
Gamla Enskede, 2016-01-15 

 

Hej alla, 

Hoppas ni haft en fin jul och att det nya året börjat väl. Jag gjorde min första tur på längdskidor i 

förrgår (Farsta), så jag är nöjd. 

 

Har talat klimatfrågor med klass 4b på Enskedeskolan. Blev pepprad med frågor av dessa härliga och 

nyfikna tioåringar. Jag kan inte minnas att vi i min klass var så klimatengagerade när jag gick i 4an. 

Utvecklingen går framåt! 

 

Miljömålsberedningen närmar sig målet 

I år ska vi i Miljömålsberedningen förhoppningsvis enas om ett förslag för hur Sverige kan få 

nollutsläpp de närmaste decennierna. Redan den 1 mars kommer vi lägga fram vårt första betänkande, 

den 1 juni det andra och sista. Parisavtalet, med dess fel och brister, borde kunna snabba på den här 

processen och underlätta en ambitiösare klimatpolitik i Sverige. Vänsterpartiet vill ha nollutsläpp till 

2040. Förhoppningsvis landar beredningen också där i närheten. Läs vad beredningens ordförande 

Anders Wijkman säger idag i Svenska dagbladet: http://www.svd.se/sa-ska-sverige-satta-nya-

klimatmal Se också tidigare artikel: http://www.svd.se/expert-mp-star-stilla-och-stampar-pa-

medelmattans-mal  

 

Körkort och åldersgräns för vattenskotrar 

Vi lägger nu en motion där vi kräver körkort, åldersgräns och utökade miljökrav för vattenskotrar. Det 

är inte OK att tonåringar ska kunna framföra fordon som går lika fort som en motorcykel på väg. 

Riskerna och olägenheterna är helt uppenbara, vilket vi redan sett i flera olycksfall. Riksdagen är 

faktiskt redan överens om att det behövs körkort och åldersgräns för vattenskotrar. Därför blev vi 

förvånade när regeringen inte föreslog detta i sin proposition om vattenskotrar. Kanske blir det bifall 

för vår motion. Det vore på tiden. Läs motionen: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Forslag/Motioner/med-anledning-av-proposition-2_H3023297/?text=true  

 

En minister som inte kan påverka djuruppfödningen? 

Jag fick svar från landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på min fråga om den intensiva uppfödningen 

av broilerkycklingar och risken för antibiotikaresistens. Det var ett ambitionslöst svar jag fick, där han 

säger att han inte kan påverka uppfödningsmetoderna. Klart han kan! 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-

fragor/Antibiotikaresistenta-bakterie_H312534/  

 

Pressklipp 

Min fråga om fiskestopp i Kattegatt 

http://miljoaktuellt.se/kommuner-organisationer-och-foreningar 

I ETC om Parisavtalet 

http://www.etc.se/debatt/efter-paris-allt-ar-inte-botten 

Att vi vill ha högre klimatmål 

http://www.svd.se/expert-mp-star-stilla-och-stampar-pa-medelmattans-mal 

 

Det var allt för nu, 

 

Jens 

 

P S Då blev jag äntligen hörsammad; kyla! -18 i morse, kallare behöver det inte bli. 
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