
Enskede, 2017-05-19 
 
Hej alla, 
Sommaren är äntligen här. Härligt! 
 
Skogen och det politiska ansvaret 
Jag har idag debatterat skogspolitik och stoppet av arbetet med s k nyckelbiotoper med 
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Han tycks inte tycka att han har något ansvar för att miljömålet 
om Levande skogar ska uppnås eller regeringens löfte om att skyddsvärd skog inte ska få avverkas. 
Han gav mig iaf rätt på en punkt, nyckelbiotopsarbetet var initierat av regeringen (1990). Därmed är 
det klockrent att det finns ett politiskt ansvar (vid sidan av att miljömålen och andra mål ska uppnås). 
Debatten ska kunna ses på: http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellation/inventering-
av-nyckelbiotoper_H410366 så snart inläggen laddats upp 
 
Sprid skogsartikeln 
På tal om skogen. Läs och sprid gärna mitt inlägg i dagens Svenska Dagbladet, Hög tid att regeringen 
bekänner färg om skogen: https://www.svd.se/hog-tid-att-regeringen-bekanner-farg-om-skogen  
 
Stoppa tjuvjakten 
Jag har också debatterat illegal jakt med samme Sven-Erik Bucht. Den debatten kan ses här: 
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellation/illegal-jakt-pa-rovdjur_H410453 (obs! Jag 
väntar fortfarande på att inläggen ska laddas upp). 
 
Orimliga prisökningar i kollektivtrafiken 
Priset på att resa kollektivt har ökat med 70 procent de senaste femton åren. Konsumentprisindex 
(KPI) har under samma period varit 18 procent. Priset på att resa kollektivt har alltså ökat nästan fyra 
gånger så mycket som den allmänna prisökningen. Är det rimligt? Underlättar detta för fler att resa 
kollektivt? Nej knappast. Läs mer: https://jensholm.se/2017/05/15/orimliga-prisokningar-i-
kollektivtrafiken/  
 
Riksdagsdebatt om klimatförändringen 
Missade du förra veckans debatt om klimatförändringen? Du kan se den här: 
http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/aktuell-debatt/aktuell-debatt-om-
klimatforandringar_H4C120170512ad Jag tog bl a upp de ökade priserna i kollektivtrafiken, 
köttkonsumtionen, konsumtionsrelaterade utsläpp, Bangladesh och en del annat. Rikade udden såväl 
mot klimatminister Isabella Lövin som borgarna och SD, särskilt i replik nr två 8om du inte hinner 
kolla på allt). 
 
Miljöskatterna ökar – och minskar 
Statens intäkter från miljöskatter ökade från 93 miljarder 2015 till 98 miljarder i fjol, enligt SCB. Men 
som andel av statens totala skatteintäkter sjönk de marginellt, från 5,13 till 5,10 procent. Det här har 
jag tjatat om många ggr. Det finns stort utrymme för högre miljöskatter. Läs mer hos SCB: 
http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-
hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/miljomotiverade-subventioner-och-
preliminara-miljoskatter-2016/  
 
På gång 
Lö demo mot CETA, 14.00 Mynttorget. Jag talar. 
Må skogsexkursion om hyggesfritt skogsbruk, Järna 
On EU-nämnd 
I övrigt en s k plenifri vecka utan riksdagssammanträden (förutom EU-nämnden) 
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Pressklipp 
Om skogen och det politiska ansvaret 
https://www.svd.se/hog-tid-att-regeringen-bekanner-farg-om-skogen 
Om klimatdebatten 
http://effektmagasin.se/hur-blir-sverige-ett-foregangsland-pa-klimatomradet/ 
Om vårt förslag om bottentrålning och hur miljöministern duckar för debatten 
https://www.svd.se/torsken-i-ostersjon-ar-pa-vag-att-forsvinna 
Mer om Fikru Maruseminariet 
http://www.sjukhuslakaren.se/fyra-ar-sedan-fikru-maru-fangslades/ 
Det var allt. Trevlig helg, 
 
Jens 
 
P S Kanske har Donald Trump nu bundit tillräckligt mycket ris för egen rygg? I Washington talar alla 
nu om impeachment, riksrätt. Hoppas kongressen nu går från ord till handling så att vi en gång för 
alla slipper Mr Trump.  
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