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Spredning af gmo-gener
er ude af kontrol
En ny rapport fra Testbiotech i
München viser, at spredning af
modificerede gener til naturen
og til andre marker/ afgrøder er
udbredt i store dele af verden.
Rapporten kalder situationen
»ude af kontrol« og efterlyser
blandt andet nye godkendelsesprocedurer hos EFSA.
Hos Økologisk Landsforening
ser man med bekymring, men
ikke med overraskelse, på udviklingen. Direktør Paul Holmbeck
håber, at den nye dokumentation giver stof til eftertanke hos
beslutningstagere i Europa som
helhed og i de enkelte EUlande.
Sagen er aktualiseret af, at
EU-kommissionen og biotechindustrien for nylig har øget presset
for godkendelse af flere gmoafgrøder i Europa.

BL taber sag mod
Danmarks
Naturfredningsforening
RETSSAG: Danmarks Naturfredningsforenings tidligere direktør,
René la Cour Sell, blev endnu
engang frifundet for injurier mod
landbruget, da Østre Landsret
i sidste uge afsagde dom i en
ankesag anlagt af Bæredygtigt
Landbrug. Med afgørelsen slipper
la Cour Sell dermed for at skulle
berigtige sine ord om, at ”der er
lukket 400 drikkevandsboringer
de senere år - eller måske er det
300 - på grund af landbrugets
sprøjtegifte.” Det skriver Danmarks Naturfredningsforening på
sin hjemmeside.
Udtalelsen faldt i et interview med
Landbrugsavisen i 2010. Bæredygtigt Landbrugmente, at ordene
var krænkende og til skade for
dansk landbrugs omdømme, og
de forlangte, at udtalelsen blev
trukket tilbage. Det afviste Danmarks Naturfredningsforening,
og Bæredygtigt Landbrug lagde
derfor sag an mod DN’s daværende direktør, René la Cour Sell.
Injuriesagen tabte de for et år
siden ved retten i Roskilde, men
dommen blev anket til landsretten, som nu altså har afgjort, at
der ikke var tale om injurier.
Essentielt for miljødebatten
Hos DN modtages afgørelsen med
tilfredshed. Jurist og direktør for
økonomi og medlemmer, Michael
Vendelbo, er glad men ikke overrasket over sagens udfald.
- 90 procent af de solgte sprøjtemidler i Danmark anvendes af
landbruget, og vi ved, at giften
finder vej til grundvandet. Selvom
man ikke kan vide, hvor den
enkelte forurening stammer fra, er
det sikkert, at landbrugets brug af
sprøjtegifte forurener vores grundvand og drikkevand. Det skal man
selvfølgelig kunne sige uden at
risikere en dom for injurier, siger
Michael Vendelbo.

Ud fra devisen: du er, hvad du spiser, vælger Casper Vester, der er ansigtet bag Raw Snacks, økologiske råvarer - og aller helst rå råvarer - både når han laver
mad på Råbar i Århus, udvikler snacks til kvalitetsbevidste danskere og til egne måltider.

Rå energi

Casper Vesters Raw Snacks har fået godt fodfæste på det danske marked og sælges nu også til eksport
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Af irene brandt

På Raw Snacks hjemmeside fortæller Casper Vester, hvordan idéen til
at lave sine egne, økologiske energisnacks opstod efter en træningstime, som blev afsluttet med en proteinbar, hvilket ikke var en succes.
- Det virkede så kemisk for mine
smagsløg, og visuelt var det ikke
særligt indbydende, skriver Casper
Vester.
Økologi & Erhverv møder Casper
Vester en tirsdag formiddag i november på Råbar i Århus, hvor han
arbejder samtidig med at han har
travlt med sin nye virksomhed, Raw
Snacks. Han kommer lidt for sent, og
af og til må vi afbryde samtalen, for
arbejdet skal passes.
- Det er kun et år siden, jeg startede. I begyndelsen lavede jeg alle
snacksene i hånden i et køkken;
men da salget blev stabilt, turde
jeg binde an med en aftale med en
virksomhed i Hinnerup, der kan lave
vores produkter. Jeg kom i kontakt
med firmaet via FødevareMidt, og nu
laver de Raw Snacks i lønproduktion;
men de er ikke længere væk, end at
jeg hurtigt kan tage derud, hvis der
er brug for det. Råvarerne står jeg
stadig for at indkøbe, for det er vig-

tigt for mig, at alt, der bruges til Raw
Snacks, er 100 procent statskontrolleret og ø-mærket, fortæller Casper
Vester.

stort et skridt endnu. Vi starter også
konservativt op, og vi tjener to kroner, før vi bruger én. Vi vil ikke risikere at køre det hele i sænk.

Det røde Ø sælger i udlandet
Der er flere grunde til, at Casper Vester lægger vægt på, at alle råvarer
er økologiske.
- På den ene side er der ikke
mange energi- og proteinbarer, der
er økologiske, Raw Snacks har derfor fundet en niche, hvor ø-mærket
i sig selv er et kvalitetsstempel, for
alle danskere ved, hvad mærket står
for. Derudover har det vist sig, at for
eksempel det islandske marked,
som vi netop er kommet ind på, er
meget åbne over for nye produkter,
og ’dansk’ OG ’økologisk’ er meget
populært. Til sammenligning er vi
også begyndt at eksportere til Storbritannien, hvor det især er ’dansk’,
der sælger, siger Casper Vester og
tilføjer:
- Jeg er også blevet indbudt til at
deltage på salgsfremstød i Shanghai.
Det kinesiske marked skulle efter sigende være ret attraktivt for danske
kvalitetsprodukter, som sælger godt
til en voksende, kinesisk middelklasse, der sætter lighedstegn mellem
danske, økologiske produkter og luksus, siger Casper Vester. Han er dog
ikke på vej mod Kina - endnu.
- Det er alt for tidligt. Virksomheden er slet ikke gearet til at tage så

Økologi er et naturligt valg
Sidst men ikke mindst er Raw
Snacks lavet af rene, økologiske råvarer, fordi Casper Vester slet ikke
kan forestille sig at bruge andet.
- For mig er økologi et helt naturligt valg. Vi bruger rå råvarer, og det
skal være sunde råvarer, som ikke
er fyldt med kemi og tilsætningsstoffer. Økologi er et sikkert valg for
kunder, der ønsker ærlige produkter,
som ikke indeholder alt muligt fyld.
Mange konventionelle produkter er
manipulerede, og jeg tror, mange
mennesker er trætte af at købe pumpede fødevarer, hvor de betaler dyrt
for vand og kemikalier, som er tilsat
produkterne for at drøje på råvarerne. Derfor er det ikke alene vigtigt,
at vi fortæller, hvad der er i vores
snack, det er også ekstremt vigtigt at
vi fortæller, hvad der IKKE er i dem,
siger Casper Vester.
Økologisk og lokalt
Casper Vester er 30 år og har en
fremtid foran sig, der tegnet godt.
Raw Snacks har efter en målrettet og
nøje tilrettelagt markedsføringsindsats fået fodfæste i fitnesscentre og
helsekostforretninger. Snacksene er
på vej ud i verden, og Casper Vester

har fået megen anerkendelse for
sine produkter.
- Selvom jeg har arbejdet som
både restaurations- og køkkenchef,
så er jeg autodidakt; men mad har
altid været min store passion. Jeg
synes, det er vigtigt, vi spiser en balanceret kost, og det er bestemt ikke
lige meget, hvad vi spiser. Når paleokost og det nye nordiske køkken er
blevet så populært, så tror jeg, det
skyldes, at vi genetisk er tilpasset de
lokale råvarer. Vi trives ikke på eksotiske fødevarer, og vores organer
reager negativt over tid, hvis vi spiser
kost, vi ikke matcher genetisk, siger
Casper Vester.
International fremtid
Interviewet afsluttes med et næsten
obligatorisk spørgsmål til Casper Vester: Hvor er du om ti år?
- Om ti år er Raw Snacks et internationalt brand, og vi har udviklet
endnu flere raw food-produkter til
sortimentet, svarer Casper Vester og
tilføjer:
- Det vil fortsat være inden for
snacks-kategorien, for min holdning
er, at hovedmåltider ikke skal være
præfabrikerede; men vi har utrolig
mange nye og spændene produkter
på tegnebrættet. Og jeg forestiller
mig, at vi kan skabe et godt marked
for dem alle.

