
Riksdagen 2021-10-01 

 

Hej alla, 

Har just haft EU-nämnd där klimatfrågan tog stort utrymme. Tyvärr kommer klimatminister Per 

Bolund (MP) att resa till Bryssel nästa vecka och tala sig varm för skogsavverkning och biobränslen 

som en viktig del i klimatomställningen. De borgerliga partierna + SD har nämligen förhandlat fram 

en ny svensk ståndpunkt inför miljömötet nästa vecka. Inte heller kommer S/MP-regeringens inspel i 

debatten om klimattoppmötet COP26 att bli särskilt ambitiöst. Vi i Vänsterpartiet satt ensamma på 

mötet idag och talade om högre klimatambitioner och att värna den svenska skogen från för intensivt 

skogsbruk.  

 

Debatt om COP26 

På tal om COP26. Ser fram emot debatt i riksdagens kammare med Per Bolund (MP) om Sveriges 

politik inför klimattoppmötet COP26. Läs min interpellation 

https://jensholm.se/2021/10/01/klimatpolitiken-infor-cop26/   

 

Sverige och COP26 

Lite mer om klimattoppmötet. Alla länder uppmanas ju komma in med egna klimatåtaganden till FNs 

klimatkonvention, UNFCCC. Titta gärna på Sveriges två klimatbidrag, de kallas NDC. 

https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx Ja, vad ser vi? Jo, att vårt klimatbidrag är 

en kopia av EUs. Vi har alltså inget bidrag till de viktiga klimatförhandlingarna. Det vill 

Vänsterpartiet att vi ska ha. Läs mer om det i min interpellation ovan. 

 

Höj – inte sänk – miljöambitionen vid bilbesiktningen 

Varför har regeringen sänkt miljöambitionerna för fordonsbesiktningen? Lyssna på min fråga och 

ministerns svar här: https://www.riksdagen.se/sv/webb-

tv/video/fragestund/fragestund_H9C120210930fs Missa inte heller mina kollegor Vasiliki Tsouplaki 

och Håkan Svenneling som också ställde viktiga frågor. 

 

De svenska storföretagen gör inte tillräckligt för klimatet 

Titta gärna på det här viktiga inslaget från Aktuellt. 15 svenska företag står för en fjärdedel av 

Sveriges utsläpp och de har inte minskat sina utsläpp i den takt som behövs. Regeringen måste ställa 

högre krav på svensk industri. Se mer https://www.svt.se/nyheter/inrikes/15-foretag-star-for-en-

fjardedel-av-sveriges-utslapp  

 

Så blir omställningen hållbar och rättvis 

Jag håller digitalt föredrag nu på ti 5/10 kl 18.00 Följ gärna! https://fb.me/e/2vbxe2J89  

 

Tåg i Europa 

Imorgon, lö, är jag med på intressanta diskussioner om järnvägspolitik i Europa. 

https://www.tagforetagen.se/aktiviteter/samtalsseminarium-om-viktiga-jarnvagsfragor/  

 

Det var allt för nu. Trevlig helg! 

 

Jens 

 

P S I helgen blir det skogsbesök. Igen. 
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