
Enskede 2021-05-12 

 

Hej alla, 

Vi bad om sol och värme och fick det. Tackar vädergudarna för det... 

Som ni ser kommer nyhetsbrevet idag istället för på fredag, då jag ska försöka vara ledig. 

 

Stopp för vattenskoterbuset 

Hög tid att få stopp på buset med vattenskotrar. Regeringen har agerat alldeles för saktfärdigt. Inför: 

åldersgräns på 18 år och krav på körkort. Läs vår motion https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-202021190-forarbevis-for_H8024066   

 

Biobränsle kan inte räcka till allt 

Regeringen har lagt fram ett förslag om obligatorisk inblandning av biodrivmedel i flygbränsle, s k 

reduktionsplikt. Till 2030 ska ungefär en tredjedel av bränslet vara biobaserat, och därmed ska 

utsläppen minska. Vi är rädda för att det här förslaget, kombinerat med reduktionsplikten för 

vägfordon, kommer att leda till en så kraftigt ökad efterfrågan av biodrivmedel att det blir omöjligt att 

producera drivmedlen på ett hållbart sätt. Huvudspåret måste därför vara ett minskat flygande, inte en 

naiv tro om att bara ändra det vi häller i tanken. Regeringen måste därför vara beredd att justera 

inblandningsandelen nedåt och verka för totalt sett färre flygresor. 

     Läs gärna mer i vår motion om detta. Debatt i riksdagen to 20/5 kl 12.00. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-

202021135_H8023931 

 

Här hittar ni vår motion om reduktionsplikt för vägsektorn 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-

202021180_H8024036 

 

Här hittar ni vår motion om EUs förnybarhetsdirektiv 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-

202021185_H8024065  

 

Svarar MP om miljön 

Det håller inte att vara miljöradikal i EU-parlamentet när man samtidigt i regeringsställning i Sverige 

urholkar miljöhänsynen. Jag svarar MP i Aftonbladet. Läs 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/dlEx4O/ni-later-skogsindustrin-ga-fore-klimatet-mp  

 

Stäng djurfabrikerna 

Låt oss stänga djurfabrikerna. Det är inte bara bra för djuren, utan sannolikt det effektivaste sättet att 

motverka nya pandemier. Jag intervjuas i Mat & Klimat Titta gärna 

https://www.youtube.com/watch?v=LQ62Cmtbhhg  

 

Pandemin som möjlighet 

Köp gärna min bok: Pandemin som möjlighet. Se mer https://www.sjosalaforlag.se/butik-4605709  

  

Bokdjuret om boken 

https://bokdjuret.se/2021/05/11/jonas-sjostedt-det-finns-for-mycket-fegisar-i-klimatdebatten/  

 

Det var allt. Hoppas ni hinner ut i solen. 

 

Jens  

 

P S Israels dödande måste få ett stopp, liksom Hamas´ raketbeskjutningar. 
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