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Jordbruksverkets förslag till beslut gällande ansökan om att få bedriva 
fältförsök med genetiskt modifierade aspar och hybridaspar 
 
Nämnden har inga invändningar mot Jordbruksverkets förslag till beslut. 
 
 
Beslut i detta ärende har efter skriftlig föredragning fattats av ledamöterna Birgitta 
Eilemar, Pyry Niemi, Ulrika Karlsson, Kew Nordqvist (skiljaktig, se bilaga), Lars 
Tysklind, Staffan Danielsson, Josef Fransson, Marianne Berg (skiljaktig, se 
bilaga), Nils Uddenberg, Tina D’Hertefeldt, Anna Tunlid och Gisela Dahlquist samt 
tjänstgörande ersättaren Per Wallgren. Vid ärendets slutliga handläggning utan att 
delta i avgörandet deltog även ersättarna Annika Qarlsson, Markus Wiechel, 
Stellan Welin, Anders Nordgren och Gunnar Johanson samt kanslisekreteraren 
Birgit Postol. 
 
 
 
 
Birgitta Eilemar 
 
 
 
    Marie Nyman 
    Kanslichef 
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Ledamöterna Kew Nordqvist (MP) och Marianne Berg (VP) är skiljaktiga och 
anför följande: 
 
Vi anser att GMO-odling utgör ett hot mot den biologiska mångfalden och vill inte 
se någon GMO-odling i vårt land.  
 
Interaktionseffekter kan ge oförutsedda effekter/konsekvenser 
 
Vi hänvisar också till försiktighetsprincipen, dvs. om det mot förmodan inte går 
som man tänkt sig (jmfr kärnkraftverk), blir konsekvenserna om anlag sprider sig 
både omfattande och oöverblickbara. Ev. nytta motiverar inte risken. 
 
Vi kan dock se ett värde i att grundforskning sker för att identifiera anlag som man 
vill förädla traditionell förädling genom genetisk undersökning 
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