
Enskede, 2017-03-10 

 

Hej alla, 

Igår besökte jag Oatlys fabrik i Landskrona. Oatly tillverkar mjölk, grädde, glass och annat av svensk 

havre. För tjugo år sedan var de en handfull personer kring ett bord med kopplingar till 

forskningsvärlden och jordbruket. Då kläcktes idén om att göra helt och hållet växtbaserad kost som är 

nyttigare och miljövänligare än dagens animalier. Idag är Oatly ett företag med 130 anställda, omsätter 

en halv miljard kronor och som växer med 30 procent per år med export till ett 20-tal länder. De 

bygger nu ut sin fabrik för att kunna fördubbla kapaciteten. Flera av de som fick sparken på Findus 

fabrik i Bjuv har nu fått jobb hos Oatly. Jag tycker att det här visar på vilka möjligheter det finns i att 

producera och förädla vegetabilier i Sverige. Framtidens hållbara mat är vegetabilisk! 

 

Hårdare straff för matfusk 

Regeringens utredare föreslår nu att straffen för att fuska med mat ska skärpas. Det är ett välkommet 

förslag och något som vi i Vänsterpartiet lyfte upp redan för tre år sedan. Att märka om kött, blanda 

om drycker, färga grönsaker och på andra sätt fuska med livsmedel är tyvärr en snabbt växande 

verksamhet som omsätter miljardbelopp. Dags att sätta stopp för denna farliga och kriminella 

verksamhet. Läs mer på: https://jensholm.se/2017/03/10/blir-det-stopp-for-matfusket-nu/  

 

Nyckelbiotoper viktigt för levande skogar 

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist skriver idag på DN-debatt att de ska sluta att 

inventera s k nyckelbiotoper i stora delar av Sverige. Det är inte OK när det kommer innebära ett 

kraftigt avbräck i arbetet med att uppnå miljömålet ”Levande skogar”. Jag kommer snarast att ta upp 

frågan med ansvarig minister.  

 

Klimatlagen på g 

Igår presenterade regeringen sitt lagförslag till klimatlag. Mycket välkommet, även om propositionen 

lämnar en del övrigt att önska. Beslut och debatt i riksdagen nu under våren. Läs mer: 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/proposition-om-historiskt-klimatpolitiskt-

ramverk-overlamnas-till-riksdagen/  

 

Miljönotan för en förgiftad värld 

På tisdag kl 13.30-16.00 (riksdagen) är jag med och arrangerar ett om kemikalier, ”Miljönotan för en 

förgiftad värld”. Miljöminister Karolina Skog kommer bl a att medverka. Det finns ett fåtal platser 

kvar. Mejla mig om du är intresserad. 

 

På gång 

Ti Seminarium kl 13.30 Miljönotan för en förgiftad värld 

On Kammardebatter om biologisk mångfald samt om naturvård 

Fr EU-nämnd med bl a finansminister Magdalena Andersson 

 

Pressklipp 

Nominerad till årets ”Hållbarhetsmäktigaste” 

http://www.aktuellhallbarhet.se/har-ar-alla-nominerade-till-hallbarhetsmaktigaste-2017/ 

Om den avhandling om lobbyism där jag medverkar 

http://www.altinget.se/rikspolitik/artikel/maalet-for-paaverkan-politikern-ber-lobbyisten-om-

raad?ref=newsletter&refid=1498&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-

mail&utm_campaign=rikspolitik 

Om att krav på EU i dagsläget är bättre än folkomröstning 

http://www.etc.se/inrikes/vanstern-och-fi-nej-till-eu-folkomrostning-i-sverige 

Om vår nominering av Edward Snowden till Nobelpriset 

http://www.nobelwill.org/?tab=8#snowden2  

 

Det var allt. Trevlig helg, 
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Jens 

 

P S Dödsskjutningar nu senaste i Kista. Trots att Sverige är ett mycket tryggt land i en internationell 

jämförelse är varje våldshändelse ett misslyckande för samhället. Ja, helt oacceptabelt. Och vi behöver 

åtgärder nu! Vi behöver fler poliser på plats (permanent, inte som akututryckningar), hårdare 

vapenlagstiftning och, framför allt, massiva insatser till våra förorter; rusta upp skolorna, nya 

ungdomsgårdar, kvinnokaféer, mer ytor för spontanidrott, kultur... ja, listan kan göras hur lång som 

helst på det s k förebyggande arbete som behövs. Samhället har under en alldeles för lång tid svikit 

våra förorter. Hög tid att vända den trenden. Nu!  


