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Ansökan om tillstånd för fortsatt avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt 
modifierad hybridasp  
 
Nämnden har tidigare lämnat synpunkter på ansökan om fältförsök med de 
modifierade hybridasparna och ser ingen anledning till att försöket inte ska få 
tillstånd fram till 2019.  
 
Beslut i detta ärende har efter föredragning av kanslichefen Marie Nyman fattats 
av ledamöterna Birgitta Eilemar, Fredrik von Arnold, Pyry Niemi, Johan Hultberg, 
Kew Nordqvist (skiljaktig, se bilaga), Lars Tysklind, Josef Fransson, Nils 
Uddenberg, Tina D’Hertefeldt, Anna Tunlid och Gisela Dahlqvist samt 
tjänstgörande ersättarna Annika Qarlsson, Jens Holm (skiljaktig, se bilaga) och 
Lisbeth Jonsson. Vid ärendets slutliga handläggning utan att delta i avgörandet 
deltog även ersättarna Kristina Nilsson, Markus Wiechel, Stellan Welin och 
Gunnar Johanson samt tjänstemännen Birgit Postol och Jenny Carlsson. 
 
 
 
Birgitta Eilemar 
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Ledamöterna Kew Nordqvist (MP) och Jens Holm (V) är skiljaktiga och anför 
skiljaktig mening enligt följande: 
 
Härmed anmäler vi avvikande mening i §6 , dnr 069/2014 ang. fortsatt avsiktlig 
utsättning i miljön av modifierad hybridasp. 
 
Vi anser att GMO-odling utgör ett hot mot den biologiska mångfalden och vill inte 
se någon GMO-odling i vårt land.  
 
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. Eventuell nytta motiverar inte risken. 
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