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Grøn succeshistorie: Biogasanlæg Korskro
Mandag var jeg med til indvielsen af verdens største biogasanlæg, Nature
Energy Korskro, tæt ved Esbjerg. Det var rigtig stort på mange måder.
Anlægget ved Korskro er det biogasanlæg med størst

gasproduktionskapacitet i verden. Og anlægget får stor betydning for dansk
energiproduktion.

Når anlægget årligt kan producere 22 millioner kubikmeter biogas, så
svarer det til, at 25.000 danskere bliver CO2-neutrale. Det er grøn
omstilling, der vil noget, og det bakker vi op om i Venstre.

Jeg vil gerne give landmændene ros for at bidrage til udviklingen i biogas
som energikilde. For det er et ekstremt bæredygtigt anlæg, der netop er
blevet indviet ved Korskro. Det er i stand til at genbruge store dele af
CO2’en. Det er med til at levere grøn energi i stor skala. Anlægget
udnytter ikke kun husdyrgødning fra landbruget. Det er også med til at
omdanne madaffald og andre restprodukter.
Jeg mener, det er vigtigt, at vi skaber gode rammer for, at danske
virksomheder kan udvikle og udnytte grønne løsninger.

Mindre uddannelsesloft – mere fleksibilitet til
unge
I Venstre har vi netop meldt ud, at vi gerne vil være med til at fjerne det
såkaldte ”uddannelsesloft”. Uddannelsesloftet betyder at studerende, der har
gennemført én videregående uddannelse, ikke med det samme kan blive
optaget på en ny uddannelse på samme eller lavere niveau. Dog med
undtagelse af en række uddannelser med særligt arbejdsmarkedsbehov.
Tankerne bag uddannelsesloftet var fine. Der er ingen grund til at
”overuddanne” eller skabe ”evighedsstudenter”. Men vi kan bare desværre
se, at uddannelsesloftet har haft utilsigtede konsekvenser. Det har sendt et

forkert signal til vores unge mennesker. Det mener jeg, vi skal turde
indrømme. Og det gør vi nu.
Uddannelsesloftet er af nogle unge blevet set som om, de ikke må træffe
skæve valg eller tage fejl. At beslutninger ikke kan laves om, og at man ikke
må løbe nogen risici. Men intet kunne være mere forkert. For selvfølgelig skal
der være plads til at tage fejl eller vælge om. Selvfølgelig skal unge
mennesker have lov til at skifte spor, hvis de ikke fandt ind på dette rette
spor fra starten. Ingen skal låses fast til et forkert spor.
Jeg har kunnet mærke, at uddannelsesloftet er kilde til frustration og pres
blandt vores unge. Sådan skal det ikke være. Vores unge menneskers mentale
trivsel er det vigtigste. Det er en forudsætning for, at de kan komme godt
gennem uddannelsessystemet, klare sig godt på arbejdsmarkedet – og have et
godt liv. Derfor skal vi lytte til de unge. Vi skal give dem større fleksibilitet og
lade dem bestemme over deres egen uddannelsesvej. Derfor bakker jeg varmt
op om at finde en løsning, så vi kan afskaffe uddannelsesloftet.

Socialdemokraterne vil hæve skatterne – nej tak
herfra
Socialdemokraterne har netop præsenteret deres økonomiske plan. En plan,
hvor jeg godt kan se nogle gode elementer. Ligesom os i Venstre, har
Socialdemokratiet også planer om at løfte velfærden. Men jeg må sige, at jeg
er grundlæggende uenig i det, socialdemokraternes plan hviler på:
skattestigninger til danskerne. For jeg mener ikke det skal være dyrere at
være dansker.
I Danmark har vi allerede et højt skattetryk. I Venstre har vi meldt klart ud,
at vi vil videreføre det skatte- og afgiftsstop, vi selv introducerede, da vi kom
til regeringsmagten for knap fire år siden. Jeg mener, det er rimeligt, at
danskerne får lov til at beholde flere af de penge, de selv har tjent.
Socialdemokratiet har fremlagt, at de vil hæve skatten på mobiler. De vil
hæve aktieskatten. De vil hæve renteskatten. Derudover vil

Socialdemokratiet beskatte familievirksomheder, der går i arv hårdere. Det
mener jeg er den helt forkerte vej at gå. Mange af succeshistorierne i dansk
erhvervsliv er bygget op omring familieejede virksomheder. Virksomheder
som LEGO og Danfoss har været med til at skabe vækst og velstand for os alle
her i Danmark. De er en del af vores danske stolthed. Jeg mener ikke, at vi
skal forhindre familievirksomheder i at gå i arv og fortsætte med at skabe
vækst og danske arbejdspladser. Jeg mener ikke, vi skal give dem et nyt,
stort skattesmæk.
I Socialdemokratiet vil man have skattehop. Vi vil have skattestop.
Med venlig hilsen
Anni Matthiesen
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KONTAKT MIG
Hvis du har nogle spørgsmål, hvis du ønsker, at jeg skal deltage i et
arrangement, eller skal jeg kigge på en sag, så kontakt gerne mig (ved at
besvare denne mail) eller en af mine medarbejdere:
Sekretær: Tine.Rasksen@ft.dk
Politisk medarbejder: Mie.Dahl@ft.dk
Politisk medarbejder Peter Poulsen: vpepo@ft.dk

