
Köpenhamn, 2016-12-09 

 

Hej alla, 

Har haft en heldag i Skåne/Köpenhamn. Här har jag träffat politikerkollegor i Folketinget (i kaféet 

Snapstinget förstås!) som också är aktiva i EU-nämndsfrågor (danskarna har ett liknande system som 

vi med EU-nämnd). Har också besökt EUs miljöbyrå European Environment Agency och diskuterat 

hur väl EU-länderna uppnår miljö- och klimatmål (Sverige ligger rätt bra till trots allt) och om EUs 

förslag på klimatområdet är tillräckliga (inte alls). Har också hunnit med och träffa företaget Oatly, 

som jag tycker har en helt fantastisk affärsidé; att förädla svenska vegetabilier till goda, hälsosamma 

och klimatsmarta livsmedel. Sådant vill vi se mer av... En bra dag på jobbet, helt enkelt.  

 

Minskade djurförsök – äntligen  

Igår fattade vi ett riktigt bra beslut. Vi beslutade om en långsiktig finansiering av s k 3Rcenter för att 

minska djurförsök. Nu finns pengarna i budgeten för 2017 och 3Rcentret kan börja att arbeta med att 

minska användandet av djur i forskning enligt de s k 3Rprinciperna; reduce, replace, refine. Läs mer: 

https://jensholm.se/2016/12/08/3r-antligen/  

 

Debatt om jordbruk, mat, skog och djurförsök 

På tal om 3Rcentret. Pengarna för detta finns i statsbudgeten och i utgiftsområde 23. I förrgår 

debatterade vi detta i riksdagen. Du kan se hela debatten här: http://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/debatt-om-forslag/utgiftsomrade-23-areella-naringar-landsbygd-och_H401MJU2  

 

Debatt om miljö och klimat 

Nu på onsdag kommer vi debattera det vi brukar kalla för miljö- och klimatbudgeten i statsbudgeten, 

utgiftsområde 20. Regeringen och Vänsterpartiet har ju gjort ökningar med ca 70 procent på området 

jämfört med den tidigare borgerliga regeringen. Debatten borde bli vid förmiddag/lunch. Följ på 

riksdagen.se  

 

Debatt om konsumtionens klimatpåverkan 

Jag kommer framöver debattera konsumtionens klimatpåverkan. Det är ännu inte klart vilket datum 

det blir. Jag ställde min interpellation till miljöminister Karolina Skog, men nu har jag fått besked om 

att det istället blir konsumentminister Per Bolund som kommer ta debatten. Jag väcker detta bl a med 

anledning av WWFs intressanta rapport Living Planet Report. Läs min interpellation här: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/konsumtionens-miljo--och-

klimatpaverkan_H410178  

 

Flygets utsläpp 

På tal om debatter. På tisdagsmorgon kommer jag debattera flygets snabbt växande utsläpp med 

infrastrukturminister Anna Johansson. Det har ju glädjande nog lagts fram ett förslag om flygskatt. 

Men det finns en hel del annat som också borde göras. Läs min IP här: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/atgarder-for-att-minska-flygets-

utslapp_H410145  

 

På gång: 

Må lyssnar på Juan Manuel Santos, Nobelpristagare och Colombias president 

On Gentekniknämnden 

To Miljö- och jordbruksutskott med bl a Isabella Lövin och Karolina Skog. 

Fre EU-nämnd 

 

Det var allt. Trevlig helg, 

 

Jens  
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Noterar med glädje domstolsbeslutet i USA som ger ursprungsbefolkningen, miljöaktivisterna och alla 

vi andra rätt i kritiken mot oljeledningen North Dakota Pipeline. Förhoppningsvis stoppas den helt och 

hållet nu. 


