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Biståndsminister Gunilla
Carlsson (M)
ser motståndet mot gmo
som ett stort
problem. I
onsdags
samlade hon
forskare och
myndigheter
för att diskutera hur växtförädling och
gmo-grödor
kan hjälpa
utvecklingsländer att
trygga matförsörjningen.
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Det europeiska gmo-motståndet sätter käppar i
hjulet för biståndsarbetet, menar biståndsminister Gunilla Carlsson (M).
På ministerns initiativ samlades forskare, myndighets- och
näringslivsrepresentanter
i

onsdags på SLU i Alnarp för
att diskutera hur växtförädling och genmodiﬁerade grödor kan bidra till att trygga
livsmedelsförsörjningen i utvecklingsländer.
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och det icke underbyggda mot- det lokala perspektivet på förståndet mot gmo i Europa. ädling och innovationstänkanMonsantos reprede inklusive att
sentant Mattias
eventuellt ha stött@[X^
Zetterstrand efterning av gmo.
lyste en oberoende
– Det handlar inbeej
informationsbank
te om att vi ska till[\kjfdXkk[\e verka ännu mer i
som kan sticka hål
på myter och ]i^XeikXYl% Skåne för att sälja
vandringssägner
lite till Norrland
kring gmo.
och mesta delen till länder söTorbjörn Fagerström, pro- der om Sahara, utan det handfessor vid SLU, började sitt an- lar om hur vi kan skapa bättre
förande med hemläxan ”upp- förutsättningar med till exemfattningen att gmo är ett häl- pel torkresistenta grödor och
so- eller miljöproblem saknar odla mer lokalt.
vetenskapligt stöd”. Alla på
seminariet verkade rörande Rigid inställning
Enligt Gunilla Carlsson är
överens om detta.
Biståndsministern, som hop- EU:s jordbrukspolitik och inpas på frekventa möten med ställning till gmo alldeles för
SLU framöver, anser att gen- rigid och den försämrar möjtekniken är viktig i kampen ligheterna att diskutera utveckling med utvecklingslänmot undernäringen i världen.
– Det som har varit viktigt derna.
– I dag känns det som att den
för mig är att titta på vad vi
kan, bland annat med hjälp frågan är tabu.
– Vi som är stora biståndsfrån SLU, att se till att vi har

givare och EU som är världens
största utvecklingsaktör säger
ingenting om detta. Och så vet
vi att undernäringen i dag är
ofantlig och vi kommer att få
ﬂer unga och barn som föds
och förväntas växa upp i till
exempel Afrika.
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L I SKOGARNA kring Sala sitter lappar där länsstyrelsen
och Statens veterinärmedicinska anstalt varnar för att vargarna sprider parasiten dvärgbandmask.
Men ingen av myndigheterna står bakom lapparna, uppger Sveriges Radio Västmanland.
Pierre Ahlgren, ansvarig för
rovdjursinventering på läns-

styrelsen i Västmanland, säger till radiokanalen att lapparna troligen satts upp av privatpersoner som vill skapa
opinion mot vargen. Han understryker att dvärgbandmasken inte påvisats i Sverige.
Den dvärgbandmask som kan
vara farlig för människor har
inte hittat hos varg i vare sig
Sverige, Finland eller Norge.
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Sverige kan vinna på gmo
Även Sverige har mycket att
vinna på att odla gmo-grödor,
menar professor Torbjörn Fagerström. Han har fått i uppdrag
av ﬁnansdepartementet att studera samhällsekonomiska vinster med odling av gmo-grödor
och preliminära siffror visar att
Sverige går miste om hundratals
miljoner kronor om året bara i
konsument- och producentled.
Därutöver
skulle
gmo-odling bidra
till stora miljövinster, menar han.
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L UNDER NATTEN till torsdagen totalförstördes en lagård
i Frösve utanför Skövde i en
eldsvåda, uppger Sveriges
Radio Skaraborg.
Inga djur befann sig i lagården men ett antal kalvar i
närheten ﬁck evakueras. Flera byggnader och ett bostadshus var i farozonen. 8KC%el

