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IVI^^i^n , Waparanda GM^ -fri Zon.

Debatten om GMO är högaktuell i samhället ach särskilt i Haparanda däran staradlingav

den genmoåifierade potatissorten,Amflarafinns ikmmmunen.

Vad ä^ GMO^ .

Genetiskt Modifierad ^rganisrrr, GNtO, transgen or^anrsrrr, organism som med genetik fått

en ellerflerafrämmande genertillfördatill sin arvsmassa, genetiskt modifieradeväxter

odlas för livsmedelsproduktion, genetiskt modifierade mikroarganismernch djur är vanliga

inom forskningach mikroorganismer även inom produktion av läkemedel och livsmedel.

^Källa:www.ne.se/genetiskt-modifierad-organisrn^ -

flad är Amflora?

Amflora är en genetiskt modifierad potatis och är den första grödan som fått tillstånd för

odling i ElJ sedan ^9^8. Planerna för Arvfloran är odling i Sverige, Tyskland och Tjeckien^

Amflora är inte en r^a^potatis utan en stärkelsepotatis och ska användas i industrin vid

exempelvis pappersframställning. När stärkelsen ur potatisen använts finns rester av

potatisen kvarsann kan användas sam djurfaderenligtettgadkännande i EU. I Amflorafinns

en antibiatikaresist+arrsgan. ^ .

^ardbruksverket menar att paflenspridnr`ng från potatis ufigör ^enerelJt inte ett stort prabler^.

Företagen som hanterar Amfloro utför kantroller och övervakning för att undvika att

Am^lara blandas med andra potatisodlingar.

l^nder hösten ^O^.^fann företaget, Plant^cience 5vueden i sitt övervakningsprogram för

Amflora plantor av en icke godkänd genetiskt modifierad potatis vid odlingar i Norrbotten

{Källa: www,sjv.se},

Varför GM^-fri zor^?

Då kontrollen av GM^-odlingarna har brister, päverkan av pollenspridning finns ach

sambandet mesfan GIVl^ach antibiotikaresistens behöver utredas vidare anser jag att

Haparanda kommun börgöra sam andra kommuner, landsting ach företag i Sverigeach

föregå som goda exempel där medborgarnas hållbara livsmiljö med utgångspunkt bör mara

vägledande i att ekakornmunen, Haparanda är en GMQ-fri zon.



Med hänvisning till ovanstående, yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar;

-Att Haparanda Kommun arbetar för att ta fram handlings^lan +^r sorg tydligt uttalar ett

långsiktigt mil att komr^uner^ ska mara och förbli GM4-fri,

-Att Haparanda k^mrnun tar initiativ till ensamverkan med kommunens jordbrukare, om att

jordbruk ska befrias från GIUI^, att G!1lI^-Brädor inte ska adlas samt ett mark Inte ska

arrenderas ut till kommersiella odlingar eller färsäk fär G1111^-Brädor,

-Att Haparanda kornmun beslutar att man till. kommunens verksamheter, inte köper mat till

våra barn ach våra seniorer somt innehållerellerfrar^ställs avGM^-grodor, genom att de

djur sorg ger kätte mjälk ocb ägg inte har ätit GMO produkter.

fena Keisu Gård, ^0^.^o61Z
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