
Riksdagen, 2016-06-10 

 

Hej alla, 

Träffade i veckan forskare som sysslar med moderna alternativ till djurförsök. Intressant att höra om 

hur fort utvecklingen går med att utveckla djurfria metoder, med cellodlingar för giftighetstester och 

insamlande av metadata, för att ta två ex. I många fall finns redan de nya testmetoderna (och de 

fungerar bättre än gammalmodiga djurförsök), men de används inte fullt ut när lagstiftning och 

resurser för s k validering släpar efter. Här finns det mycket att göra både för att vi ska få fram 

effektivare metoder och bespara tusentals djur deras lidande. Vi kommer (fortsätta) driva den frågan. 

Var så säkra. 

 

Klimatstrategi för nollutsläpp 

Förhandlingarna i Miljömålsberedningen går nu in i sin slutfas. Nästa vecka måste vi komma överens 

och det finns fortfarande flera frågor som är utestående. Hur ska det gå? Det kommer avgöras den 

kommande veckan. Men vår utgångspunkt är att klimatpolitiken väsentligt måste förbättras. Hoppas 

kunna återkomma i nästa nyhetsbrev. 

 

Livsmedelsstrategin 

Regeringen ska ta fram en s k livsmedelsstrategi. Vi har nu fått se ett utkast. Och vi har en hel del 

synpunkter på det och går nu in i förhandlingar med regeringen. Vår utgångspunkt är att det måste 

vara en strategi som både ser till att vi kan producera mer mat i Sverige men också att utsläppen 

minskar, bl a genom förändrade konsumtionsvanor t ex mindre kött och mer vego. 

 

Östersjön 

Oroas över läget för vårt sargade innanhav, Östersjön: 

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2016/05/sverige-klarar-inte-utslappsmalen-for-fosfor Vi klarar 

inte våra miljömål och internationella åtaganden. De döda bottnarna breder ut sig och snart är 

algblomningen här igen. Jag kommer nästa vecka ta upp frågan med vår nya miljöminister Karolina 

Skog. Mer måste göras.  

 

Skogen i Tiveden 

Jag skrev i förra nyhetsbrevet om skogen i Tiveden, som behöver skyddas. Nu kommer en del positiva 

sígnaler från statliga Sveaskog: http://www.ekoturism.org/nyheter/detalj.asp?ID=993 Min kollega Mia 

Sydow har tagit upp frågan med miljöministern, som enligt uppgift, behöver mer tid för att ge ett 

adekvat svar. Det kan tyda på att något bra är på gång. Vi får hoppas det. Men framför allt; fortsätta att 

ligga på.  

 

Krigsmakten vs Vättern 

Min kollega Stig Henriksson protesterar mot Försvarets försök till utökade militärövningar över 

Vättern. Miljön och vattnet måste väga tyngre än krigsindustrin. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/miljoeffekterna-vid-

forsvarsmaktens-utokade_H3111332  

 

På gång 

Må 13/6 kl 18.00 Medverkar på After Work om TTIP och Vattenfall. Svartågatan 16, Bagarmossen. 

Vill du komma hör av dig till V Hammarby Skarpnäck 

Lö 18/6 Farsta kl 11.00-13.00 medverkar i aktiviteter mot Vattenfalls brunkol 

 

Det var allt. Trevlig helg. 

 

Jens 

 

P S Återigen måste jag ställa mig frågan: Vad är det som sker i MP? Att man rensar ut några av sina 

mest tongivande ledamöter på EU, miljö och fredsområdet, det känns inte OK. Om det här är priset för 

regeringsmedverkan borde man fråga sig om det är värt det. 

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2016/05/sverige-klarar-inte-utslappsmalen-for-fosfor
http://www.ekoturism.org/nyheter/detalj.asp?ID=993
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/miljoeffekterna-vid-forsvarsmaktens-utokade_H3111332
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/miljoeffekterna-vid-forsvarsmaktens-utokade_H3111332


 

PP S För er som undrar. Ja, det är mycket bättre med revbenen och min lunga. Nu fungerar jag 

(nästan) som vanligt. Hoppas kunna jogga inom en eller två veckor. 


