
Enskede, 2017-02-17 

 

Hej alla, 

Jag är nog fortfarande mentalt kvar på Dhakas gator i Bangladesh. Vilken gigantisk utmaning att leva i 

en stad som växer med 2000 (!) pers om dagen och som är omringad av fyra jättefloder som alla hotar 

med översvämning. I ett land där 18 procent kan läggas under havsvatten om havsnivåhöjningen 

fortsätter. Samtidigt finns enorma möjligheter att låta Bangladesh undvika att göra de fel vi begått. Att 

satsa på förnybar energi istället för kol. Att bygga välfungerande kollektivtrafik och utveckla det redan 

välfungerande nät av cykeltaxis som finns. Att fortsätta att äta mycket daal (linser) och grönsaker 

istället för kött. Viljan att göra just detta finns i Bangladesh, men då måste man få hjälp.  

 

Bottentrålning, jordbruk, handelsavtal 

I veckan har jag debatterat bottentrålning i naturreservat. Visste du att i de flesta av våra marina 

reservat, naturreservat, nationalparker och Natura 2000-områden förekommer bottentrålning? Marina 

reservat är jätteviktigt, men om det fortsätter att vara business as usual med storskaligt fiske förfelas 

själva syftet.  

     Samma dag debatterade jag också handelsavtals påverkan på våra möjligheter att producera mer 

hållbara livsmedel. De sju riksdagspartierna (alla utom SD) har antagit en livsmedelsstrategi med 

intentionen att producera mer hållbara livsmedel i Sverige. Hur går det ihop med den ökade 

konkurrens, stordrift och risk för bolagsstämningar som CETA och andra avtal kommer att medföra? 

     Läs mer om båda debatterna: https://jensholm.se/2017/02/16/handelsavtal-jordbruk-bottentralning/  

 

Det skamliga avtalet med Libyen 

Se också mitt korta meningsutbyte med Stefan Löfven om EUs överenskommelse med Libyen om att 

hålla flyktingar borta: https://jensholm.se/2017/02/15/det-skamliga-avtalet-med-libyen/  

 

Lagrådet har fel om klimatlagen 

Lagrådet kritiserade nyligen regeringens, egentligen Miljömålsberedningens, förslag till klimatlag. 

Men Lagrådet har fel och ger sig in i resonemang de borde undvika. 

https://jensholm.se/2017/02/17/lagradet-har-fel-om-klimatlagen/  

 

Plastpåsen och miljön 

När jag var i Bangladesh förra veckan lärde jag mig att landet var världens första med ett regelrätt 

förbud mot plastpåsar. Handlar du i en mataffär packar de maten i en papperspåse istället. Du ser få 

eller inga plastpåsar på annars rätt skräpiga gator. Kan vi lära oss något här? Visst borde vi åtminstone 

kunna införa en skatt på plastpåsar? Då får vi dessutom in pengar som kan användas till viktigt 

miljöarbete. Jag lyfter nu frågan mot regeringen och miljöminister Karolina Skog. Läs mer: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/beskattning-av-

plastbarkassar_H411850/html  

 

Fiskerapport presenterad 

Jag har för Miljö- och jordbruksutskottets räkning lett ett över ett års arbete med att granska det s k 

systemet med överlåtbara fiskerättigheter. Fiskare har kunnat sälja fiskerättigheter till andra. Det hela 

har lett till en ökad ägarkoncentration. Det är också oklart om fisket har blivit hållbarare. Å andra 

sidan är alternativet med subventioner till t ex att skrota fiskebåtar inte heller bra. I rapporten föreslår 

vi bl a kamerakontroll över den fisk som landas för att få bättre kontroll över fisket. Läs hela rapporten 

här: http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/miljo--och-jordbruksutskottet/Alla-

uppfoljningar/miljo--och-jordbruksutskottet-gor-en-uppfoljning-inom-fiskeomradet/  

 

Pressklipp 

Kritiserar Libyenöverenskommelsen 

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article24408022.ab 

Bl a om min IP-debatt om CETA 

http://www.dagensarena.se/innehall/regeringens-ceta-hantering-kritiseras/ 

Skriver om handelsavtalen som hotar vår livsmedelsproduktion 
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https://jensholm.se/2017/02/15/det-skamliga-avtalet-med-libyen/
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http://www.lantbruk.com/debatt/ceta-och-ttip-aventyrar-livsmedelsstrategin 

Varför bottentrålning måste stoppas 

http://effektmagasin.se/stoppa-bottentralningen-i-de-marina-reservaten/  

 

Nästa vecka 

Ti kl 13.00 Visar filmen Blood Lion i riksdagen. 

Ti 19.00 Talar Så här ställer vi om Norrtälje, i Norrtälje 

On Debatter i kammaren om kemikalier och vattenvård 

Fre EU-nämnd 

 

Det var allt. Trevlig solig helg, 

 

Jens 

 

P S EU-parlamentet klubbade i veckan CETA-avtalet med Kanada. Nu får vi hoppas på att riksdagen 

eller något av de andra 37 nationella och regionala parlamenten säger nej. Då ska avtalet falla. 

http://www.lantbruk.com/debatt/ceta-och-ttip-aventyrar-livsmedelsstrategin
http://effektmagasin.se/stoppa-bottentralningen-i-de-marina-reservaten/

