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EldsbErga.  lyckan ler 
inte mot den genmodi-
fierade potatisen for-
tuna. Efter fem års fält-
försök i Eldsbergatrak-
ten läggs projektet på 
hyllan. Knölen är resi-
stent mot potatisblad-
mögel, men på grund 
av opinionen väljer 
Plant science sweden 
att inte föra ut den på 
marknaden i Europa.
Det var potatisbladmögel 
som orsakade den stora 
hungersnöden på Irland un-
der 1800-talet och proble-
met drabbar även nutida 
odlare. I genomsnitt förlo-
ras cirka 20 procent av 
skörden på grund av an-
grepp. 

– I konventionell odling 
bekämpar man detta ke-
miskt och får köra ganska 
mycket i fälten. Potatisblad-
mögel är speciellt besvär-
ligt i fuktig och kylig som-
mar. Med resistent potatis 
får du en mer jämn och på-
litlig skörd, säger Iréne 
Kamnert, platschef Plant 
Science Sweden, BASF.

resistensgenen  kommer 
från en vild mexikansk po-
tatissort och har använts på 
potatisen fontane för att 
skapa genpotatisen fortuna. 
Projektet har pågått sedan 
2005 i Sverige, Tyskland 
och Holland för att under-
söka hur potatissorten upp-
för sig i olika miljöförhål-
landen jämfört med vanliga 
sorter. 

– Resultatet ser väldigt 
bra ut. Potatisen är resistent 
mot potatisbladmögel. Den 
har samma näringsinnehåll 
och är i övrigt helt identisk 
med modersorten, säger 
Iréne Kamnert.

Tanken var att ansöka om 
tillstånd att sälja genpotati-
sen från år 2014 riktad mot 
nordeuropeisk marknad 
och främst för produktion 
av pommes frites. Men kri-
tiken mot genmodifierade 
grödor och den politiska 
opinionen har satt stopp för 
planerna.

– Vi gör riskbedömningar 
av miljö och människors 

hälsa och det finns inga så-
dana risker med den här 
sorten. Nu satsar vi på and-
ra sorter för Amerika och 
Asien, där man är mer po-
sitivt inställd, säger Iréne 
Kamnert.

Hushållningssällskapet, 
som genomför det praktis-
ka arbetet i fältförsöket på 
uppdrag av Plant Science 
Sweden, hade inga betänk-
ligheter kring projektet.

– Vi måste undersöka det 
som är aktuellt inom växt-
odlingsområdet. Det gör vi 
opartiskt för att ta fram re-
sultat som behövs inom 
modernt lantbruk. All pota-

tisodling medför risk för 
bladmögelangrepp. För en 
sådan sjukdom som måste 
bekämpas så hårt inom 
jordbruket är det intressant 
att undersöka nya sorter 
som har resistens, säger 
Erik Ekre, försöksledare 
Hushållningssällskapet.

Kritiker från bland annat 
Greenpeace menar att det 
finns för lite forskning kring 
riskerna med genmodifie-
rade grödor och att egen-
skaperna kan spridas till 
andra växter.

Iréne Kamnert anser att 
opinionen mot genmodifie-
rade grödor är felriktad.

– det är sorgligt att man inte 
skiljer på teknik och egen-
skaper. Man ska självklart 
bedöma riskerna med 
egenskaperna. Den här po-
tatissorten är ett väldigt bra 
exempel på nyttan med 
genmodifierad potatis. Det 
är synd att vi går miste om 
möjligheten att använda 
den, säger Iréne Kamnert.

I oktober skördas potati-
sen och skott av fortuna 
sätts i långtidsförvaring i 
väntan på andra tider.

Martin Ådahl 
010-471 51 50 
martin.adahl@hn.se

Gener sprids inte. – Potatisen har en asexuell förökning och sprids inte genom korsning av pollen, så det är ingen risk att 
generna ”hoppar över” till and ra växter, säger Iréne Kamnert, platschef Plant Science Sweden. Bild: Benjamin andreasson

Opinion mot genknöl 
stoppar projektet

Moderater fick lära sig om 
sjukförsäkringsreglerna
HallaNd.  Hur får vi en 
sjukförsäkring som hål-
ler även i framtiden när 
ännu färre ska försörja 
ännu fler? ska lands-
tingen och regionerna 
ta över kostnaderna 
och därmed få ett eget 
starkare intresse av att 
förbättra vården och 
rehabiliteringen?

Det är några av de många 
frågor som diskuteras av den 
parlamentariska utredning-
en som nästa år ska komma 
med förslag till ett nytt sys-
tem för socialförsäkringarna. 

En av politikerna i utred-
ningen är Finn Bengtsson 
(M). I går bjöd han in sig 
själv till Försäkringskassans 
lokala center för södra Hal-
land tillsammans med par-
tikamraten och riksdagskol-
legan Michael Svensson från 
Falkenberg. Syftet var att 
prata direkt med handläg-
garna om hur arbetet går och 
vilka möjligheter och pro-
blem som finns.

Försäkringskassan ham-
nade nyligen näst sist efter 
Arbetsförmedlingen när Sifo 
frågade tre tusen svenskar 
vilken myndighet de har 
störst eller minst förtroende 
för.

Dusan Vucenovic är områ-
deschef i Halmstad. Han ser 
det låga förtroendet som en 
utmaning, men konstaterar 
också att betyget är betydligt 
bättre från kassans egna 
kunder.

– Fyra av fem som haft kon-
takt med oss är nöjda. Vi hål-
ler våra handläggningstider 
och ger snabb service via te-
lefon, säger han.

Finn Bengtsson anser att 
många grundar sin åsikt om 
Försäkringskassan på de fall 
som massmedierna berättat 
om, där enskilda människor 
hamnat i kläm mellan olika 
paragrafer och regler.

– 97 procent av alla som 
ansöker om sjukpenning får 
det. Men eftersom Försäk-
ringskassan tar 20 miljoner 
beslut om året så blir det 
ändå rätt många beslut där 
folk är missnöjda, säger Finn 
Bengtsson.

Han tror inte att en ny so-
cialdemokratisk regering 
kommer att riva upp grun-
derna i alliansens sjukför-
säkringsreform från 2008.

– Vi har i princip genomfört 
förslagen i den utredning 
som Göran Persson tillsatte. 
Han såg problemen 2002, 
när vi fick 240 nya förtids-
pensionärer varje dag och 

hade de högsta ohälsotalen i 
Europa.

Samtidigt medger de två 
riksdagsmännen att allt inte 
blivit perfekt med de nya 
reglerna.

– Trots de goda grunderna 
i både sjukförsäkringsrefor-
men och jobb- och utveck-
lingsgarantin så har det fö-
rekommit en viss kritik mot 
framför allt garantins fas tre, 
säger Michael Svensson. 
Detta har vi tagit till oss 
inom alliansen och ser där-
för till att utveckla och för-
bättra reformerna.

Johan rydeman 
010-471 51 42 
johan.rydeman@hn.se

Publicering 
av person-
uppgifter 
ska granskas

HalMsTad.  Efter att 
personnummer publi-
cerades på kommunens 
webbdiarium har data-
inspektionen inlett en 
granskning. de kräver 
svar på vilka rutiner 
som finns.
Halmstads kommun har i 
strid med personuppgiftsla-
gen PUL lagt ut handlingar 
med namn, adress och per-
sonnummer i sitt webbdia-
rium. 

– Det som har hänt är 
olyckligt, säger kommunju-
rist Kai Sällström. 

Förutom uppdraget som 
jurist är han också ett av 
kommunens personupp-
giftsombud. Han är på se-
mester och har ännu inte 
hunnit sätta sig in i fallet, 
men menar att nämndsekre-
terare och registratorer vet 
vad som gäller kring PUL.

– Jag tror inte att det bottnar 
i kunskapsbrist. När det gäl-
ler personnummer krävs 
ingen bedömning alls utan 
de ska inte publiceras.

I sitt brev till kommunsty-
relsen begär Datainspektio-
nen svar på vilka riktlinjer 
och rutiner kommunen har 
kring webbpublicering. 

De vill att kommunen re-
dogör för vilka personuppgif-
ter som publiceras, vem som 
ansvarar för publiceringen, 
om samtycke inhämtats från 
de registrerade och om det 
finns skriftliga rutiner. 

– rutinerna för webbpubli-
cering är nog inte satta på 
pränt, men efter den här 
händelsen finns det ju en 
klar anledning att utöka 
kunskapsspridningen, säger 
Kai Sällström. 

Han tror inte att kommu-
nen publicerat personupp-
gifter på samma sätt tidiga-
re.

– Uppenbarligen har det 
blivit något fel den här gång-
en. Vårt diarium är åtkom-
ligt via hemsidan och det 
måste vi tänka på. 

Senast den 17 augusti ska 
kommunstyrelsen inkomma 
med svar till Datainspektio-
nen. 

Ellinor bengtsson 
010-471 51 84 
ellinor.bengtsson@hn.se

HalMsTad.  En häktad 
16-åring försökte på onsda-
gen rymma i samband med 
lunchpausen i rättegången 
mot honom i Halmstads 
tingsrätt. Men rymlingen 
kom inte långt, redan i dör-
ren till salen stoppades han 
av vakter. En av vakterna 
uppges ha skadats lindrigt i 
det tumult som uppstod.

Försökte rymma 
från rättegång


