
Ytterjärna, 2013-09-06 
 
Hej alla, 
Besöker ekologiska odlingar strax utanför Järna och det europeiska projektet Beras. Inom 
Beras finns ett nätverk av 48 ekologiska lantbruk i Östersjöländerna som alla är exempel på 
effektivt ekologisk jordbruk med liten påverkan på klimat och övergödning. Inom Beras har 
man kommit fram till att vi måste minska köttkonsumtionen med 80 procent. Det kött som äts 
i framtiden måste komma från de djur som är med och bidrar till att odlingarna är slutna 
kretsloppssystem. Spännande! Jag hoppas att Beras kan leva vidare. Hittills har Eskil 
Erlandsson och regeringen varit kallsinniga. Suck, ännu ett gott skäl till att vi behöver en ny 
regering och en ny jordbruksminister. Läs mer om Beras på: http://www.beras.eu/   
 
Vilket kryperi inför USA… 
Annars har det varit en vecka som präglats av motionsskrivande och Obamabesök. På tal om 
det senare. Var det inte ynkligt att Fredrik Reinfeldt inte vågade markera tydligt mot USAs 
krigspolitik gentemot Syrien och mot massövervakningen? Hade han varit lika undfallande 
om vi haft statsbesök från ett annat land med liknande politik? Knappast. Ack, denna 
realpolitik… 
 
Sanningen om svensk miljöpolitik 
På tal om Barack Obama tycker jag att det är tröttsamt med regeringen som försöker 
framställa Sverige som ett föregångsland för miljön. Ja, det har vi nog varit. Men hur ser det 
ut nu? Om detta skrev jag i Miljöaktellt; ”Obama, det här är sanningen om svensk 
miljöpolitik”. Läs: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.520505/obama-det-har-ar-sanningen-
om-svensk-miljopolitik  Ser att jag fått svar från Centerpartiet. Bra, jag då får jag chansen att 
skriva igen… 
 
Självskryt från energiministern 
Läs gärna mitt debattinlägg till energiminister Anna-Karin Hatt m fl: 
http://norran.se/2013/09/debatt/skryt-luktar-illa-hatt-och-sjolund/ 
 
Ett till debattinlägg: 
http://www.unt.se/debatt/dags-att-leva-som-ni-lar-2567126.aspx 
 
 
Vattenskotrar 
Får vi ett körkort för vattenskotrar vet ni vem ni ska tacka… 
http://rod.se/k%C3%B6rkort-f%C3%B6r-vattenskoter-rycker-n%C3%A4rmare  
 
Polen 
Nästa vecka är jag i Warszawa större delen av tiden. Jag reser dit med Miljö- och 
jordbruksutskottet för att studera polsk klimatpolitik. Vi kommer att göra vad vi kan för att 
trycka på polackerna att bli bättre i denna fråga. Hittills har de tyvärr varit en bromskloss. Det 
är extra viktigt eftersom Polen arrangerar det kommande klimattoppmötet, i slutet av 
november. Så, nästa nyhetsbrev lär komma från Polen. 
 
Det var allt för nu, 
 
Jens 

 



P S Ni glömmer väl inte att rösta i Kyrkovalet 15/9 (om ni är med i Svenska kyrkan)? Jag 
rekommenderar Vänstern i Svenska Kyrkan, Visk. Visk är Vänsterpartiet närstående och ett 
bra val om man vill att kyrkan ska stå upp för mänskliga rättigheter och miljö (vid sidan om 
allt annat viktigt). Se mer: http://www.visk.info/  


