
Enskede 2020-11-13, 

 

Hej alla, 

Imorse var jag ute i skogen en sväng. Med termos, duggregn, svampkniv och telefonen. Två 

tel/zoommöten avverkades, jag fick en rejäl promenad, såg en hackspett och plockade ett par hekto 

höstkantareller. På hemvägen cyklade jag förbi ”Gretas gamlingar” som tydligen demonstrerar här i 

Sandsborg varje fredag. Ingen dålig start på den här arbetsdagen. 

 

Stäng pälsindustrin 

Igår föreslog jag för Stefan Löfven att de svenska minkfarmerna borde stänga, det pågår ju en 

coronaspridning på flera av dem. Dan innan lyfte vår nya ordf Nooshi Dadgostar upp samma sak med 

Löfven. Min kollega Elin Segerlind kommer också att ha en interpellationsdebatt på temat. Glädjande 

nog var vice-statsminister Isabella Lövin pigg på att haka på vårt förslag. ”Vi måste stänga dem så 

fort som möjligt”, sa hon till Expressen. Men Stefan Löfven är inte den som agerar i onödan. Och, kan 

man ha två linjer i en regering? Uppenbarligen, tyvärr... Se min fråga och hans svar här: 

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/statsministerns-fragestund/statsministerns-

fragestund_H8C120201112sf  

 

Tågen måste gå in till centrum 

Självklart ska vi bygga höghastighetsbanor, men gör rätt från början. Att inte låta tågen köra in i våra 

städer är exempelvis en mycket dålig idé som Trafikverket nu kläckt efter att ha fått ett dåligt uppdrag 

från regeringen. Jag uttalade mig tidigt i morse i radion: https://sverigesradio.se/artikel/7598768  

   Jag kommer även att debattera frågan om externa stationslägen med inframinister Tomas Eneroth 

(S), ti 24/11. Se mer: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/externa-

stationslagen_H810129  

 

Hållbara godstransporter 

Svensk sjöfart skriver om min kommande debatt med Tomas Eneroth (S) om hållbarare 

godstransporter. Debatten äger rum ti 17/11. Läs mer: http://www.sweship.se/nyhet/kommer-atgarder-

for-att-framja-overflyttning-av-godstransporter-fran-vag-till-sjofart/  

   Ett sätt att flytta över godstransporter från väg – med stora utsläpp – till järnväg – utan utsläpp – 

vore att inrätta s k godspendlar på järnvägen. Den frågan kommer jag debattera med samme Eneroth ti 

24/11. Läs mer: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/interpellation/godspendlar_H810126  

 

Sthlm-Oslo 

Tågförbindelse Stockholm-Oslo på under tre timmar. Höj tempot, tack! Dessvärre svarar inte Tomas 

Eneroth (S) på hur man konkret samarbetar med Norge kring detta. Läs min fråga och hans svar: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/jarnvag-

stockholmoslo_H811314  

 

Transportsektorn, corona och omställningen 

Idag kl 17.45 medverkar jag på en europeisk klimatkonferens. Jag kommer att hålla ett kort anförande 

om transportsektorns klimatomställning. Du kan läsa det här samt hitta länk till konferensen som 

webbsänds (du kan alltså följa den, gör det gärna!): https://jensholm.se/2020/11/13/transport-corona-

sustainable-transformation/  

 

Det var allt. Trevlig helg! 

 

Jens 

 

P S Joe Biden vann valet. Bra. Donald Trump förlorade det. Ännu bättre!!! Bye bye, Trump.  
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