
Enskede, 2015-05-15 

 

Hej alla, 

Solen skiner nu över Solvägen. Fruktträden står i blom och fåglarna har vaknat till liv. Det är vår. 

 

Eko-eko färdigt 

Förra veckan blev vi i arbetsgruppen Eko-eko färdiga med vår slutrapport om hur Vänsterpartiets 

ekonomiska politik ska kunna bindas ihop med vår politik på det ekologiska området; Eko-eko. Till 

sista mötet hade vi i arbetsgruppen skrivit 400 ändringsförslag på det som var förslaget till slutrapport. 

Nu har vi en färdig rapport på 50-60 sidor som behandlar viktiga frågor som arbetstidsförkortning, 

skattepolitik, investeringar, köttkonsumtion, eko-mat och överlag Vänsterns roll i 

klimatomställningen. Rapporten är ännu inte offentliggjord, men kommer att presenteras nu under 

slutet av maj. Den skickas sedan till Vänsterpartiets partistyrelse som har möjlighet att göra ändringar, 

sedan ska den ut till alla partiföreningar som också kommer kunna göra ändringsförslag varefter den 

ska antas på Vänsterpartiets kongress i maj 2016. Det innebär att nu startar en omfattande eko-eko-

debatt i Vänsterpartiet. Spännande! 

 

Seminarium om hönor i burar 

På tisdag 13.00-14.00 arrangerar jag, Riksdagens djurskyddsforum och Djurens Rätt seminarium om 

äggproduktion och hur hönorna ska kunna slippa burarna. Mer info nedan. Vill du komma, mejla mig! 

 

Colombiaseminarium 

På tal om seminarier; tisdag 26/5 12.00-13.30 arrangerar vi ett seminarium om fredsprocessen i 

Colombia, med inbjuden talare direkt från Colombia. Vill du komma? Skicka mejl till mig. 

 

Löfven: Vattenfall 100 procent fossilfritt 

Det här tycker jag var intressant. Min kollega Birger Lahti frågar statsminister Stefan Löfven om vad 

han anser om företagets pågående expansion av kolgruvor i Tyskland, vilket isåfall skulle vara i strid 

med S och MPs överenskommelse från i höstas. Löfven svarar att han inte känner till nån sån 

expansion, och att Vattenfall ska bli 100 procent fossilfritt samt att detta ska drivas genom 

ägardirektivet för Vattenfall. Idag säger inte ägardirektivet detta. Kommer regeringen alltså föreslå ett 

nytt ägardirektiv? Och kommer de nya kolgruvorna att stoppas? 38 minuter in i frågestunden: 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--

beslut/Fragestunder/Fragestund8/?did=H2C120150507sf#/pos=2292  

 

Ursprungsmärkning av honung 

Tänker regeringen verka för en robust ursprungsmärkning av den honung som säljs i Sverige? Se min 

fråga: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-

svar/Ursprungsmarkning-av-honung-i-_H211520/  

 

1 maj 2015 

Det har ju varit 1 maj. I år var jag i Norrtälje igen, som var trevligt. Läs gärna mitt tal: 

http://jensholm.se/2015/05/01/1-maj-2015/  

 

Pressklipp 

Skriver i Rött om TTIP 

http://jensholm.se/2015/05/12/ttip-tvangstrojan-pa-demokratin/ 

I Dagens Arena om miljömålen 

http://www.dagensarena.se/innehall/jens-holm-regeringen-maste-gora-mer-for-att-na-miljomalen/ 

Från djurskyddsdebatten i riksdagen 

http://www.atl.nu/lantbruk/fr-n-kosl-pp-till-hj-rnsl-pp  

Skriver i Miljömagasinet 

http://www.miljomagasinet.se/artiklar/150428-vem-tar-ansvar-for-var-planet.html 

 

Det var allt för nu. Se seminarium nedan. Ha en fin långhelg! 
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Jens 

 

P S Det var surt att Sverige skulle åka ur VM. Men Ryssland var faktiskt bättre. 

 

Riksdagens djurskyddsforum och Djurens Rätt inbjuder till seminarium om hönorna i 

äggproduktionen. 

Tid: Ti 19 maj kl. 12.45-14.00 (fika från 12.45, seminarium startar 13.00) 

Plats: RÖ 2-08, Riksdagen 

Anmälan: Jens Holm, senast 18/5 kl. 14.00 

                   jens.holm@riksdagen.se  tel: 0708-250889 

 

En femtedel av hönorna i Sverige hålls i burar. De som inte hålls i burar finner vi i så kallade frigående 

system. Ungefär en miljon av totalt drygt sju miljoner hönor i den svenska äggindustrin har möjlighet 

att vara utomhus, de resterande sex miljoner hönorna är enbart inomhus. Hur gör vi det bättre för 

hönorna? Lotta Berg, professor i husdjurens miljö och hälsa vid Sveriges lantbruksuniversitet, 

Alexandra Hermansson, produktionsutvecklare Svenska Ägg och Linda Björklund, etolog Djurens 

Rätt samt Riksdagens djurskyddsforum berättar.  

 

Vi bjuder på kaffe/te och frukt från kl. 12.45. Välkommen! 

 

Bur eller frigående?  

Om för- och nackdelar ur hönans perspektiv och hur hållningen av hönor kan förbättras 

13.00 Välkomstord och konstituerande av Riksdagens djurskyddsforum 

Jens Holm (V), riksdagsledamot 

13:00-13.35 Bur eller frigående? För- och nackdelar ur hönans perspektiv och hur kan dagens  

                       värphönshållning förbättras? 

Lotta Berg, professor i husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet 

 

13.35-13.45 Svensk äggproduktion: en nulägesanalys 

Alexandra Hermansson, produktionsutvecklare, Svenska Ägg 

 

13.45-13.55 Djurens Rätts arbete för en buräggsfri handel och för förbättringar för hönorna 

Linda Björklund, etolog och ansvarig för frågor om djuren i livsmedelsindustrin, Djurens Rätt  

 

13.55-14.00 Avslutningsord  

Åsa Coenraads (M), riksdagsledamot 


