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Synen på:

• Genteknik

• Paranormala 
fenomen

• Korruption

• Biodynamiskt 
jordbruk





Anne Glover, Chief Scientific Adviser to the President of the
European Commission:

“There is no evidence that GM technologies are any riskier 
than conventional breeding technologies and this has 
been confirmed by thousands of research projects.”
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Ta-hem-budskap

• Oskicklig användning kan ge problem

• Good Agricultural Practice (GAP)!

• Jfr antibiotikaresistens



Var står forskningen på nya grödor?

Finns i storskalig odling idag:

• Herbicidtolerans (raps, majs, soja, s-beta)

• Insektstolerans (majs, bomull)

Under kommersialisering:

• Sjukdomsresistens (svamp och virus)

• Torktolerans

• Frosthärdighet

• Bättre N-utnyttjande

• Näringsberikade



Rodomiro Ortiz, SLU
Framtidens oljeväxter

stärkelse till olja
2,5 ton olja/ha

socker till olja
4 ton olja/ha

Fältkrassing
Lepidium campestre

Majs Sockerbeta

domesticering
ny perenn oljeväxt 







Livsmedelsverkets rapport 2016



Författarna konstaterar:

• ”Sammanfattningsvis [går det] inte att säga att 
det ena produktionssystemet är överlägset det 
andra ur miljösynpunkt för någon 
livsmedelsgrupp, då man jämför i relation till 
kg produkt.”



SCB (2014) Officiell Jordbruksstatistik 

Skördenivåer





Dom sommaren 2017

• Coop får inte, exempelvis:

• visa filmerna ”Ekoeffekten” eller ”Amelia testar 
ekoeffekten” igen

• skriva att ekologisk mat odlas utan kemiska 
bekämpningsmedel, eller

• på något annat sätt marknadsföra att ekologiskt 
odlade livsmedel är bättre och medför färre risker 
ur hälsosynpunkt än konventionellt odlade 
livsmedel.
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Ja – om forskningen återtar 
initiativet: 

➢ Formulera problemen i 
vetenskapliga termer

➢ Anvisa 
forskningsbaserade 
lösningar

Det är forskarsamhället som 
har sakkunskapen…



…överlåt 
kampanjandet
åt andra…
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