
Riksdagen, 2013-04-18 
 
Hej alla, 
Skriver från ett regnigt Stockholm… För några timmar sedan hade vi i miljö- och 
jordbruksutskottet utfrågning med Livsmedelsverkets generaldirektör Inger Andersson om 
hästköttsskandalen. Jag kan inte säga att jag känner mig särskilt mycket lugnare nu. ”Det är 
riskfritt att fuska med maten i Sverige”, menade Andersson bland annat och pekade på hur 
svaga påföljder vi har mot dem som trixar med vår mat. Vi kan räkna med fler matskandaler  i 
framtiden, varnar Livsmedelsverket. Usch! Kanske dags för lagskärpningar…  
     På miljö- och jordbruksutskottet hade vi också överläggningar med landsbygdsminister 
Eskil Erlandsson. Han lovade – efter direkt fråga från undertecknad – att återigen 
understryka att Marocko inte ska belönas med ett fiskeavtal med EU så länge man ockuperar 
Västsahara. Det känns bra att ibland kunna vara överens om saker. 
 
Fullsatt klimatseminarium 
Wow, vad spännande det ska bli med seminariet Lokala klimatinivesteringar – för en global 

lösning imorgon! Det fullsatt och jag hoppas att vi kommer att få många bra tips på hur vi 
underifrån ska kunna ställa om Sverige. Detta är särskilt aktuellt i ett läge då det tyvärr händer 
så lite på det internationella och nationella planet. Se gärna programmet: 
http://jensholm.se/2013/03/28/lokala-klimatinvesteringar-for-en-global-losnig/  
 
Handelssystemet för klimatet – vad händer nu? 
Man undrar vad moderaterna i EU-parlamentet egentligen sysslar med. Häromdagen röstade 
de emot ett förslag att göra EUs handelssystem med utsläppsrätter åtminstone lite mindre 
dåligt. Men inte ens det kunde de backa upp. Handelssystemet, ETS, ska vara EUs viktigaste 
styrmedel för att få ned utsläppen. Vad sker nu? Jag har nu gjort en skriftlig fråga till 
miljöminister Lena Ek. Svar till den 30 april, har hon lovat: 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-
svar/Fungerande-handelssystem-for-u_H011443/  
 
Ursprungsmärkning av drivmedel 
Jag ser fram emot att debattera märkning av drivmedel med energiminister Anna-Karin Hatt 
fredagen den 17 maj. Trots att det numera finns lagstiftning som kräver att bolagen ska kunna 
uppge varifrån bensinen, dieseln m m kommer lämnar bensinbolagen inte ut denna 
information. Vad gör regeringen? Kan vi skärpa kraven på drivmedel för att på så sätt minska 
utsläppen? Se gärna min interpellation: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-
och-anmalningar/Interpellationer/Ursprungsmarkning-av-drivmedel_H010385/  
 
Vattenfall pressas 
På onsdag 24 april kommer jag och Jonas Sjöstedt att delta på Vattenfalls årsstämma här i 
Stockholm. Som riksdagsledamot har vi yttranderätt. Den kommer vi att utnyttja. Tips på nån 
klurig fråga att ta upp? Annars har ju Vattenfall dessvärre själva skapat gott om uppslag för 
kritiska frågor. 
 
Tunn vårbudget 
Nej, det fanns nästan inget nytt för miljön i vårbudgeten som kom nu i veckan. Trist. Läs 
gärna min kommentar: http://jensholm.se/2013/04/15/ont-om-vartecken-i-budgeten/  
 
Arktis på lördag 



Jag ser fram emot att debattera Arktis, nej till oljeutvinning, klimatförändringar m m nu på 
lördag på Kulturhuset, Stockholm. Det blir också ett torgmöte på Sergels torg samt på andra 
platser i Sverige: http://www.greenpeace.org/sweden/se/vad-vi-jobbar-for/klimat/arktis/i-
heart-arctic-i-love-arctic/  Kom gärna dit!  
 
Det var allt, 
 
Jens 

 
P S Ja, just det. Idag fyller jag år. Tack för alla grattis som jag hittills fått! 


