
 

MOTION 
  

 

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I ESLÖV  

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

GÖR ESLÖV TILL ZON FRI FRÅN GENMANIPULERADE ORGANISMER! 

 

Genmanipulerad sådd skedde först i USA 1995. Fyra transnationella företag äger de flesta av världens patent 

som mest gäller soja, majs, raps och bomull. Sojaprodukter kan idag spåras i omkring 80% av all färdig- snabb- 

och burkmat i industriländerna, men märkning som informerar om närvaron av GMO saknas ofta. GMO-

produkternas effekter på miljö, djur och människor är ännu okända. 

GMO-odling förutsätter kontroll av produktionslandskapet; från vattenförsörjning till medel mot insekter och 

svamp. Indiska delstater har gått till domstol för att försvara sina invånares rätt till naturliga vattentäkter mot 

företagens anspråk. 

Man vet att gener från genmanipulerade grödor sprider sig i miljön och kan mutera där. GMO-jordbruk är inte 

ekologiskt hållbart och har inte visat sig betyda tryggare livsmedelsförsörjning. 

Svensk lag förbjuder inte odling av genmanipulerade grödor utom där det kan påverka särskilt skyddade 

områden. Att förbjuda privat odling ligger utanför den kommunala kompetensen. En kommun är däremot ganska 

fri att påverka bilden av sig själv och sätta villkor för sina inköp. Arrendevillkor och kravspecifikationer kan 

bestämmas, principdeklarationer avges och försiktighetsprincipen åberopas. Flera offentliga förvaltningar har 

tagit dessa möjligheter. Kalmar kommun konstaterar: 

”Försiktighetsprincipen skall tillämpas i Kalmar kommun när det gäller GMO-produkter.”...”En 

användning av GMO i vår kommun skulle inte bara rimma illa med våra höga ambitioner inom 

miljöområdet, utan också innebär en hälso- och miljörisk och allvarligt äventyra 

förutsättningarna för ett hållbart jordbruk. 

Kalmar kommun uttalar därför som sin inriktning att vara en GMO-fri zon, såväl inom odling 

som inom förädling och konsumtion. Det betyder att kommunen officiellt tar ställning mot 

genmanipulerade produkter och motsätter sig all odling av GMO-grödor och all handel med 

GMO-produkter.” 

Miljöpartiet de Gröna yrkar 

 

 Att Eslövs kommun förklarar sig som en GMO-fri zon 

 Att försiktighetsprincipen skall tillämpas i kommunens verksamhet när det gäller GMO-

produkter. 

 Att frågan om GMO-fria livsmedel tas upp i kravspecifikationen vid kommande 

livsmedelsupphandlingar.  

 Att framtida avtal vid utarrenderande av kommunal mark skrivs så att GMO ej kommer ifråga 

 

Eslöv den 3 april 2012 
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