånd i hånd. Vi skal værne om dansk natur samtidig med, at vi sikre 

udviklingsmuligheder i fødevareklyngen. Derfor glæder det mig meget, at jeg forsætter som 

naturordfører, og særligt glæder jeg mig til at se, hvordan fødevarer- og landbrugspakken kommer 

til at være til stor glæde og gavn for de danske landmænd. 

Venstres Januarmøde med finansministeren 

Lørdag inviterede en række Venstreforeninger fra de lokale og omkringliggende kommuner 

traditionen tro til Januarmøde. Årets tema var turisme, og i den anledning lagde blandt andre 

Venstres finansminister, Kristian Jensen, vejen forbi Billund.  

Vi blev meget klogere på, hvordan turisme kan bruges til at generere vækst, og er et erhverv, som 

allerede bidrager rigtig meget til beskæftigelse og velstand i de sydvestjyske kommuner. I efteråret 

fremlagde Venstre en ny ambitiøs strategi for turisme på Hotel Legoland i Billund, som skal sørge 

for, at Danmark tiltrækker endnu flere turister til landet. Strategien skal være med til at skabe øget 

omsætning i branchen for mange milliarder. Turisme er og skal fortsat være en vækstmotor i 

Danmark, og med den nye turisme strategi smører Venstre motoren, så erhvervet kan opleve endnu 

større vækst. 

 

Medieomtale den sidste måned 

Som noget nyt i nyhedsbrevet vil også tilføje et udpluk fra den seneste måneds medieomtale. 

 



Fra JydskeVestkysten 7. januar

 

Fra Jyllands-Posten 4. januar

 



Fra TV Avisen 28. december om stormen Urd

 

 

Fra Ugeavisen Vejen-Brørup-Holsted 20. december

 


