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Venstre-politikere på landet  

Mandag den 27. august var jeg sammen med min gode Venstre-kollega Erling 

Bonnesen inviteret til at besøge mælkeproducenten Christian Ihle og hans hu-

stru Annette Ihle på deres gård ved Gråsten. Her skulle vi se og høre om, 

hvordan rigide ammoniakregler forhindrer udviklingen af deres landbrug. 

 

Familiens gård ligger tæt på Gråsten Skov, og derfor gør ammoniakreglerne, 

at de hverken kan udvide eller ændre deres produktion. Hvis de eksempelvis 

vil flytte deres kalvehytter kræver det en miljøgodkendelse, som nærmest er 

umulig at få grundet de meget rigide krav til ammoniakudledning til skoven. 

 

Jeg er forundret over, at ammoniakreglerne forhindrer, at der kan gøres en 

indsats for både naturen og landbruget. Det kan ikke passe, at man stiller 

krav helt ned til 0,7 kg kvælstof i en bøge- og askeskov. Og det er ikke kun 

Christian og Annette, der står i denne kattepine. Faktisk er der 200-300 land-

brug, som står i samme situation. 

 

Besøget hos Christian og Annette var en øjenåbner. For det kunne godt tyde 

på, at ammoniakreglerne godt kunne trænge til et eftersyn. For med så stive 

regler på området risikerer vi, at de mange danske landbrug hverken har mu-

lighed for at udvide eller modernisere. 

 

Det er altid kærkomment at komme uden for murene på Christiansborg, få 

noget frisk luft og besøge den virkelige verden. For det er her vi får mulighed 

for at se og høre om hverdagens udfordringer og problematikker. 

 



 

Venstre prioriterer velfærden 

I Venstre prioriterer vi vores fælles velfærd – modsat hvad Socialdemokratiet 

går og påstår. Vi har nemlig haft regeringsansvaret i 13 af de seneste 17 år, 

og i den periode er vores velfærd blevet løftet markant. 

 

Siden 2001 er der blevet tilført 75 mia. kr. ekstra til velfærden. Det betyder, 

at vi i dag har 75 mia. kr. mere til velfærd end i 2001. Og det stopper ikke 

her. For i år vil der blive tilført endnu mere til vores fælles velfærd, og det 

vil der også blive i fremtiden, hvis det er op til os. 

 

Pengene er blevet tilført forskellige områder i den offentlige sektor. Eksem-

pelvis er sundhedsvæsenets økonomi blevet løftet med ca. 40 pct. Det har 

medvirket til, at ventetiden på en operation er mere end halveret siden 2001, 

samt langt flere danskere i dag overlever kræft. 



 

 

Hvis ikke det er velfærd, så ved jeg næsten ikke hvad er. 

 

Sidst Socialdemokratiet var i regering, blev der derimod skåret i velfærden. 

Det kan godt være de lover at bruge flere penge på velfærd, men vi mangler 

stadig at se en økonomisk plan for Danmark, så vi kan se, om finanserne hæn-

ger sammen. 

Nogle mener, at skattelettelser betyder mindre velfærd. Men det mener jeg 

ikke er tilfældet – det behøver ikke nødvendigvis at være et enten-eller-

spørgsmål. Siden valget i 2015 har vi lettet skatterne, samtidig med at kerne-

velfærden er løftet. For os er velfærden Danmarks største fællesskab og fun-

damentet for vores trygge og rige samfund. 

 

Der er stadig mange ting, der kan og skal forbedres. Det er derfor, vi i Ven-

stre står op hver morgen og trækker i arbejdstøjet. For i Venstre sætter vi 

mennesket før systemet. 

 

 

 

 

 

 



 

Én uge, to udspil – det er ikke kedeligt at være 

undervisningsordfører 

Man ligger bestemt ikke på den lade side som Venstres undervisningsordfø-

rer. Tirsdag den 11. september og torsdag den 13. september præsente-

rede regeringen henholdsvis et nyt folkeskoleudspil og et EUD-udspil. 

 

Med folkeskoleudspillet vil vi lave en række justeringer af folkeskolerefor-

men, som skal styrke fagligheden, dannelsen og friheden i folkeskolen. Vi 

foreslår seks konkrete initiativer, som skal sikre, at fagligheden i folkesko-

len løftes. Vi foreslår blandt andet, at der afsættes flere fagtimer inden 

for de naturvidenskabelige fag, ligesom vi vil reducere vikarer i folkesko-

len. Vi vil derudover igangsætte et forsøg med selvstyrende skoler, som har 

til formål at kombinere de bedste elementer fra folkeskolen og frie grund-

skoler. Herigennem vil vi forsøge at blive klogere på, hvordan vi fremover 

kan sikre den bedste folkeskole. 

 

Med EUD-udspillet vil vi afsætte næsten 2 mia. kr. over de næste fire år til 

at igangsætte 55 initiativer, som skal gøre det mere attraktivt at vælge en 

erhvervsuddannelse. Midlerne går blandt andet til et markant løft af prak-

sisfaglighed i folkeskolen, en styrket indsats for unges uddannelsesvalg og 

højere kvalitet i erhvervsskolerne. Det er tiltrængt. For virksomhederne 

mangler rigtig mange faglærte. 

 

Nu ser jeg frem til gode forhandlinger, der forhåbentlig resulterer i nogle 

gode aftaler. 

 



 

På tur i Polen og Ungarn med Miljø- og Fødevare-

udvalget 

Der har været fuld fart over feltet i september. For ikke nok med, at der har 

været travlt på undervisningsområdet, så har jeg også skulle passe mine plig-

ter i regi af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Derfor har jeg været 5 

dage med udvalget på studietur i Polen og Ungarn. 

 

Det var en begivenhedsrig og ikke mindst travl uge i det østeuropæiske, hvor 

programmet blandt andet stod på bisonsafari ved solopgang og et besøg i Eu-

ropas sidste urskov. Derudover var vi på besøg i det ungarske parlament i Bu-

dapest til interessante politiske møder med vores ungarske kollegaer fra 

Landbrugsudvalget. 

 



 

Jeg synes, det er vigtigt, at vi folketingspolitikere har mulighed for at komme 

på studieture som disse. Det er nemlig med til at give os et unikt indblik i vo-

res europæiske samarbejdslandes måde at gøre tingene på – vi kan faktisk 

lære rigtig meget ved at kigge ud over vores egne grænser. 

 

Nu hvor september måned så småt lakker mod enden, kan vi se frem til star-

ten på det nye folketingsår, som traditionen tro bliver skudt i gang den første 

tirsdag i oktober – vi glæder os. 

  

Med venlig hilsen 

 

Anni Matthiesen 

  

 

 

 

 

 



 

UDPLUK AF MEDIEOMTALE DEN SE-

NESTE MÅNED 
 

 

 

Fra Ugeavisen Grindsted d. 11. september 

 

 

 



 

Fra JydskeVestkysten d. 31. august 

 

 

 

 

 

Fra Flensborg Avis d. 29. august  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fra JydskeVestkysten d. 28. august  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

MØD MIG HER:  

 

 

 

 

29/9 kl.17.30 Finansmin. Kr. Jensen, Vejen 

Idrætscenter. 

1/10 kl. 9.30 Firkløverskolen, Givskud. 

8/10 kl. 16.00 Familielandbrugets årsmøde, 

Vingsted Centret. 

11/10 kl. 14.00 Pensionistforening Jels, Dixens-

minde, Rødding. 

11/10 kl. 18.00 Billund Erhvervsfremme, Hotel 

Svanen. 
 

 

 

 

KONTAKT MIG 

Hvis du har nogle spørgsmål, hvis du ønsker, at jeg skal deltage i et arrange-

ment, 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 Peter Poulsen: vpepo@ft.dk 
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