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Jordbruksverkets förslag till beslut om fältförsök med genetiskt modifierad 
oljedådra 
 
Jordbruksverkets förslag till beslut att ge tillstånd till fältförsök med genetiskt 
modifierad oljedådra är väl motiverat. Gentekniknämnden har inga invändningar 
mot förslaget. 
 
Beslut i detta ärende har efter föredragning av kanslichefen Marie Nyman fattats 
av ledamöterna Birgitta Eilemar, Stefan Johansson, Marianne Pettersson, Josef 
Fransson, Kristina Yngwe, Wiwi-Anne Johansson (skiljaktig, se bilaga), Lars 
Tysklind, Stellan Welin, Lotta Rydhmer, Rishi Bhalerao, Tina D’Hertefeldt och 
Maria Björkman samt tjänstgörande ersättarna Kew Nordqvist (skiljaktig, se 
bilaga), Mariette Andersson och Gunnar Johanson. Vid ärendets slutliga 
handläggning utan att delta i avgörandet deltog även ersättaren Anders Forsberg 
samt tjänstemännen Birgit Postol och Jenny Carlsson. 
 
 
 
Birgitta Eilemar 
 
 
 
    Marie Nyman 
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Ledamoten Wiwi-Anne Johansson (V) och tjänstgörande ersättaren Kew 
Nordqvist (MP) är skiljaktiga och anför följande: 
 
Vi menar, att om vi inte kan acceptera odling av GMO i Sverige, kan vi i konse-
kvensens namn inte godkänna det i något annat land. 
 
Vi ser också en risk med spridning till ekologiska lantbrukare, i samband med 
hantering av foder. 
 
Den medvetne konsumenten kan inte undvika animaliska produkter från djur som 
fodrats med GMO-foder, eftersom sådan märkning inte finns. 
 
Det finns risk för uppkomst av resistent ogräs och då kan ökad användning av ke-
miska bekämpningsmedel öka, med risk för kontaminering av bl a vattendrag och 
grundvatten. 
 
När det gäller oljedådran och backtraven (annat ärende) är vårt argument risken 
för den biologiska mångfalden och vi hänvisar till försiktighetsprincipen 
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