
Yttrande från Förbundet Sveriges Småbrukare  

Vi vill härmed lämna ett yttrande angående ansökan om försöksodling av GMO-sockerbeta H7-1 

med ansöknings nr B/SE/11/11749. 

Vi vill att SJV avslår ansökan av följande anledningar: 

1. Informationen i ansökan är ofullständig  vad gäller risker för miljön. Att ”inga miljöproblem har 

rapporterats från dessa försök [i Europa, Ryssland och Nord- och Sydamerika]” är inte samma sak 

som att det inte finns miljöproblem. Vad är det oberoende vetenskaplig beviset för att odling av H7-

1 inte skapar miljöproblem? Att ”miljögodkännande för sockerbeta H7-1 erhållits i USA (2005), 

Kanada (2005) och Japan (2007) betyder inte att det kan godkännas i Europa som tar miljö- och 

hälsorisker på stort allvar och därmed ställer helt andra krav på säkerhet och spårbarhet.  

Mer generellt är det viktigt att ifrågasätta sådana GMO grödor som kräver användning av 

herbicider. Odling av glyfosat-toleranta GMO grödor inklusive sockerbetor har skapat allvarliga 

miljöproblem i flera länder inkl. ogräsresistens. Detta har lett till att högra halter så väl som 

farligare herbicider använts. Nu utvecklas GMO grödor som tolererar flera herbicider samtidigt, 

t.ex. 2,4D och glyfosinate. Att uppmuntra odling av grödor som kräver användning av herbicider 

går emot Sveriges miljömål och leder inte till hållbar användning av mark. Glyfosat, som är känt att 

farligt för vattenorganismer, har hittats i grundvatten i bl.a. Danmark. Skador på människor från 

glyfosat har dokumenterats i flera länder. Vissa studier i USA indicerar allvarliga skador på jordens 

mikroorganismer och grödornas kapacitet att ta upp viktiga näringsämnen. Men forskning på dessa 

befarade konsekvenser av glyfosatanvändning krävs. I dagsläget måste försiktighetsprincipen gälla. 

2. Nyttan med försöken är högst tvivelaktig. Försöksodling av H7-1 har genomförts i många länder 

och den har odlats kommersiellt i flera år i flera länder. ”Att utvärdera herbicid tolerans och de 

agronomiska egenskaper” kan knappast anses vara nödvändigt. 

3. Själva blanketten som verksamhetsutövaren (VU) ska fylla i är ofullständig eftersom 

spridningsvägar och spridningsomfattning bara anses vara relevant för skogsträdart (B. 7). Från 

biodlings- och ekologisk odlingsperspektiv är spridningsvägar och spridningsomfattning högst 

relevant för alla GMO arter som sätts ut i naturen. 

4. Ingen hänsyn tas till biodling och den EU-dom som kräver förbud mot försäljning av honung, 

pollen och andra biprodukter som innehåller GMO-pollen som inte är godkänt som livsmedel samt 

märkning av de produkter som innehåller livsmedelsgodkända GMO-pollen. Ett säkerhetsavstånd 

som tar hänsyn till biodlarnas utsatta situation är nödvändig. Pollen från H7-1 som hamnar i honung 

och biprodukter gör att dessa inte är godkända som livsmedel. 

5. Användande av antibiotikaresistenta markörgener ska förbjudas enligt Försiktighetsprincipen och 

enligt tidigare beslut av EU. Ökande problem med antibiotika-resistenta bakterier gör detta än mer 

angeläget. 

6. Enligt Naturvårdsverkets rapport 5597 Ekologiska effekter av GMO från 2006:  ”current 

knowledge on gene flow from transgenic oilseed rape, trees and fish (as well as for most other 

organisms) is insufficient for realistic risk assessments.  Future Swedish research in this area should 

be aimed particularly at developing a) measures for preventing escape/gene flow from GEOs, and 

b) protocols for genetic monitoring that may reveal if gene flow has taken place.” Vi tycker inte att 

några fältförsök ska tillåtas genomföras utan att ett sådant protokoll är på plats och kan användas för 

att uppfylla EUs krav på spårbarhet.  

7. Att det kan finnas risker för horisontell genöverföring från transgener och markörgener till 

jordfungi och jordbakterier har varit känt av SJV sen början av 2000 talet.  Att det också finns risker 

för överföring från GMO till lacto/bifidobakteriekulturer (LAB-flora) i bins honungsblåsa och de 

direkta konsekvenser för bin och de indirekta för människor som konsumerar biprodukter har inte 

tagits på allvar. Forskning på detta saknas helt. 

8. Kritiken från Riksrevisionen (Genetiskt modifierade organismer Datum 2006 12 20 Dnr 31-2005-



0883) att ”risker inte hanteras på ett tillfredsställande sätt ” och rekommendationen att bl.a. 

”utarbeta regler för miljöansvar, skadestånd, återställande och samexistens” är fortfarande högst 

aktuellt för speciellt biodlare men också för såväl ekologiska som konventionella jordbrukare. Att 

ansökan kommer från samma institution (SLU) som är tillsatt att genomföra 

miljökonsekvensutredningen kan anses vara en jävssituation.  

 

 

 


