
Riksdagen, 2017-04-21 

 

Hej alla, 

EU-nämnd tidigare idag där britternas utträde ur EU diskuterades med EU-minister Ann Linde. EU 

företräds i förhandlingarna av Michel Barnier, en konservativ fransk EU-federalist som vill göra det 

så svårt som möjligt för britterna att lämna EU. Toryregeringen i vill å sin sida göra Storbritannien till 

ett skatteparadis, med en massa försämringar som följd. Det är inte alltid lätt att navigera mellan en 

EU-stat eller ett Europas Hong Kong. Det behövs lite mer sans i Brexitdebatten. Här borde vänstern 

kunna spela en roll. 

 

Tjuvjakten måste stoppas 

Den illegala jakten är ett stort problem för alla vilda djur och för samhället i stort. Kanske så många 

som 50 vargar, av ca 300 totalt, skjuts ihjäl i tjuvjakt varje år. Var tionde örn har hagel i kroppen som 

en följd av illegal jakt. Det är uppenbart att tillräckligt inte görs för att stoppa den illegala jakten. 

Därför har jag gjort en interpellation i frågan. Tanken var att debatten skulle ske den 5 maj, men nu har 

ansvarig minister Sven-Erik Bucht skjutit upp datumet. Återkommer när jag har en exakt tid.  

     Läs mer: https://jensholm.se/2017/04/18/tjuvjakten-maste-stoppas/  

 

Ökad ägarkoncentration med köp och sälj i fisket 

Igår arrangerade vi i Miljö- och jordbruksutskottet ett seminarium om de s k överlåtbara 

fiskerättigheter som infördes i Sverige 2009. Det innebär att fiskeföretag kan köpa och sälja rätten att 

fiska med varandra. Allt redovisas i rapporten ”Uppföljning av systemet med överlåtbara 

fiskerättigheter i det pelagiska fisket”. Jag har varit ordförande i den arbetsgrupp som tagit fram 

rapporten. En av våra slutsatser är att systemet lett till ökad ägarkoncentration inom det pelagiska 

fisket (fiske långt ute till havs, främst sill och makrill) och att det är oklart om systemet lett till 

hållbarare förvaltning av fiskeresurserna. Kritiken från det småskaliga och kustnära fisket har också 

varit stor mot systemet.  

     Läs mer: https://jensholm.se/2017/04/20/ris-och-ros-om-overlatbara-fiskerattigheter/  

 

Alla miljömål måste nås 

Naturvårdsverkets årliga uppföljning av miljökvalitetsmålen visar att Sverige endast kommer att 

uppnå 2 av de uppsatta 16 miljökvalitetsmålen till 2020 med nuvarande beslut och styrmedel. 

Naturvårdsverket konstaterar att mycket mer måste göras för att målen ska nås. Jag instämmer med vår 

expertmyndighet i miljöfrågor. Jag har därför gjort en interpellation i frågan till miljöminister 

Karolina Skog. Debatt fre 5/5.  

     Läs mer: https://jensholm.se/2017/04/10/alla-miljomal-maste-nas/  

 

Förbud mot fällfångst? 

Tänker ministern ta initiativ till ett förbud mot fällfångst av vilda djur? Läs min fråga till Sven-Erik 

Bucht: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/fallfangst-av-

lodjur_H4111242  

 

Avfallsdebatt 

Har i veckan debatterat avfall. Föreslog bland annat att fler förpackningar borde omfattas av 

pantsystemet. Dessvärre röstades det ned. Se hela debatten: https://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/debatt-om-forslag/avfall-och-kretslopp_H401MJU15  

 

På gång 

Sö kl 16.00 Högalidskyrkan (Stockholm) talar på årsdagen om folkmordet mot armenier 

To 9.30 Deltar på Vattenfalls årsmöte, och ställer frågor (räkna med det!) 

To riksdagsdebatter om skog och fiske 

 

Det var allt. Trevlig helg, 

 

Jens 
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P S Ser att vänsterkandidaten Jean Luc Melenchon går bra i det franska presidentvalet. Hoppas det 

håller hela vägen och att det inte blir fler terrorattentat. Vid söndagsnatt borde vi veta. 

 


