
 

Nyt fra Christiansborg. Maj 2018 

NYHEDSBREV: 17/05/18  

 

 

 

Ministerrokade: Nye samarbejder i gang 

 

Onsdag d. 2. maj blev der rykket rundt i vores regering. Anledningen var, 

at vores uddannelses- og forskningsminister, Søren Pind, samt vores miljø- 

og fødevareminister, Esben Lunde Larsen, havde valgt at trække sig fra 

deres ministerposter og søge andre fremtidsudfordringer. 

 



 

Det kom naturligvis som en trist nyhed for os i Venstre, for Søren Pind og 

Esben Lunde Larsen er begge dygtige og har gjort en uvurderlig indsats i 

deres politiske virke. Jeg har arbejdet tæt sammen med dem begge – 

særligt Esben Lunde Larsen på miljø- og fødevareområdet, hvor jeg jo 

sidder i Miljø- og Fødevareudvalget samt agerer som Venstres 

naturordfører. 

 

Samarbejdet med Esben er dog ikke slut – han er nemlig kommet tilbage i 

Folketinget, hvor vi nu sidder i samme ”klyngefællesskab”. Det betyder, at 

vi i en gruppe af fire – nu fem – folketingspolitikere samarbejder og bl.a. 

deler hjælp fra medarbejdere, har faglige diskussioner og holder sammen 

socialt. Det er jeg glad for, at Esben nu er en del af. 

 

Søren Pind har jeg for nyligt stået sammen med i pressen for at sætte fokus 

på, at for mange unge mistrives mentalt. Udfordringen rører mig dybt – og 

det er min klare intention at arbejde videre for at finde initiativer, der kan 

hjælpe vores unge mennesker bedre på vej. Det håber jeg, at den nye 

uddannelses- og forskningsminister, Tommy Ahlers, også er klar til bakke 

op om. Jeg ser frem tid det nye samarbejde med Tommy Ahler og med 

miljø- og fødevareminister Jakob-Ellemann Jensen. For heldigvis er det 

sådan, at når en dør lukkes, så åbnes en anden.  

 

 

 



 

 

Med gummistøvlerne på: besøg ved økologiske 

landmænd 

Mandag d. 30 april trak jeg i gummistøvlerne og tog sammen med Landbrug & 

Fødevarer ud for at besøge to økologiske landmænd i det sydjyske. Det var en 

fornøjelse at få lov til at traske igennem kartoffelmarker, se på kvæg og 

snakke med de lokale landmænd. For på den måde får man nemlig et andet 

indblik i økologernes hverdag. 

 

På besøgene drøftede vi nogle af de lovgivningsmæssige barrierer, som 

økologiske landmænd støder ind i. Det er barrierer, som jeg har taget op over 

for ministeren, og som jeg arbejder for, at vi kan finde en politisk løsning på. 

Det drejer sig bl.a. om, at der stilles urimelige krav, når landmænd lader 

deres dyr græsse ude. Og det er jo ærgerligt. For i sidste ende kan 

bureaukratiske regler betyde, at færre landmænd vælger at lade deres dyr 

komme på græs. Det synes jeg ikke, vi kan leve med. 

 

 



 

 

 

På travetur i Grene Sande 

På Kristi Himmelfartsdag inviterede jeg til en gåtur i Grene Sande for alle 

dem, der havde lyst. Det gjorde jeg, fordi jeg mener, det er vigtigt, at 

borgere i Sydjylland føler, at de kan tage fat i deres lokale folketingsmedlem, 

og at de har mulighed for at blive hørt. 

 

Jeg vil samtidig gerne have forskellige perspektiver på, hvad der rører sig 

rundt omkring i det sydjyske. Det kan give mig vigtige inputs til mit politiske 

arbejde med at varetage sydjyske interesser i Folketinget. Jeg tror på, at det 

er ved at mødes i øjenhøjde, at vi bedst kan forstå hinanden – og hjælpe med 

at løse hinandens udfordringer.  

 

 

 



 

Grundlovsfest i vente  

Tirsdag d. 5. juni inviterer jeg til grundlovsmøde i vores have hjemme i 

Krogager kl. 17-18:30. Grundlovsmødet i vores have har efterhånden udviklet 

sig til en fast tradition, og der er blevet holdt mange gode grundlovstaler af 

mange spændende Venstre-politikere i de seneste år. 

 

Sidste år var jeg heldig at få vores politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, 

som nu er miljø- og fødevareminister på besøg til grundlovsmødet. Og på 

trods af lidt regn undervejs i grundlovsmødet, blev det en rigtig god og 

hyggelig dag, hvor vi fik fejret det, som vores samfund bygger på, og som vi 

alle bør værne om; demokratiet. Grundlovsdag er en festdag. Og i år har jeg 



 

æren af at kunne præsentere to vigtige gæster til grundlovsmødet i Krogager; 

folketingsmedlem og EU kandidat Søren Gade og Regionsrådsformand 

Stephanie Lose. Det ser jeg meget frem til, og jeg håber, at du måske også vil 

kigge forbi til denne festdag. 

 

Med venlig hilsen 

 

Anni Matthiesen 

 

 

 

 

UDPLUK AF MEDIEOMTALE DEN SENESTE 

MÅNED 

 

 

 

Fra Vejle Amts Folkeblad d. 11. maj 

 



 

Fra Ugeavisen Bramming og Omegn d. 1. maj 

2018 

 

 

 

 

 



 

Fra Fredericia Dagblad d. 26. april 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fra Ugeavisen Vejen-Brørup-Holsted d. 24. april 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MØD MIG HER:  

 

 

 
 

 

22/5 Unge på Kanten, Bikuben Kollegiet kl. 9.00 

28/5 Campus Vejen kl. 14.30 

01/6 Det Sønderjyske Fællesskue, Aabenraa 

05/6 Grundslovsmøde, Krogager kl. 17.00 

11/6 Frirumsdebat, Campus Vejen kl. 16.00 

12/6 Børnepolitisk Topmøde kl. 11.00 

   
 

 

 

  

 

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 eller en af 

mine medarbejdere: 

 

Sekretær: Tine.Rasksen@ft.dk 

Politisk medarbejder: Mie.Dahl@ft.dk 
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