
MOT GMO 
 
Påverkan på den biologiska mångfalden                                      av: Alva och Love 
 
Man vet inte hur GMO påverkar vårt ekosystem. Om man tillför något som är tillgjort förändrar det förutsättningarna 
och anpassningarna i naturen. Okända gener kan spridas och djur kan ta till skada. Alla djur tål inte förändringarna 
man gör i grödor och dör av det.  
  
En växt som är genmodifierad kan konkurrera ut andra växter eftersom dom genmodifierade växterna blir designade 
till att klara av olika klimat som dom obehandlade växterna inte kunde.  
 
Ogräs kan också bli resistenta mot bekämpningsmedel och att bekämpningsmedel användningen då ökar. Att använda 
grödor som tål bekämpningsmedel kan också låsa fast jordbruket kemikalieanvändning och därför strider det mot en 
giftfri miljö. 
 
Källor:  
Naturådsverket, Sverigesradio och Jordbruksverket 
 
 

Risk med GMO-mat                                                                                                 av: Astrid, Johannes, Julia 

 
En risk med GMO-mat är att det skulle kunna framkalla allergier eftersom det finns forskning om att genmodifierade 
ärtor har gett möss allergi. Vanliga ärtor gav inte allergi och heller inte bönorna där genen som flyttades naturligt 
finns. Proteinet förändrades när det flyttades till ärtorna. 
 
GMO är dessutom lite osäkert eftersom man inte vet exakt vad man får med när man flyttar genen. Gensaxen kanske 
råkar få med en bit som man kan vara allergisk mot, då vet man helt plötsligt inte vad man faktiskt är allergisk mot 
och vart det finns. T.ex om  man flyttar en fiskgen till en tomat kan det vara osäkert huruvida en fiskallergiker tål 
tomaten. 
 
Källa: https://www.atl.nu/lantbruk/resistenta-gmo-artor-gav-moss-allergi/ 
KällaEftersom artikeln grundar sig på den nationella australiska forskningsorginistaionens fakta så lär den vara 
korrekt. 
 
 

Negativ påverkan på miljön                                                                  av: Frida, Azuolas, Clara och Elina L 
 
Man kan ej veta säkert hur genmodifierade växter sprider sig, vissa genmodifierade växter har förmågan att sprida sig 
i naturliga ekosystem, vilket kan påverka artsammansättningen där. Som exempel kan man ta GMO raps - den är 
modifierad för att vara resistent mot ett speciellt bekämpningsmedel så man kan bespruta fälten utan oro, men 
resistans generna kan eventuellt sprida sig till ogräset och man kommer behöva spruta mängder bara för att få bort 
ogräset. Bekämpningsmedlen förgiftar naturen runt om fältet och även grundvattnet.  

Okontrollerad spridning av modifierade gener kan leda till en så kallad gen sammanblandning, vilket kan oavsiktligt 
förändra flera arter för gott och förstöra den naturliga cykeln. Dessa varelser kan också börja tävla med de naturligt 
utvecklade arterna om resurserna. De vinner ofta pga att de är modifierade för att vara bättre. GMO kan därför leda till 
utrotning av arter.  
 
Risk: Gmo kan tillverka mer mat vid varje skörd, om man slutar med det helt kan därför svälten i världen ökas 
drastiskt, speciellt i fattiga länder, eftersom produkten kommer vara dyrare och mindre i kvantitet. 
 
Källor: 

• Hindawi.com  
https://www.hindawi.com/journals/isrn/2011/369573/   
Skrivet av en indisk känd bioteknisk professor. 

• Naturskyddsföreningen http://naturskyddsforeningen.se/gmo-och-genteknik Naturskyddsföreningen är 
Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation. 



FÖR GMO 
 
Gmo ger mer mat                av: Miranda, Ture och Arvid 
 
Jorden behöver mer mat. Gmo kan vara den lösningen så att ingen behöver svälta. En gmo växt har många bättre 
fördelar än en vanlig växt. Man kan göra så att växter ger större skörd. Sen kan man göra så att växter kan tåla hårdare 
klimat så att man får mer odlingsmarker som till exempel att genom att klippa ut en fiskgen och sätter in den i 
tomater.  
 
Så kan tomaterna klara kyla mycket bättre så att de kan odlas i kallare klimat. Så får man mer brukbar mark också. 
Man kan också göra maten bättre genom att göra så att den innehåller näringsämnen som den inte hade från början. 
Som Gyllene riset där man har gjort att det tillverkar a-vitamin. 
 
Risken kan ju vara att om man är vegan och ska äta tomaten som har fiskens gener i sig, det betyder att man äter en 
del av en fisk när man äter genmodifierad tomat.  
 
Källor: Biologiboken 
 
 
Miljövänlig matproduktion                   av: Leah, Ninni och Adrian 
 
Enligt New Scientist så har GMO minskat kemikalieutsläppen med 9,1% jämfört med ett GMO-fritt scenario under 
samma tidsperiod. New Scientist pekar också på slutsatser från miljörörelsen, där vissa, till exempel International 
Union for Conservation of Nature, idag säger att det inte finns några bevis för att GMO har någon direkt negativ effekt 
på miljön och den biologiska mångfalden.  
 
Man kan föra över gener från en jordbakterie till växter för att växterna ska klara insektsangrepp, vilket minskar 
kemikalieutsläppen. Den genen man tar från jordbakterien som de flesta insektsarter dör av heter cry-proteiner. Det 
betyder att man inte behöver använda lika mycket bekämpningsmedel som skadar miljön. 
 
En GMO får förekomma i livsmedel förutsatt att den är riskvärdering och godkänd inom EU och innehållet är angivet 
i märkningen på produkten. Det innebär att i EU godkända GMO är säkra som livsmedel. (enligt livsmedelsverket). 
 
Det finns även Genmodifiering så att man slipper använda lika mycket jödningsmedning genom att växten blir 
modifierad så att de kan ta upp kväve direkt från jorden så att man ett, får mer mat, två, mindre kväve släpps ut i 
vattendrag så att det blir mindre övergödning som kan förstöra ekosystem. 
 
https://www.medicalnewstoday.com/articles/324576.php#cons 
https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/klimat/forskare-darfor-ar-gmo-bra-for-miljon/ 
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/genmodifierad-mat-gmo/?AspxAutoDetectCookieSupport=1 
https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/230/godkannande-av-gmo 
 
 
Minskad användning av bekämpningsmedel                              av: Jackie, Ida, Elin F och Sarah 
 
Det man gör är att man tar en bit DNA från exempelvis en jordbakterie och sätter den i växtens arvsmassa eftersom att 
jordbakterien förhindrar växter att få insektsangrepp.  
 
Genen från DNA:t kan producera ett nytt protein i växten, detta ger växten nya egenskaper, innan man satte in DNA 
från jordbakterien kunde inte växten försvara sig själv mot insektsangrepp. När man sedan satte in DNA från 
jordbakterien kan växten själv försvara sig mot angrepp utan att man använder bekämpningsmedel.  
 
Fördel: 
En fördel med GMO är att man behöver inte använda sig utav något bekämpningsmedel mot parasiter när man odlar 
växter. Bekämpningsmedel kan vara farligt för människors hälsa och det kan göra skada egendom och grödor. Den 
kan även minska den biologiska mångfalden i ett odlingsområde.  
Källa: 
www.livsmedelsverket.se › livsmedel-och-innehall › genmodifierad-mat… 
Genmodifierad mat, GMO - Livsmedelsverket 
 



 

 

 


