
Riksdagen, 2016-02-12 

Tillbaka från EU-nämnd om bland annat fiskefrågor, utrikesfrågor och Storbritanniens kommande 

folkomröstning om EU. Utrikesminister Margot Wallström var lite hoppfullare kring att få ett slut på 

kriget i Syrien. Syrienmöten har arrangerats både igår i München och förra veckan i London. Vi får 

hoppas att detta kan ses som de första stegen mot ett slut på det förfärliga kriget. Det är intressant att 

britterna får rösta om medlemskapet, det borde vi också få göra. Men det är nedslående att det är 

främst högern som driver EU-kritiken där.  

Klimatlag och nya klimatmål 

Nu är vi i Miljömålsberedningen (alla partier utom SD) överens om ett långsiktigt utsläppsmål. Vi 

föreslår att Sverige ska ha i princip nollutsläpp till senast 2045. Vi vill ha en klimatlag som ska 

säkerställa att alla politikområden drar åt samma håll och snabbt minskar utsläppen. Vi föreslår också 

ett klimatpolitiskt råd som ska kontrollera och understödja så att alla politikområden drar åt samma 

mål. Det här är en framgång för Vänsterpartiet. Vi har ju motionerat åtskilliga gånger för inrättandet 

av en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd samt med ett långsiktigt utsläppsmål. Vi hade dock velat att 

Sverige skulle uppnå nollutsläpp redan 2040 samt att det skulle gälla alla utsläpp. Men det här är ändå 

ett viktigt steg framåt. Nu ska vi ta fram ett andra betänkande där vi ska föreslå en strategi för hur vi 

ska uppnå dessa nollutsläpp. Det ska vara klart senast den 1 juni. Det kommer bli ett intensivt 

klimatarbete under våren. Läs mer: http://jensholm.se/2016/02/10/nollutslapp-senast-2045/  

Köttdebatt 

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kunde tidigare i veckan inte ens svara på om den snabbt ökande 

köttkonsumtionen får några miljökonsekvenser. Det finns många goda skäl till att äta mindre kött, och 

vi politiker borde göra vad vi kan för att underlätta ändrade beteenden. Nu blir det därför debatt mellan 

mig och Bucht i frågan, tisdag 23 februari kring kl 14.00. https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Minskad-kottkonsumtion_H310395/  

Stoppa sockerlobbyn 

EUs livsmedelsorgan EFSA låter sig styras av sockerlobbyn och törs inte verka för ett minskat 

sockerintag. Inte undra på; i EFSAs expertpanel i sockerfrågor har många av ledamöterna på det ena 

eller andra sättet en koppling till sockerindustrin. Tänker regeringen göra något? Inte mycket vad det 

verkar av Sven-Eriks Bucht svar till mig: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-

anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Sockerlobbyn_H312739/  

Nästa vecka 

Plenifritt i riksdagen.  

Ti: Besöker Blekinge, kommer bland annat tala om klimatfrågor på eftermiddagen. 

Pressklipp 

Kritiserar ministern i köttfrågan 

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3737&grupp=10544&artikel=6363733 

Om min kommande köttdebatt 

http://miljoaktuellt.se/kottdebatt-i-riksdagsdebatt-efter-ministeruttalande-i-radio/  

Göran Greider om köttet 

http://www.dalademokraten.se/opinion/ledare/greider-sven-erik-buchts-kottgate 

Vår DN-debatt om det nya klimatmålet 

http://www.dn.se/debatt/tidigarelagg-svenska-klimatmalet-till-2045/  

Om (den heliga) köttkonsumtionen 

http://www.extrakt.se/jordbruk-och-djurhallning/den-heliga-kon/  

 

Det var allt. Trevlig helg, 

Jens P S Nu snöar det igen. Hoppas man kan plocka fram längdskidorna igen. 
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