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Godt nytår!
Reglen er vist, at vi må ønske hinanden godt nytår måneden ud. Jeg håber, at
I alle er kommet rigtig godt ind i det nye år. Det gjorde vi i hvert fald hjemme
i Krogager.
På Christiansborg er det nye år allerede i fuld gang med både lovbehandling
og samråd i kalenderen.
Henover weekenden drager jeg mod Bruxelles sammen med Folketingets
erhvervsudvalg, som jeg er formand for. Her skal vi besøge
Europaparlamentet og blive klogere på en række sager, som har indflydelse
på dansk erhvervsliv.
For uanset hvordan vi vender og drejer det, er vores arbejde i
erhvervsudvalget tæt forbundet med lovgivningen i EU, som vi skal gøre alt
for at påvirke i en fornuftig retning.
Heldigvis har corona ikke sat en stopper for studieturen. For selvom smitten
stiger i disse uger, så tyder alt heldigvis på, at vi går en langt friere og
restriktionsfri tid i møde.
Senest har vi fra Venstres side meldt ud, at det er tid til at droppe
mundbindene! For der er ikke længere sammenhæng mellem det stigende
antal smittede og antallet af indlagte.

Derfor har regeringen heller ikke længere nogen undskyldning for at holde os
alle sammen i deres stramme restriktionsgreb.
Det er til stor gene for os alle sammen - ikke mindst vores mange
butiksansatte, der er pakket ind dagen lang. Det havde jeg blandt andet en
god snak med vores lokale købmand her i Krogager om.
Fra Venstres side presser vi fortsat på, så fornuften kan sejre - mens vi fortsat
passer på hinanden!
Udsigten til et friere 2022 betyder heldigvis også, at vi omsider kan se
hinanden rigtigt i øjnene, når det lige om lidt igen er tid til at afholde
generalforsamlinger. Det glæder jeg mig meget til.
Ikke mindst ser jeg frem til et kommende år, hvor corona-situationen endelig
tillader, at jeg kan komme ud og tale med alle i min valgkreds. Jeg glæder
mig til forhåbentlig snart at se mange af jer igen.

Regeringen skal ikke have lov til at indhegne mere natur!
I disse måneder følger jeg sagen om regeringens kommende
naturnationalparker tæt. Tilbage i december udskød de heldigvis at udpege
en række store naturområder, som de vil indhegne.
Det vækker stor bekymring landet over – både hos os i Venstre og en masse
naturelskere, som snart kan forvente deres friluftsliv begrænset, hvis det står
til regeringen.
Op til juleferien havde vi i Venstre kaldt miljøministeren i hastesamråd om
sagen. For selvfølgelig er regeringen nødt til at lytte til den stigende
bekymring blandt danskerne, som højlydt har protesteret de seneste
måneder.
Derfor bliver det også interessant at høre, hvordan regeringen vil sikre, at
landets borgere bliver hørt, inden de blot udpeger en række områder henover
hovedet på os.
Selvfølgelig skal skovbørnehaver, hundeluftere, ryttere, motionsløbere og alle
os, der nyder at bruge naturen som et frirum, fortsat have mulighed for det.
For mig er det især vigtigt at sikre, at vi her i det sydjyske fortsat kan dyrke
vores fritidsliv i naturskønne omgivelser.
I Venstre har vi meldt ud, at vi ikke vil være med til, at regeringen går på
kompromis med dyrevelfærden i parkerne. Der skal gælde de samme regler

for dyrevelfærd på statens arealer som på alle andre.
Vi er bestemt ikke imod at skabe bedre natur og biodiversitet, men derimod
at regeringen vil udtage 75.000 hektar og sætte hegn omkring. For man
skaber altså ikke vild natur ved at indhegne den.

Ny gruppeformand i Venstre
På tirsdagens gruppemøde valgte en enig folketingsgruppe i Venstre ny
formand for gruppen - mine gode ven og kollega gennem 10 år i Folketinget,
Thomas Danielsen.
Jeg kender Thomas som en utrolig sympatisk og engageret Venstremand, der
senest som vores minkordfører har kæmpet en brag kæmp for retfærdighed
for alle landets minkavlere, efter at statsministeren med et fingerknips
destruerede hele erhvervet for åben skærm.

Jeg er helt sikker på, at Thomas vil gøre sit allerbedste for at føre det gode
sammenhold i folketingsgruppen godt videre efter Karsten Lauritzen, som
afleverer en samarbejdende og stærk folketingsgruppe til Thomas.

Hvordan skal vi skaffe alle de nødvendige hænder?
Netop i disse dage sidder Folketingets partier i reformforhandlinger. For
endelig er det gået op for regeringen, at vi er nødt til at gøre noget ved den
store mangel på arbejdskraft på tværs af adskillige brancher.
Allerede tilbage i sommeren 2021 var det en kæmpe udfordring for mange lige fra vores hoteller og restauranter til landbruget og detailhandlen. De kan

simpelthen ikke skaffe de nødvendige hænder. Vi taler tusindvis af manglende
medarbejdere.
Jeg råbte blandt andet op i Jyllands-Posten tilbage i august med denne
kronik.
I månedsvis har vi forsøgt at få regeringen til forhandlingsbordet - og nu er
det endelig lykkes. Det manglede også bare.
Fra Venstres side har vi både foreslået at sænke dimittendsatsen, så flere af
vores unge kommer hurtigere i arbejde, når de er færdige med deres
uddannelse. Det er både rimeligt og fornuftigt.
Desuden mener vi, at det er afgørende, at vi sænker beløbsgrænsen, så det
bliver lettere at byde kvalificeret og nødvendig udenlandsk arbejdskraft
velkommen her i landet.
Noget tyder på, at regeringen desværre kun er indstillet på at lukke det hul i
arbejdsmarkedet, som de selv har skabt med Arne-pensionen.
Helt uhørt at trække raske mennesker ud af arbejdsmarkedet, i en tid hvor vi
mangler så mange hænder og i stedet burde se på, hvordan vi gør det mere
attraktivt at arbejde et par år længere, hvis man er sund og rask.
Jeg er meget spændt på, hvor forhandlingerne lander. Fra Venstres side vil vi
i hvert fald gøre vores for at sikre de mange nødvendige både danske og
udenlandske hænder til et hårdt presset arbejdsmarked.

Har du lyst til at hjælpe mig i valgkampen?
Kun statsministeren ved, hvornår der trykkes på valgknappen. Der kan være
længe til - dog senest Grundlovsdag 2023 - men det kan også komme ud af
det blå. Og selvom jeg foretrækker blå i mange sammenhænge, så er det
godt at være lidt forberedt, hvis der pludselig udskrives valg.
Heldigvis har jeg min gode mand Kurt, der er sød til at hjælpe til i
lygtepælene, men det er nu alligevel mest hyggeligt og praktisk, hvis vi er
lidt flere, der kan tage fat.

Derfor håber jeg, at I sidder nogen derude, som har lyst til at give en hånd
med, når valget melder sin ankomst. Uanset om du er skrap til at sætte
valgplakater op, dele flyers ud, sprede godt humør eller bage en kage til alle
de andre seje frivillige, der knokler, så hører jeg meget gerne fra dig.
Du er meget velkommen til at notere, hvad du har lyst til at hjælpe med
gennem følgende link:
https://forms.gle/zoUmZsJGRe1fGi4N7
- så hører du fra mig, så snart Mette Frederiksen trykker på knappen.
Du er også altid velkommen til at ringe til mig på tlf.: 6162 5172, hvis du har

spørgsmål.
Jeg håber meget på at høre fra dig!

KONTAKT MIG
Hvis du har spørgsmål, ønsker at jeg skal deltage i et arrangement eller kigge på
en sag, så kontakt mig gerne
(ved at besvare denne mail) eller min medarbejder:
Politisk medarbejder: Ditte-Marie Rye Jensen, vdmrj@ft.dk

Du modtager dette nyhedsbrev fra mig, da du tidligere har tilmeldt dig.
Min adresse er:
Medlem af Folketinget Anni Matthiesen (V)
Egebjerg Landevej 14, Krogager
Grindsted 7200
Denmark
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