
Enskede, 2020-11-06 

 

Hej alla, 

”Precis när jag trodde att jag var ute ur det här så drar de in mig igen...” Citatet är från maffiafilmen 

Gudfadern, men skulle lika gärna kunna handla om coronapandemin. När vi sakta började återgå till 

det normala kastas vi nu tillbaka i en andra våg. Agerar vi inte i tid kan smittspridningen och dödstalen 

bli värre än i våras. Det är inte roligt att ställa in besök, middagar, resor och annat, men det är det som 

krävs av oss just nu för att förhindra en storskalig samhällsspridning av coronaviruset. Vi får lära oss 

att uppskatta det vi har. Umgås med de som är oss nära, prata i telefon och via datorn, promenera i 

skogen, dra ned på tempot... Det kommer att bli bättre om vi gör det rätta nu.  

 

Hållbara städer efter corona 

Vi borde ta fasta på de möjligheter som corona medfört om att bygga hållbara och rättvisa städer. Läs 

mitt inlägg i Sydsvenskan: 

 https://www.sydsvenskan.se/2020-10-30/vi-borde-sla-vakt-om-det-positiva-som-pandemin-medfort  

 

Stäng pälsindustrin 

Världens största pälsproducent, Danmark stänger nu alla pälsfarmer efter att corona har spridits där. 

Nu visar det sig att viruset också sprids på svenska minkfarmer. Hög tid för att stänga pälsindustrin i 

Sverige också. En gång för alla. Om inte regeringen gör det kan alla riksdagsledamöter som vill rösta 

på vår motion Respekt för djuren som bl a handlar om detta. 

 

Hur mycket biobränsle kan vi producera? 

Nej, det går inte ihop om alla industrier ska få använda hur mycket biobränsle som helst. Nu är det 

dags för regeringen att prioritera. Ser fram emot att debattera frågan med miljö- och klimatminister 

Isabella Lövin (MP). Men varför har hon skjutit på debatten ända till december? 

https://jensholm.se/2020/11/05/skog-biobransle-och-regeringens-politik-for-fossilfrihet/  

    

Biobränsle på frågestunden 

På tal om biobränsle och biologisk mångfald. Jag tog upp frågan redan igår i riksdagen med Isabella 

Lövin (MP) (vid 12.00 min) https://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/fragestund/fragestund_H8C120201105fs  

 

Och i ETC 

https://www.etc.se/debatt/offra-inte-vara-skogar-fossilfritt-sverige  

 

Och i Syre 

https://tidningensyre.se/2020/4-november-2020/v-om-biobranslen-regeringen-maste-prioritera-hur-

skogen-ska-anvandas/  

 

Miljömotioner 2020 

Våra miljö- och klimatmotioner från allmänna motionstiden. 

https://jensholm.se/2020/11/02/miljomotioner-2020/ 

 

Fungerar godsstrategin? 

Regeringen är mästare på strategier, färdplaner, samordnare, utredare etc. Men det är resultatet som 

räknas. Hur gick det t ex med regeringens godstransportstrategi, överflytt till järnväg och sjöfart och 

de hållbara godstransporterna? Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) har en del att svara på. Läs 

mer: https://jensholm.se/2020/11/05/hallbara-godstransporter/  

 

Skydda skogen – inte motarbeta 

Varför agerar miljöminister Isabella Lövin (MP) mot skydd av Europas sista naturskog? För mig 

obegripligt. Läs min fråga https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-

fraga/skydd-av-naturskog_H811300  
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Det var allt. Ha en fin helg, 

 

Jens 

 

P S Nu har vi på riktigt sagt hej då till Jonas Sjöstedt. En mycket framgångsrik epok går i graven. 

Tack, Jonas! Men nu startar också något nytt och spännande med Nooshi Dadgostar som ordförande.  


