
Enskede 2021-05-28 

 

Hej alla, 

Vi har just haft EU-nämnd, på distans förstås. Tyvärr missar Sverige chansen att driva en snabbare 

omställning av transportsektorn när EU ska anta slutsatser på temat ”smart och hållbar mobilitet”. 

 

Miljardrullningen till flyget fortsätter 

Regeringen + C och L har återigen aviserat miljardstöd till flygbolaget SAS. Den här gången handlar 

det om 1,5 miljarder i lånegarantier. Det här blir tredje gången regeringen går in med 

miljardsubventioner till SAS. Några nya klimatkrav på SAS ställer inte regeringen. Med detta har 

flygsektorn fått 16 miljarder i coronastöd av svenska regeringen. Klimatet först, eller hur? Läs mer: 

https://jensholm.se/2021/05/27/ny-miljardsubvention-till-flyget/  

 

Stöd till järnväg och sjöfart 

Regeringen utlovar också 1,4 miljarder i stöd till järnvägssektorn i form av sänkta banavgifter. 

Toppen! Det är något Vänsterpartiet länge har drivit (även om behoven är större än så). Sjöfarts 

sektorn får också 130 miljoner i stöd. Välkomna bidrag, men subventionerna till flyget är ungefär åtta 

gånger större än det järnvägen och sjöfarten får tillsammans.  

 

Ny miljöbilsdefinition – gör om gör rätt 

Regeringen planerar att ändra miljöbilsdefinitionen på ett sätt så att biogasbilarna utesluts. Det vore 

mycket olyckligt. Biogas spelar en viktig roll på vissa områden i Sverige och bidrar till 

utsläppsminskningar och cirkulär ekonomi. Låt den får fortsätta att göra det. Gör om gör rätt! 

 

Kronfågel – ännu ett skäl till att skippa köttet 

Aftonbladet har i veckan avslöjat hur kycklingar plågas vid Kronfågels uppfödning och slakt. Svensk 

köttproduktion är inte så bra som brukar framställas.  Se gärna de avslöjandet och agera därefter. 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/x3arBX/kycklingar-skallas-levande-hos-kronfagel  

 

Märk drivmedlen korrekt 

Drivmedel som framställs med fossil energi ska inte få märkas som förnybart. Tänker svenska 

regeringen agera? Läs min skriftliga fråga till miljöminister Per Bolund (MP) 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/hallbara-drivmedel_H8112987  

 

Lägenheter utan att bygga nytt 

EU-kommissionen meddelar att den kommer att stänga ned hälften av sina byggnader och spara 25 

procents kontorsyta. Här finns möjlighet att skapa bostäder av gamla kontor. Intressant pandemieffekt. 

Det är något jag tar upp i Pandemin som möjlighet. Läs mer om kommissionens planer 

https://www.politico.eu/article/european-commission-to-close-half-of-its-buildings-as-teleworking-

becomes-the-new-norm/  

 

Satsa på naturreservaten 

På tal om pandemin, satsa på naturreservaten. Vi skriver i Altinget 

https://www.altinget.se/miljo/artikel/att-investera-i-naturreservat-ar-att-investera-i-folkhalsa-och-

grona-jobb  

 

Bygg järnvägen i norr 

Självklart ska järnvägen längs norrlandskusten vara klar till 2030. Lägger ut texten här 

https://bothniancorridor.com/vansterpartiet-vill-se-botniska-korridoren-klar-senast-2030/  

 

Det var allt. 

 

Jens 

 

Härligt med regn. Men nu vill vi ha värme (och det sägs att den kommer). 
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