Genetische modificatie in de bosbouw
Genetische modificatie (GM) is een relatief nieuw controversieel onderzoeksgebied binnen de bosbouw. Is GM een kans of een bedreiging voor de bosbouwsector? Wegen de voordelen op tegen de nadelen? Of is het eigenlijk
een non-item? Dit Bosbericht plaatst de ontwikkelingen in een reëel perspectief.
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Tabel 1 Veldproeven met GM bomen wereldwijd
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Tabel 2 Veldproeven met GM bomen in Europa (situatie eind 2004)
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Spanje, UK, Frankrijk, Portugal

het jaar nul en het is zeer waarschijnlijk dat
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Duitsland, Noorwegen, Zweden, Frankrijk, UK, Spanje

we daar nog vele jaren zullen blijven”.
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Leen Kuiper
De EU wet- en regelgeving over genetisch gemodificeerde organismen is een van de strengste ter

Een literatuurlijst over dit onderwerp is te

wereld. De toelating van genetisch gemodificeerde voedsel, veevoer en gewassen op de Europese
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lijke en dierlijke consumptie. Eind 2005 zal er een evaluatierapport van de Europese Commissie
verschijnen, waarin de ervaringen met de introductie van GM in de EU-lidstaten worden samengevat.

