
Riksdagen, 2013-05-21 
 
Hej alla, 
Håller på att förbereda mig som bäst inför EU-nämndens möte med statsminister Fredrik 
Reinfeldt. Imorgon är det toppmöte i Bryssel och bland annat en resolution om energifrågor 
är på dagordningen. Är det inte helt absurt att miljarder av EUs gemensamma medel går till 
investeringar i fossil energi? Och hur ska utsläppshandelssystemet kunna reformeras när 
moderaterna i EU-parlamentet röstar emot varje tänkbar reform? Det är två frågor jag kommer 
att lyfta med statsministern. Följ EU-nämnden i SVT2 från kl 14.00. 
 
Vinddebatt 
På torsdag ska jag debattera vindkraft på en stor vindmässa, Nationella vindkraftskonferensen 
i Kalmar. Vindkraften växer i Sverige, det är positivt. Men snart är stöden, elcertifikaten slut, 
och regeringen har inga planera på att höja dessa. Den kooperativa vindkraften borde inte 
straffbeskattas och Försvaret ska inte kunna införa en massa förbud för etablering av 
vindkraft. Så, det finns en hel del att debattera. 
 
Debatt om djurförsök 
På fredag debatterar jag med landsbygdsminister Eskil Erlandsson det faktum att 99 procent 
av alla ansökningar om djurförsök godkänns rutinmässigt i Sverige och att regeringen inte har 
tagit fram någon handlingsplan för att minimera antalet djur i försök. Debatten blir strax efter 
kl 9.00 i kammaren. Följ på SVT2 (tror jag) eller webben! Min interpellation: 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-
anmalningar/Interpellationer/Djurforsok_H010417/  
 
… och vattenskotrar 
På tal om interpellationer. Tisdagen den 11 juni debatterar jag med miljöminister Lena Ek det 
faktum att vattenskotrar idag kan köra omkring i princip helt oreglerat. Detta till stort förfång 
för alla som vill ha en lugn stund på stranden eller alla fåglar som häckar i grunda vatten där 
vattenskotrar kan bränna förbi. Läs min IP: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Villkor-for-anvandande-av-vatt_H010415/  
 
Vegoforum på lördag 
Missa inte Vegoforum på ABF i Stockholm på lördag. Jag pratar kl 14.00 om vad politiken 
borde göra för att minska köttkonsumtionen och göra det lättare med veggo. Och det finns 
mycket man kan göra. Kom och lyssna om du är i Stockholm: http://vegoforum.se/  
 
Oacceptabla klyftor 
För övrigt tycker jag att det är så otroooligt nedslående att Sverige numera är det land bland 
världens rikaste länder (OECD) där inkomstklyftorna ökar mest. Men är någon egentligen 
förvånad? Regeringens politik handlar ju just om att ”öka incitamenten” att arbeta. Det har 
man gjort genom försämrade ersättningar för de som redan hade det illa och skattesänkningar 
för de som redan tjänade mycket. Det är dags för en ny regering. Nu! 
 
Media: 
Svenska dagbladet om regeringens svek mot djuren: 
http://www.svd.se/opinion/erlandsson-brot-sitt-lofte-om-djurskyddet_8149584.svd 
 
Studio ett, P1 om hästköttskandalen: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5525724 



 
Ny teknik om FRA, Facebook, Google och andra hot mot integriteten: 
http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3692916.ece 
 
Dagens Nyheter om hur Stockholm kan bli Stockholm cykelstaden.  
http://jensholm.se/2013/05/04/sa-ska-vi-fa-vi-stockholmarna-att-cykla-mer/ 
 
 
Det var allt för den här gången, 
 
Jens 

 
P S On den 5 juni (troligen) får jag äntligen äran att åka till Gotland och besöka 
Ojnareskogen. Efterlängtat! 
ETC arrangerar en klimatdebatt i Stockholm, på Kägelbanan kl 19.00, ti 28/5. Jag är med. Har 
ingen mer info just nu, men verkar bli intressant. 


