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Inledning
Gentekniken har revolutionerat möjligheterna att för
ädla växter, bakterier och djur. Tekniken skulle kunna
bidra till nyttigare och säkrare mat som räcker till
alla. Miljön skulle kunna förbättras med förnybara
alternativ till olja. Samtidigt består misstron mot den
nya maten hos europeiska konsumenter och miljö
organisationer. Varför är det så? Vilka möjligheter och
risker ser forskarna med modern bioteknik? Denna
bok är en uppföljning till boken Genklippet? från
2003 och speglar den snabba utveckling och debatt
som följt sedan dess.

Gentekniken har de senaste åren slagit igenom på
bred front. De metoder som utvecklats gör att man
snabbt kan identifiera egenskaper och bedriva för
ädling på ett snabbare och effektivare sätt än tidigare.
Men tekniken ger också möjlighet att föra in nya
gener och förändra avkommans egenskaper. En majo
ritet av den soja och bomull som odlas i världen är
numera genmodifierad och andelen modifierad raps
och majs har ökat kraftigt. Industrigrödor som ger
nya råvaror till kemiindustrin och livsmedel med
förbättrat näringsinnehåll har introducerats. Fler
fiskar, husdjur, mikrober och ryggradslösa djur
står på tur.
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Utvecklingen av GMO har dominerats av ett fåtal
storföretag och de modifieringar som gjorts har rört
egenskaper som är ganska lätta att förändra. Många
forskare vill komma vidare och menar att den offentliga finansieringen måste öka.
De flesta av forskarna i boken är starkt kritiska till
EU:s avvaktande hållning och den i deras ögon kontra
produktiva lagstiftningen, som endast tar hänsyn till
hur en färdig produkt tagits fram, istället för att bedöma dess egenskaper. Några andra manar till försiktighet och menar att en storskalig övergång till GMgrödor kan leda till resistensutveckling som på sikt
ändå eliminerar de tänkta fördelarna eller till miljöeller hälsomässiga problem som inte utretts tillräckligt.
En stor del av konsumenterna, miljöorganisationerna och producenterna i Europa har sedan gentekniken introducerats i mitten av 1990-talet inte
protesterat mot genteknik för medicinska ändamål,
men visat sig vara fortsatt kallsinniga mot användningen av GMO i livsmedel. Attitydundersökningar
pekar mot att det inte i första hand är fakta om förbättringar med genetisk modifiering när det gäller
exempelvis livsmedelskvalitet, livsmedelssäkerhet eller
skördeökningar som gör intryck. Ett återkommande
motiv är etiska eller moraliska överväganden – männi
skan har inte rätt att göra dessa ingrepp i livets innersta
funktioner.
8

Genteknikens bakgrund och en lagstiftning
som haltar

Gentekniken är bara en naturlig förlängning av den
process som inleddes för över tiotusen år sedan när
människan blev bofast och började förädla växter och
djur, menar vetenskapsskribenten Henrik Brändén.
Ganska snart lärde vi oss att identifiera önskvärda
egenskaper och korsa individer på ett sätt som främjade dem hos avkomman. När utvecklingen av nya
sorter inte längre kunde tillgodoses med traditionella
metoder började bestrålning och andra för tiden
moderna tillvägagångssätt att tillämpas på frön och
pollen för att framkalla mutationer hos föräldra
individerna. Därefter förädlades ett urval bland avkomman vidare. De ökade kunskaperna om DNA
och genetiken bakom egenskaperna har nu gett oss
möjlighet att istället flytta anlag, till och med mellan
arter. En förutsättning för denna utveckling är de
mycket exakta analysmetoder för kontroll av biologiskt
material som gentekniken samtidigt bidragit med.
EU:s lagstiftning kring genmodifierade organismer
fokuserar på vilken teknik som använts vid förädlingen
istället för på de egenskaper den färdiga organismen
uppvisar – och har redan sprungits förbi av utvecklingen, visar Jens Sundström, Sveriges Lantbruks
universitet (SLU), i sin artikel. Det finns numera flera
tekniska metoder som utnyttjar genetisk modifiering
i inledande steg, men där den färdiga produkten inte
9

innehåller några modifierade gener. Hur en sådan
metod ska bedömas eller ens kunna spåras är oklart.
Det är därför nödvändigt att förändra lagstiftningen
så att den blir teknikneutral.
Varför behöver vi gentekniken?

varianter av stapelgrödor som kassava och sorghum.
Även om privata storföretag fortfarande dominerar
ökar de offentligt finansierade forskningssatsningarna i dessa delar av världen. I Europa är däremot
motståndet fortsatt starkt, vilket Virgin beklagar.
Sverige är en liten utsädesmarknad och det tar lång
tid att bygga upp den molekylärbiologiska kompetens som krävs för att utveckla grödor som passar
för svenska förhållanden.
Behovet av bättre grödor och ökade kunskaper
bekräftas i en studie utförd på beställning av Expertgruppen för Miljöstudier vid Finansdepartementet.
Utredaren Torbjörn Fagerström, SLU, (som gjort
studien tillsammans med framlidne Sören Wibe)
skriver att Sverige och EU på sikt skulle kunna tjäna
hundratals till tusentals miljarder kronor på att gå
över till redan befintliga GM-grödor. Samtidigt
skulle viktig kompetens för att hantera dessa framtidsfrågor kunna utvecklas och bibehållas.

Enligt FN:s livsmedelsorgan FAO behöver livsmedels
produktionen ökas med 70 procent för att undvika
svält år 2050, konstaterar Christina Dixelius, SLU.
Samtidigt kommer köttkonsumtionen att öka betydligt och det finns begränsade arealer kvar att utnyttja
för att möta utvecklingen. Om det ska vara möjligt
att klara livsmedelsförsörjningen i framtiden behöver
produktiviteten på jordbruksmarken och inom djurhållning öka. Utan att för den skull öka belastningen
på naturresurser, miljö och djurhälsa. I det arbetet är
det av stor vikt att utnyttja de framsteg som gjorts
inom gentekniken.
Ivar Virgin, Stockholm Environment Institute
(SEI), understryker behovet av nya grödor för att skapa
ett mer resurseffektivt och hållbart jordbruk inför
framtiden. Genmodifierade grödor odlas på en allt
större andel av världens jordbruksmark och ett särskilt
genomslag har de fått i Nord- och Latinamerika samt
i Asien, där konsumenter och producenter varit ganska
öppna för att ta åt sig tekniken. Det finns stora behov
av tåligare och mer pålitliga grödor också i Afrika
och där har en utveckling inletts för att exempelvis
skapa torktåliga majssorter och mer näringsriktiga

Genmodifiering av jordbruksväxter avviker inte
på något avgörande sätt från de metoder som redan tillämpas och är tillåtna inom växtförädlingen,
menar Olof Olsson, Göteborgs universitet. Vanligt
förekommande grödor som raps och rågvete har
tillkommit på högst onaturligt sätt, genom framtvingad sammanslagning av cellkärnor från andra
arter. Bestrålning eller kemisk behandling av frön
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Jordbruksgrödor och träd för många ändamål

eller pollen används rutinmässigt för att framkalla
mutationer hos föräldraplantor i förädlingen. Genmodifiering ger en avsevärt förbättrad kontroll över
förädlingsprocessen och det är av största vikt att EU:s
lagstiftning förändras så att det är avkommans egenskaper och inte vilken teknik som utnyttjats som
bedöms, understryker han. Först då kan mer nischade
grödor utvecklas och storföretagens praktiska monopol utmanas på allvar.
Vedråvaran från skogsodling är av största vikt för
Sveriges välstånd. Framtidens skog kan se annorlunda
ut om genteknikens landvinningar tas tillvara, skriver
Björn Sundberg, Stefan Jansson och Ove Nilsson
vid Umeå Plant Science Centre. Moderna metoder
gör det möjligt att identifiera viktiga gener på ett
tidigt stadium och förädla fram skräddarsydda träd
för olika ändamål – exempelvis snabbväxande arter
för fiber- eller energiproduktion eller köldhärdiga
arter som passar bättre i vårt klimat. Samtidigt har
skogen andra värden för människor och planeringen
måste ske i avvägning och samförstånd mellan olika
intressen. Markanvändningen kan anpassas med effektivare fiberproduktion av träd på särskilda ytor som
avsatts för detta ändamål, samtidigt som annan
mark reserveras för exempelvis rekreation.
Många produkter som tidigare producerades från
fossila källor inom kemikalieindustrin kan numera
framställas på ett förnybart sätt med hjälp av gen-

modifierade industrigrödor. Redan nu finns prov
odlingar i Sverige för produktion av smörjolja och
hydraulisk olja, skriver Anders Carlsson, Åsa Grimberg
och Per Hofvander, SLU. Likaså odlas potatis med
speciellt sammansatt stärkelse, som kan användas inom
förpackningsindustrin för att ersätta plast. Oljerika
växter kan i framtiden genförädlas för att skapa
framtida förnybara bränslekällor.
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Djur och bakterier

Hos husdjuren har användningen av genmodifiering
haft ett mindre genomslag än hos växter, skriver Leif
Andersson, Uppsala universitet. Traditionell avel har
redan lyckats skapa tillräckliga produktions- och
tillväxtökningar hos djuren och GM-avel kräver stora
insatser. Däremot har gentekniken revolutionerat
urvalsarbetet inom aveln, eftersom det numera går
mycket snabbare att fastställa egenskaper och eventuella skadliga gener hos avelsdjuren. På så sätt kan
friskare och bättre djur snabbare föras in i avelsarbetet.
Genmodifiering har dock kommit till användning för
att skapa miljövänligare grisar, som hushållar bättre
med viktigt fosfor och hos getter som producerar
blodproppslösande medicin i sin mjölk. Riskerna för
rymning av genmodifierade husdjur anses vara små,
eftersom de är lätta att hålla inhägnade och inte klarar
sig särskilt väl i naturen.

Hos fiskar ser bilden annorlunda ut. Den första genmodifierade matfisken, en snabbväxande kanadensisk
lax, väntar på godkännande från amerikanska myndig
heter, skriver Jörgen Johnsson, Göteborgs universitet och Fredrik Sundström, Uppsala universitet.
Fiskar rymmer lättare än husdjur och konsekvenserna
för lokala fiskbestånd är osäkra, menar författarna,
som förordar noggranna restriktioner för fiskodlingen.
Om kraven kan uppfyllas kan GM-fisk med bättre
näringsinnehåll, köldhärdighet eller tillväxt komma
att betyda mycket både som föda och för att minska
det kraftiga utnyttjandet av industrifisk.
Även insekter och andra ryggradslösa djur genmodifieras, även om de praktiska tillämpningarna
ligger långt fram i tiden, skriver Fredrik Sundström,
Uppsala universitet. Honungsbina, som drabbats av
globala nedgångar, skulle kunna göras motståndskraftiga mot sjukdomar, och malariamyggor och andra
sjukdomsspridare ersättas med artfränder utan parasiter. Jättelika räkor skulle kunna skapas. Myggor
som vaccinerar människor, i stället för att smitta
dem med sjukdomar, är redan en patenterad idé.
Genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM)
används redan vid framställning av medicin och andra
substanser, men skulle kunna användas mer aktivt
i miljöarbetet, framhåller Sebastian Håkansson och
Ingvar Sundh, SLU. Föroreningar skulle kunna
spåras och renas och den biologiska bekämpningen

av skadliga organismer utvecklas. Men det har visat
sig svårt att möta lagens krav på säkerhet vid spridning
i naturen, och kunskaperna om hur man utformar
GMM så att de tål lagring och spridning behöver
förbättras.
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Bättre och säkrare livsmedel?

Livsmedlen har blivit säkrare tack vare de gentekniska
analysmetoderna, skriver Bo Ekstrand, Aarhus universitet. De flesta konsumenter uppskattar att det
snabbt går att spåra ursprung, tillsatser och gifter hos
de livsmedel som återfinns på butikshyllorna. Men
samtidigt finns ett stort motstånd hos lagstiftare,
konsumenter och miljöorganisationer i Europa mot
GMO. Gentekniken kan på ett tidigare inte möjligt
sätt tillföra många positiva egenskaper vid produktion av livsmedel, som förbättrat näringsinnehåll och
minskade giftmängder. Men framtidens GMO måste
vara konsumentvänliga och utnyttja den senaste
kunskapen, konstaterar Ekstrand.
Risker och svagheter med GMO-användning
kan underskattas

Det finns en övertro i kalkylerna kring GM-gröd
ornas överlägsenhet i praktisk odling, varnar Christel
Cederberg, Insititutet för Livsmedel och Bioteknik,
SIK. Introduktionen av GM-grödor med inbyggd tolerans mot kemiska ogräsmedel (herbicider), framförallt

Vad beror konsumenternas mostånd på?

glyfosat, har inneburit en revolution för jordbrukets
bekämpning av ogräs, men nu börjar resistensproblem
visa sig i praktiska odlingar. Resistenta ogräs utvecklas snabbt och medlets marknadsdominans har
hämmat utvecklingen av nya och mera miljövänliga
ogräsmedel. Användningen av äldre bekämpningsmedel kan behöva utökas, och vi kan behöva återgå
till plöjning och harvning i GM-grödorna. Därmed
minskar de utlovade fördelarna med herbicidtoleranta GM-grödor. Det finns därför ingen anledning
att påskynda introduktionen på de svenska åkrarna
förrän utvecklingen nått längre, menar Cederberg.
De riskanalyser som utförts på GMO har stora
brister, skriver Terje Traavik och Anne Ingeborg Myhr
vid Universitetet i Tromsö, och Iulie Aslaksen från
den norska statistikbyrån (SSB). Analyserna är alltför
ofta baserade på begreppet ”väsentlig likhet” mellan
den genförändrade varianten och ursprungsorganismen och bortser därför från möjliga risker som
konstaterats i andra studier. Många analyser baseras
främst på resultat från tillverkarna själva. Genförändringarna kan leda till överraskande och svår
förutsedda konsekvenser för såväl den organism
som modifierats, som för andra organismer i näringsväven, för miljö och människor. De riskbedömningar
som görs måste därför ske öppet av oberoende forskare och noggrannare och bredare utforska möjliga
risker.

De undersökningar om bioteknik och genteknik som
gjorts på konsumenter sedan 1990-talet i Europa och
Sverige visar att inga större förändringar i opinionen
har skett, konstaterar Therese Asplund och Victoria
Wibeck, Linköpings universitet. Konsumenterna upp
fattar risker med GM-livsmedel, som ofta ses som
”onaturliga”. De ser möjligheter för u-länder att motverka svält med hjälp av moderna metoder, medan
tekniken anses onödig för oss i rikare delar av världen.
Konsumenterna uppfattar heller inga större mer
värden för hälsa eller näringsvärde med GM-livsmedel. Dessa attityder är inte bara en fråga om kunskap utan speglar också vilka moraliska och etiska
avväganden konsumenterna gör och vilken tillit de
har till olika aktörer inom området.
William Bülow och Misse Wester från Kungliga
Tekniska högskolan (KTH), bekräftar konsumenternas skepsis gentemot GM-livsmedel, men menar
att det egentligen inte behöver vara ett utslag av rädsla.
Samma personer kan vara positiva till användningen
av genmodifiering i medicinska sammanhang. Huruvida man är negativt eller positivt inställd till en teknik
kan vara ett uttryck för riskvärderingar eller etiska
överväganden. Att inte bara tala om risker, utan vad
vi anser vara rätt och fel är viktigt för att föra debatten
framåt, menar de.
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De argument som framförs mot gentekniken i debatten gäller främst hälsorisker från genmodifierade
livsmedel, miljöskador från kemikalieanvändning
eller hotet mot naturliga arter när nya gener sprids
i naturen. Förespråkarna å sin sida framhåller att
tekniken tvärtom kan skapa bättre kontrollerade
livsmedel och råvaror som besprutats mindre och att
spridningsriskerna är små. Frågan är om debatten
egentligen inte handlar mer om etiska ståndpunkter
kring människans roll och rättigheter i naturen än
om fakta, konstaterar vetenskapsskribenten Henrik
Brändén i sitt avslutande kapitel.

Om förkortningar och ordlista

De förkortningar som förekommer i förordet är GMO
(genmodifierade organismer) och GM (genetiskt
modifierad). GM finns i alla möjliga sammansättningar. I stället för att varje gång skriva ut ”genmodifierade” skriver vi kort och gott GM med ett
bindestreck efter: GM-grödor, GM-husdjur, GM-fisk,
GM-träd, GM-produkter, och så vidare. GM-mikroorganismer har dessutom fått en egen förkortning,
nämligen GMM.
Längst bak i boken finns en ordlista som tar upp
vissa av de begrepp som används i boken och som
inte alltid förklaras.

Jonas Förare är filosofie doktor och informatör på Formas.
Lästips:

•
•
•

Miljökonsekvenser av GMO, Kunskapsöversikt,
Formas 2009.
Genklippet? Maten, miljön och den nya biologin,
Formas Fokuserar, 2003.
www.forskning.se/nyabiologin
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När människan förändrar andra arter
– en titt i verktygslådan
Genmodifiering är den senaste i raden av metoder
för genetisk anpassning av växter, djur och mikro
organismer som människan bedrivit sedan lång tid.
Ganska snart lärde människan sig att identifiera
önskvärda egenskaper och korsa individer på ett
sätt som främjade dem hos avkomman. När önsk
värda egenskaper hos släktingar inte stod att finna
började bestrålning och andra metoder att tillämpas
för att framkalla dem. Numera kan man flytta enskilda
gener mellan arter. Dessutom har gentekniken bi
dragit till mycket exakta analysmetoder för kontroll
av biologiskt material, skriver Henrik Brändén.

Henrik Brändén, vetenskapsskribent
och filosofie licentiat.
20

21

K

ossorna som ger oss mjölk, jästen som brygger
vår öl och majsen i våra nachos – alla är de
idag radikalt annorlunda än sina föregångare som
människan en gång började ta i sin tjänst. Ända sedan
människan för tiotusen år sedan började bruka jord
och bedriva boskapsskötsel har hon nämligen grundligt förändrat olika levande arter, för att de ska vara
till bättre nytta för henne. Den moderna gentekniken
är bara den senaste i raden av olika metoder männi
skan använt till detta.
Domesticering

De flesta biologer och arkeologer tror att jordbruk
och boskapsskötsel uppkom under en långsam process.
Uroxar, getter eller vildfår som inte var rädda för
människan började följa efter människor på deras
vandringar, fick föda när betesmark röjdes och skydd
mot andra rovdjur. Människan lärde sig att hon i
längden fick mer glädje av dessa djur om hon sparade
de friskaste och ”bästa”, och lät dessa skaffa ungar
med varandra, än om hon slaktade de feta ungdjuren
och lät de skraltiga föröka sig.
Därigenom ersattes det naturliga urvalet av ett
mänskligt urval, där det viktiga för framgång inte var
att djuren hade egenskaper som hjälpte dem att klara
sig i sin ursprungliga miljö, utan att de hade egenskaper som tilltalade människan: varm ull, mycket
mjölk eller liknande. Man talar om denna omvandling som domesticering, och den kunde förändra
22

djuret dramatiskt. Det aggressiva vildsvinet blev ett
relativt beskedligt tamsvin. Den lilla gräsanden blev
en stor anka och så vidare.
När boskapsskötseln med tiden kombinerades
med jordbruk skedde samma sak med växter: växter
som klarade sig i den vilda naturen förvandlades till
grödor som gav hög avkastning, men aldrig skulle
klara sig utan människor som rensade ogräs, vattnade
och gödslade. När människor började spara filmjölks
kulturer och surdegar som gav särskilt goda fil
bunkar och brödstycken hade även de första mikro
organismerna domesticerats.
Förädling och avel

När djur och grödor en gång domesticerats fortsatte människan i årtusende efter årtusende att spara
korn från de största och finaste axen till utsäde, och
sätta undan de friskaste och bästa djuren till avel.
Därigenom förädlades djuren och växterna sakta
men säkert, så att exempelvis det anspråkslösa vild
kålet förvandlades till de betydligt matigare vitkåls-,
brysselkåls- och blomkålsplantorna. Och dessutom
till oljeväxten raps!
Denna typ av förädling har fortsatt vara grunden
för all husdjursförädling fram till alldeles nyligen:
man väljer ut lovande djur som skonas från slakt,
provar att låta dem föröka sig, och väljer sedan ut de
hanar som ger upphov till bäst avkommor (friskast,
mest snabbväxande, mest mjölkande eller äggläggande)
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I allt som lever händer det ständigt saker: näring
bryts ner, nya ämnen byggs upp, signaler skickas
fram och åter. All denna aktivitet utförs av ämnen
som kallas proteiner: de är det levandes ”maskiner”,
men varje protein kan bara utföra ett litet steg av
den process det är inblandat i. Tiotals proteiner är
inblandade när nervceller fångar upp en signal om
att man blivit förälskad, och över hundra proteiner
behövs för att bryta ner och ta hand om energin i

vanligt socker. En enkel tarmbakterie har därför flera
tusen olika slags proteiner, en människa över hundra
tusen olika proteinslag.
Proteinerna slits ut med tiden, bryts ner och måste
ersättas. Alla levande varelser måste därför ha en ”instruktionsbok” som talar om hur vart och ett av hennes proteinslag ser ut, hur de ska tillverkas. Dessa
instruktioner kallas för våra arvsanlag, och beskrivningen av ett protein (eller en grupp likartade proteiner) kallas för en gen. Dessa byggs upp av ett ämne
som kallas DNA, som består av långa trådar, uppbyggda av fyra olika byggstenar (nukleotider), som
kallas A, T, G och C.
Informationen i DNA-molekylen ligger i ordningsföljden av de fyra olika byggstenarna, och man kan
därför säga att generna är skrivna i ett språk med fyra
olika bokstäver, där ATG betyder en sak, och CCT
något helt annat. Närmare bestämt beskriver en sådan triplett av bokstäver en av de byggstenar (kal�lade aminosyror) som ett protein är uppbyggt av. En
gen består vanligen av flera hundra sådana tripletter
som följer efter varandra, och generna ligger sedan
utspridda med ojämna mellanrum på DNA-mole
kylerna. Hos människor, djur, växter och svampar
finns ett begränsat antal DNA-molekyler (kromo
somer), som ligger samlade i en kärna i cellens mitt.
Bakterier har däremot vanligen en enda DNA-molekyl, som flyter fritt i cellen.
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Kromosomerna med
DNA-molekylerna
finns i cellkärnan

En gen är en bit
av en DNA-molekyl

DNA-molekylen liknar en spiralvriden stege...

...med stegpinnarna
AT, CG, TA och GC

A

C T

G

T

G A

C

Vad är en gen?

Brassica oleracea – en art med många variationer: vitkål, grönkål, bryssel
kål, blomkål och kålrabbi. Tro det eller ej, men alla hör de till samma art
som vildkålen uppe till vänster.

Kålsorter

Vitkål
Vildkål

och låter dem befrukta ett stort antal honor. Under
de senaste sjuttio åren har denna avel skett allt mer
storskaligt, bland annat genom att man använt arti
ficiell insemination. Under den tiden har den genom
snittliga mjölkkons avkastning trefaldigats, och på 20
år runt år 2000 har slaktkycklingens genomsnittsvikt
fördubblats.
Mendelianska korsningar

Grönkål
Brysselkål

Blomkål

Kålrabbi
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Förädlingen av växter genomgick dessutom en betydelsefull revolution i början av 1900-talet, då
Mendels ärftlighetslagar återupptäcktes. Många av de
egenskaper som är viktiga för växtförädlare visade sig
nämligen följa de enkla mendelianska lagarna, där en
egenskap bestämdes av en enda gen, som kunde finnas
i en dominant och en recessiv variant. Den önskade
egenskapen var ofta recessiv, den behövde finnas på
bägge kromosomerna i ett kromosompar för att slå
igenom.
Tack vare den nya förståelsen av ärftlighet fick man
en fungerande metod för att föra ihop olika recessiva
egenskaper från olika varianter av en gröda. I början
av 1900-talet fördes till exempel en ny vetesort till
Sverige, som gav högre avkastning än tidigare. Men
det nya vetet hade problem med det svenska klimatet.
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När den korsades med tidigare använda svenska
vetesorter fick man plantor, som varken tålde vårt
klimat eller gav hög avkastning, vilket trettio år
tidigare antagligen inneburit slutet för försöken att
kombinera dessa egenskaper.
Men nu visste man att det kunde vara så att både
klimattåligheten och den höga avkastningen berodde
på recessiva genvarianter, som bara fanns i ett exemplar
vardera hos denna första generation avkommor. I så
fall skulle dessa recessiva gener dyka upp i dubbla
uppsättningar hos några avkommor i nästa generation. Och mycket riktigt – när dessa klimatkänsliga,
lågavkastande plantor korsades med varandra hittade
man en liten andel av plantorna som både tålde det
kyligare klimatet och gav högre avkastning.
Växtförädlare gav sig därför från början av 1900talet ut i världen för att leta efter nya varianter av
olika grödor – och deras nära släktingar – med egenskaper man på detta sätt kunde korsa in i de varianter som redan användes. Raps kunde fås att tåla den
svenska kylan genom att korsas med kål. Vete har
fått ytterligare ökad avkastning genom en korsning
med en vetevariant från Ukraina och så vidare.
Mutationsförädling

Många av de egenskaper förädlare önskade ge växt
erna kunde de emellertid varken hitta hos någon
variant av grödan eller hos någon vild släkting. Tanken
dök då upp att åstadkomma önskade egenskaper på
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konstgjord väg. Från mitten av 1900-talet började
man därför använda så kallad mutationsförädling.
Växter utsattes för mutationsframkallande kemikalier
eller strålning (röntgen eller radioaktiv), som åstadkom massor av slumpvisa mutationer runt om i
växtens arvsmassa.
Muterade växter korsades sedan med varandra i
stor skala och såddes, varpå man letade genom många
tusentals individer efter någon som hade den önskade
egenskapen. Hittade man en sådan korsades den
sedan i flera omgångar med den ursprungliga vari
anten av grödan, så att man till slut fick en gröda
med alla den ursprungliga variantens fördelar, och
dessutom den nya egenskapen. (Samt ett okänt antal
ytterligare mutationer på okända ställen i arvsmassan.)
Sådan mutationsförädling har runt om i världen
åstadkommit bortåt 200 olika nya egenskaper hos
olika slag av vete, bland annat motståndskraft mot
olika sjukdomar och starkare strån som orkar bära
tyngre ax. Tomater har bland annat försetts med
motståndskraft mot olika sjukdomar, och tulpaner
har fått nya färgteckningar. Med liknande (men
enklare) metoder har nya bageri- och bryggerijäster
tagits fram, liksom förbättrade bakteriestammar till
reningsverk.
Genmodifiering

Runt 1980 fick människan ytterligare ett slags redskap för att ändra bakterier, växter och djur. Man
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hade då lärt sig att plocka fram en viss gen från en
levande varelse, föra in den i en helt annan livsform,
och få den att fungera där. Tekniken har haft många
namn, som genmanipulation, hybrid DNA-teknik,
genmodifiering, eller transgenteknik.
De första praktiska användningarna av tekniken
var att man stoppade in gener i bakterier för männi
skans insulin respektive tillväxthormon, så att bakteri
erna började tillverka dessa proteiner. Dessa kunde
renas från en soppa av döda bakterier, och ges som
läkemedel till diabetiker respektive dvärgväxta. På
liknande sätt har man låtit mögelsvampar tillverka
proteiner (enzymer) som bryter ner fetter och olika
fläckar, och som nu finns i de flesta tvättmedel. Åt
olika industrier bildar idag genmodifierade mögelsvampar andra enzymer som exempelvis bryter ner
klisterämnet lignin i pappersmassa, mjukar upp läder
och ger nya smaker åt jäsande vin eller mognande
ostmassor.
För att föra in gener i växter använde man en liten
bakterie, som kallas Agrobacterium tumefaciens, som
själv har förmåga att föra in nya gener i växter (för att
få dem att tillverka näring åt sig). Gen-ingenjörer har
kidnappat dessa bakteriers system för att föra in nya
gener. Idag odlas olika växter som på detta sätt bland
annat förmåtts att tåla ett visst ogräsmedel, bilda ett
biologiskt insektsgift, stå emot särskilda virus och
klara torrt klimat.
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Med liknande metoder kan nya gener också föras
in i hela djur. I bassänger i östra USA simmar idag
snabbväxande laxar med en extra kopia av genen för
tillväxthormon, och väntar på att myndigheterna
ska avgöra om de ska få börja odlas för konsumtion. I Malaysia har man testat att släppa ut myggor
med några extragener för att hejda spridningen av
denguefeber.
Metabolisk ingenjörskonst

Många egenskaper man vill ge mikrober, växter
och djur åstadkoms dock inte av en enda gen. När
schweiziska forskare skapade en risplanta (det ”gyllene
riset”) som bildade höga halter av betakaroten (ett
förstadium till A-vitamin, som många människor
i Sydostasien lider brist på) behövde de föra in två
olika gener i risplantan, som beskriver varsitt protein
och utför varsitt steg i tillverkningen av ämnet. När
man på detta sätt programmerar om ämnesomsättningen hos en organism talar man om metabolisk
ingenjörskonst.
Sådant görs inte bara för att få nyttigare livsmedel,
utan också för industriella syften. Det görs till exempel försök att programmera om jästsvampar så att
de direkt ska kunna jäsa cellulosa (från blast och flis)
till alkohol, eller ännu hellre till det mer bensinlika
biobränslet butanol. I dessa projekt är det snarare
tiotals än enstaka gener som tillförs och ändras. Och
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Övre bilden.
Det är inte så svårt att föra in en ny gen i en bakterie. Bakterierna får
bada i en lösning där den nya genen finns. En del av bakterierna tar upp
genen och börjar tillverka det protein som den beskriver.

Så här kan det gå till...
... att genmodifiera bakterier
Genmodifierad
bakterie

Bakterier
på isbad

DNA-molekyler
blandas i

Vissa bakterier
tar upp DNA

Nedre bilden.
Hos djur kan nya gener föras in i nybefruktade äggceller med hjälp av så
kallad mikroinjektion med ett tunt glasrör. Ett annat sätt att genmodifiera
djur är att använda så kallad kärnöverföring (bilden sidan 169).

... att genmodifiera växter
Celler i en
bit av bladet
En bit av ett
blad från t.ex.
en sockerbeta
placeras i en
skål

Sockerbetscell med en
extra gen

En ny gen får hjälp av en
bakterie att tränga in i
betans celler och infogas
i deras arvsmassa

Genmodifierad
sockerbeta

... att genmodifiera däggdjur
Spermier
Äggcell

Spermier befruktar
ägget i ett provrör
(konstgjord
befruktning)

Befruktad Nya gener Cellen med
äggcell
förs in
nya gener
(genom
delar sig
exempelvis
mikroinjektion)
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Bilden i mitten.
Att föra in en ny gen i en växt är däremot inte så lätt. Det vanligaste
sättet är att ta hjälp av en jordbakterie som är skicklig på just detta. Den
nya gen som förs in av bakterien hamnar bland växtens egna gener inne
i cellkärnan.

ännu fler gener lär det bli frågan om ifall projektet
ska lyckas med försöken att programmera om foto
syntetiserande bakterier så att de ska kunna odlas
i dammar och direkt omvandla solenergi och kol
dioxid till biobränslen.
Förbättra gener

Många gånger upptäcker en forskare eller ingenjör
som vill använda en gen och dess protein, att proteinet
visserligen kan utföra den reaktion man önskar, men
att den gör det alldeles för långsamt, eller vid en annan
temperatur eller ett annat pH-värde än nödvändigt.
Man måste då förbättra genen, och därmed det protein genen beskriver.
Man börjar då med att göra ett stort antal slumpvisa förändringar av genen, tillverkar protein från
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dem alla, och undersöker dessa för att se vilka förändringar som förändrade proteinet i önskad riktning.
Sedan tar man de förändringar som gav önskade
effekter och kombinerar dem på olika sätt, och ser
efter vilka kombinationer som förbättrat proteinet
mest. Är man inte nöjd tar man den bästa av de gener
man därmed fått fram, och börjar om från början. På
en del företag som utvecklar och tillverkar enzymer
med genteknik är denna process automatiserad, så
det bara tar några veckor att hundrafaldiga ett proteins
effektivitet. Man talar ibland om detta som enzymatisk ingenjörskonst.
Hitta gener

De maskiner som används för att i stor skala sekvens
bestämma DNA kan vidare matas med annat än
DNA från en enda organism. De kan till exempel
matas med DNA från hela ekosystem. I ett projekt där
man var på jakt efter nya gener som kunde bryta ner
klisterämnet lignin från ved tog forskare ut innehållet
ur magarna på termiter, plockade fram alla bakterier
som fanns där, slog sönder dem, renade fram DNA
och sekvensbestämde. Sedan letade de bland DNAsekvenserna efter gener, som skulle kunna beskriva
lignin-nedbrytande proteiner. På liknande sätt har
forskare hittat nya gener som bryter ner olika miljö
gifter genom att undersöka DNA från bakterier i
förorenad mark.

Under de senaste tio åren har det skett en revolution
av metoderna för att sekvensbestämma och analysera
arvsanlag. År 1995 tog det tiotals forskare flera år att
sekvensbestämma den första bakterien. En modern
sekvenseringsmaskin behöver bara en eller två eftermiddagar för att göra samma jobb. Detta har fått en
rad viktiga konsekvenser för möjligheterna att förändra och omforma andra varelser.
En konsekvens är att vi fått ett mycket stort antal
sekvensbestämda organismer, i vars genom vi kan
leta efter gener som skulle kunna vara till nytta. I
synnerhet har sekvenser från organismer som lever i
extrema miljöer varit användbara, eftersom de innehåller gener för proteiner som redan i sin ursprungsform kan arbeta i kalla, heta, sura eller basiska miljöer.

En annan effekt av de allt snabbare metoderna för
att sekvensbestämma och analysera DNA är att det
öppnats helt nya möjligheter att använda DNAanalyser för att lista ut vilka individer som är lämpligast att para och korsa vid ”traditionell” avel och
förädling.
Låt oss som exempel titta på nötkreatur. När
forskare hade sekvensbestämt kossans arvsmassa tog
det bara några månader innan man också hade skapat
en detaljerad karta över tiotusentals olika ställen på
nötkreaturets arvsmassa där olika individer kunde
ha olika DNA-bokstav. (Sådana ställen kallas SNPs.)
Därefter gjordes ett standardiserat analysverktyg
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Genomisk och markörassisterad selektion

(kallat microarray), med vars hjälp man snabbt och
billigt kunde analysera ett djur för flera tusen av
dessa ställen.
Sådana analyser gjordes sedan både på ett stort
antal mycket framstående avelstjurar, och på ett antal
”normalpresterande” djur. Därmed kunde man hitta
ett antal DNA-varianter, och kombinationer av sådana, som utmärkte de djur som visat sig vara framgångsrika avelstjurar. Idag testas en stor andel av de
nyfödda tjurkalvarna i Sverige för dessa DNA-varianter, och därigenom kan man med mycket större
träffsäkerhet än tidigare välja ut de ungdjur som ska
sparas för avel istället för att omedelbart bli hamburgare och biffar. Man använder ibland begreppet
markörassisterad selektion för att beskriva att man
använder DNA-tester för att vägleda avel och växtförädling. Om man då (som i fallet med kalvarna)
testar många olika ställen utspridda över hela arvsmassan talar man ofta om genomisk selektion.
Ett liknande arbete pågår för många viktiga grödor,
med målet att skapa stora paneler av DNA-tester
som ska kunna förutsäga vilka individuella plantor
som kan korsas med varandra om man vill förbättra
en viss egenskap. Särskilt hoppas man att detta ska
ge en knuff framåt åt förädlingen av egenskaper som
inte styrs av en eller ett par gener, utan påverkas av
många olika gener samtidigt.
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Gränserna suddas ut

Genteknik handlar alltså inte längre bara om att föra
in nya gener i mikrober, växter och djur. Den handlar också om att använda gentekniken som analysredskap, då man parar djur och korsar växter.
Under de senaste åren har det dessutom blivit
möjligt att förmå växter och djur att på egen hand
förändra sina egna arvsanlag på det sätt vi människor
önskar. Det går att få dem att förändra sina arvsanlag
på ett mycket specifikt sätt, utan att det lämnas
kvar något främmande DNA inne i dem. (Denna
spännande utveckling ägnas ett eget kapitel i boken
på sidorna 43–56.)
Den tydliga gräns som tidigare funnits mellan å
ena sidan ”klassisk” avel och förädling och å andra
sidan genteknik håller helt enkelt på att suddas ut.
Detta borde rimligtvis få konsekvenser för debatten
om genteknik och GMO.

Henrik Brändén är vetenskapsskribent och filosofie licen
tiat i immunologi. Han skriver läromedel och populär
vetenskap samt fortbildar lärare kring modern bioveten
skaplig forskning.
Lästips

•

Henrik Brändén. Vad är det forskarna gör egent
ligen? (i Genklippet? Maten, miljön och den nya
biologin, Formas Fokuserar, 2003)
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Den europeiska GMO-lagstiftningen
All verksamhet där genetiskt modifierade organismer
(GMO) används styrs av en rad olika regelverk. Syftet
med lagstiftningen är att säkerställa att det inte upp
står några negativa effekter för människors och djurs
hälsa eller för miljön. Innan ett eventuellt god
kännande, genomgår därför varje enskild GMO en
vetenskaplig miljö- och hälsoriskbedömning. Stora
delar av lagstiftningen är gemensam för EU:s med
lemsländer. Förutom EU-lagstiftningen finns även
nationella bestämmelser om GMO i miljöbalken,
i svenska förordningar och myndigheternas före
skrifter.

Reglerna kring GMO skiljer mellan innesluten användning, avsiktlig utsättning (som fältförsök) och
kommersiell användning.
Innesluten användning

Innesluten användning innebär att speciella inneslutningsåtgärder krävs så att de genetiskt modifierade
organismernas kontakt med allmänheten och miljön
begränsas. Det är vanligtvis verksamhet i labora
torium eller växthus. Det kan till exempel röra sig om
bakterier eller växter som studeras vid ett universitets
laboratorium eller mögelsvampar som bildar proteiner
för läkemedelsframställning. Det finns EU-regler för
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genetiskt modifierade mikroorganismer (till exempel
virus och bakterier) som kompletteras av nationella
föreskrifter. Verksamhet med andra typer av orga
nismer, som till exempel växter och djur regleras i
svensk lagstiftning.
Försöksverksamhet i miljön

Beslut om försöksverksamhet i miljön tas på nationell
nivå. Det kan till exempel röra sig om fältförsök med
genetiskt modifierade växter eller kliniska prövningar
där patienter behandlas med genetiskt modifierade
bakterier. Regelverket är nationellt men grundas på
EU-bestämmelser. När verksamheten inte är fysiskt
innesluten ställs krav på andra typer av skyddsåtgärder
för att förhindra att de genetiskt modifierade organismerna sprids i miljön. Varje enskild GMO riskbedöms innan beslut fattas.
Kommersiell användning

Ansökningar om att få släppa ut en GMO på marknaden kan lämnas in under två olika regelverk. Det är
samma krav på prövning oavsett vilken lagstiftning
som väljs och skillnaderna är av mer administrativ
art. Ett godkännande kan gälla ett eller flera användningsområden som odling, import och bearbetning
av levande GMO eller användning som foder och/
eller livsmedel.
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Under Förordning (EU) nr 1829/2003 om gene
tiskt modifierade livsmedel eller foder kan man
ansöka om alla dessa användningsområden. Under
direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön kan man ansöka om odling samt användning som inte innefattar
användning som livsmedel eller foder. Beslut om att
släppa ut en produkt på marknaden fattas gemensamt av EU:s medlemsländer. Ett tillstånd gäller
inom hela EU och är giltigt i 10 år.
Spårbarhet och märkning

Det finns också EU-gemensamma regler som säger att
produkter som består av, innehåller eller har framställts av GMO ska märkas.
För livsmedel och foder finns även märknings
kravet för produkter som är framställda av GMO
men som inte längre innehåller något DNA eller
protein, som till exempel strösocker och rapsolja.
I de fall det skett en oavsiktlig eller tekniskt oundviklig inblandning av små mängder GMO behöver
produkten inte märkas så länge GMO-råvaran inte
överskrider 0,9 %. Procentsatsen gäller enbart GMO
som är riskbedömda och godkända inom EU.
Ämnen som till exempel vitaminer och enzymer
som framställts med hjälp av GMM (genetiskt modifierade mikroorganismer) behöver inte märkas förutsatt att slutprodukten inte innehåller GMM. Inte
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heller kött, mjölk och ägg från djur som utfodrats med
till exempel genetiskt modifierad soja ska märkas,
eftersom själva djuret inte är genetiskt modifierat.
Detsamma gäller tyger som är framställda av genetiskt
modifierad bomull eller rapsolja som har ett tekniskt
användningsområde.
Spårbarhetskravet är ett dokumentationskrav som
innebär att en GMO eller en produkt som innehåller
eller är framställd av GMO ska kunna spåras genom
hela foder- och livsmedelskedjan.
Samexistens

Eftersom produkter som innehåller GMO måste
märkas så finns det en risk för ekonomiska konsekvenser för de lantbrukare som inte odlar GMO om det
sker en inblandning. För att minimera den risken har
Sverige tagit fram ett regelverk om försiktighetsåtgärder
vid odling av GM-grödor. Reglerna som omfattar
bland annat avstånd mellan odlingar, informationsplikt
till närliggande lantbruk och rengöring av utrustning
syftar till att hålla oavsiktlig eller tekniskt oundviklig
inblandning under tröskelvärdet för märkning.

Vad är GMO?
– ny teknik ställer till begreppet
Den europeiska lagstiftningen ställer höga krav
på jordbruksprodukter som framställts med hjälp
av genetisk modifiering. Nya metoder gör det nu
möjligt att framställa produkter som inte genetiskt
skiljer sig från sådana som tagits fram med konven
tionella metoder, även om genteknik ingått i utveck
lingsarbetet. Användningen av gentekniken går inte
att spåra och slutprodukten blir densamma. För att
den europeiska jordbruksforskningen ska fortleva
på sikt måste lagstiftningen förändras så att det är
produkten och inte tekniken som bedöms, skriver
Jens Sundström.

Mer information och länkar till lagstiftning om
GMO: Genvägen – webbportal för genteknik
myndigheter (www.gmo.nu)
Sammanställt av Marie Nyman, Gentekniknämnden
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Jens Sundström, Institutionen för
växtbiologi och skogsgenetik, SLU.
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ad är GMO? Det omedelbara svaret på frågan
är att GMO är en förkortning av begreppet
Genetisk Modifierad Organism. Inom växtforskningen
brukar vi i dagligt tal avse växter som förädlats med
hjälp av modern genteknik. Inom EU definieras en
GMO som en organism där det genetiska materialet
har ändrats på ett sätt som inte inträffar naturligt
genom parning och/eller naturlig rekombination.

Det kan synas enkelt: Allt som sker naturligt är tradi
tionell förädling och det som inte sker naturligt ger
upphov till genetiskt modifierade organismer. Problemet är bara att många av de metoder som förädlaren använder sig av inom den traditionella växtförädlingen inte på något sätt är naturliga. Genom
att bestråla frön går det till exempel att skapa mutationer i växternas arvsmassa som aldrig skulle kunna
bibehållas i vilda populationer. Det går också att
genomföra korsningar mellan närbesläktade arter
genom att fördubbla antalet kromosomer och odla
växternas fröanlag på odlingsmedium i laboratoriet.
De metoder som förädlaren då använder sig av ger
upphov till grödor som är förändrade genetiskt, men
på grund av att metoderna finns med på en bilaga med
metoder som är undantagna från GMO-lagstiftningen
behöver inte grödorna GMO-märkas. Vad som är en

genetisk modifierad organism bestäms följaktligen
av vilka tekniska metoder som använts vid förädlingen
av organismen.
Den lagstiftning som bestämmer vad som är en
GMO och de tillägg i form av listor på metoder som
inte omfattas av GMO-lagstiftningen upprättades
inom EU för cirka 20 år sedan. Det finns ett generellt problem med en lagstiftning som är baserad på
metoder – lagstiftningen tenderar till att bli inaktuell
allt eftersom metoderna utvecklas. Detta är speciellt
tydligt inom ett område som biovetenskapen. Under
de 20 år som gått sedan EU fick sin nuvarande GMOlagstiftning har ett antal nya metoder utvecklats som
har tillämpningar inom växtförädlingen.
Gemensamt för flera av dessa metoder är att de
använder sig av genteknik i delar av förädlingsledet
men att den produkt som når konsumenten eller
som kommer att odlas på åkrarna inte bär några spår
från den gentekniska förädlingen. I många fall kommer grödan vara identisk med en gröda som förädlats
med de metoder som idag finns med på listan av metoder som är undantagna från GMO-lagstiftningen.
Om någon eller några av dessa metoder kommer
att omfattas av GMO-lagstiftningen och om de grödor
som produceras kommer att räknas som GMO är ännu
inte bestämt. Om så blir fallet innebär det en utmaning
för de myndigheter som är satta att övervaka odling
av GM-grödor och förekomst av GMO i livsmedel
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Genteknik och vanlig förädling som ger
identiska resultat

och foder. I flera fall finns det nämligen inte någon
möjlighet att med befintliga metoder spåra och särskilja grödor som förädlats med de nya metoderna
från grödor som förädlats med de metoder som idag
räknas som konventionella. I dagsläget finns därmed
en rad nya metoder under utveckling som inte omfattas av den rådande lagstiftningen och som på olika
sätt försvårar bedömningen av vad som egentligen är
en GMO. Jag ska i korthet redogöra för några av dessa.
Riktad mutagenes med hjälp av
oligonukleotider (ODM)

okänslig för vissa ogräsmedel (herbicidtolerant) och
har tagits fram av ett amerikanskt företag som nu
ansöker om att få genomföra fältförsök här i Europa.
Det går naturligtvis att ta fram liknade grödor med
vanlig konventionell mutationsförädling men utöver
den önskade mutationen introduceras då samtidigt
många andra okända mutationer som kan påverka
växten ofördelaktigt och som kan vara svåra att bli
av med. Eftersom förändringen i en ODM-gröda är
specifik går det att identifiera den men det går inte
att särskilja den från konventionellt förädlade grödor
eller utesluta att mutationen uppstått spontant.

Den genetiska koden är uppbygd av DNA (deoxyribonukleinsyra). Korta sekvenser av DNA, cirka 20–
100 nukleotider, brukar kallas oligonukleotider. Det
går att syntetisera oligonukleotider helt enligt forsk
arens egen design och bestämma vilken ordning som
nukleotiderna ska sitta. En oligonukleotid kan också
binda till en specifik sekvens i cellens arvsmassa där
ordningen på nukleotiderna överensstämmer.
ODM-tekniken använder sig av oligonukleotidernas sekvensspecificitet för att introducera riktade
förändringar i växternas DNA, så kallad riktad mutagenes. Det går att förändra sekvensen i växternas DNA
och byta ut en eller flera nukleotider som förändrar
växtens egenskaper. Förändringarna kan nedärvas men
oligonukleotiden bryts snabbt ner och finns inte kvar
i kommande generationer. Ett exempel på en tillämpning av ODM-tekniken är raps och majs som är

Figur 1. Riktad mutagenes med korta nukleotider. Korta syntetiska sekvenser
av nukleotider kan användas för att på ett riktat sätt förändra DNAsekvensen i en gröda.
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Växtcell

ODM

Herbicidtolerans är för övrigt en av de vanligaste egenskaper som tillförts dagens GM-grödor, vilket ytterligare komplicerar resonemanget. Det kan utifrån
ett miljöperspektiv finnas anledning att göra en riskbedömning av herbicidtoleranta grödor. I dagsläget
görs detta för herbicidtoleranta GM-grödor, inte för
herbicidtoleranta grödor som tagits fram med konventionell mutationsförädling och frågan är hur vi
ska göra med grödor som tagits fram med ODMtekniken?

Ympning

Transgen planta

Ympning på genetiskt modifierade grundstammar

Inom frukträdsodlingen har man länge använt sig av
ympning på speciellt utvalda grundstammar. Det kan
röra sig om grundstammar som ger ympen tidig och
riklig blomning eller som bär på resistensegenskaper
mot olika sjukdomar. Vid odling av citrusfrukter
använder sig odlarna ibland av grundstammar och
ympar från olika arter. Även inom grönsaksodlingen,
vid odling av till exempel tomat och gurka, använder
sig odlarna av grundstammar som bär på önskvärda
rotegenskaper och ympar på dessa, de sorter som ska
säljas till kunderna i butik. Runt om i Europa pågår
försök där förädlarna tagit fram grundstammar som
är resistenta mot olika växtsjukdomar. Fördelen med
att använda sådana grundstammar är att odlarna
kan minska på mängden bekämpningsmedel. Flera
av dessa grundstammar är framtagna med hjälp av
48

Figur 2. Ympning på en genetiskt modifierad grundstam. Den result
erande plantan består av en undre rot- och stamdel som är genmodifierad
och en övre fruktbärande del som är förädlad med konventionella metoder.

genteknik och räknas som GMO enligt rådande
lagstiftning. Det förädlarna nu vill göra är att ympa
konventionellt förädlade sorter på de transgena
grundstammarna. Grönsakerna som produceras från
sådana grundstammar kommer inte, i butik, gå att
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Avkomman mellan korsning av två homozygota linjer
brukar benämnas hybridutsäde och karakteriseras av
ökad avkastning och en fördubblad genetisk diver
sitet jämfört med föräldralinjerna. Eftersom samtliga
frön i hybridutsädet har fått en uppsättning anlag
från föräldralinjen som agerat moder och den andra
Omvänd förädling
A

Fält

särskilja från grönsaker som odlats på konventionellt
förädlade grundstammar eller från frön. Egenskap
erna som finns i grundstammen förs inte över till
ympen och därmed inte heller till nästa generation.
Frågan är nu hur lagstiftarna ska ställa sig till grönsaker som producerats på transgena grundstammar.
Ska de märkas eller inte? Hur kommer ett beslut att
påverka odlingen av citrusfrukter där odlarna redan
idag använder sig av grundstammar som skiljer sig
genetiskt från ympen i många fler egenskaper än
det enstaka anlag som tillförts de transgena grund
stammarna?

GMO (inneslutet)

B

Omvänd förädling

Utvald
startplanta

Transformanter

Vid odling av de flesta grödor är det viktigt att alla
plantorna på en åker beter sig på ett liknande sätt.
Blomning och frömognad måste ske vid samma tidpunkt för att lantbrukaren inte ska behöva skörda
vid olika tillfällen och grödan måste ha samma höjdtillväxt för att inte plantorna ska skugga varandra.
För att uppnå detta tar förädlaren fram växtsorter
som är genetiskt stabila och som inte förändras över
generationerna. Detta kräver upprepade återkorsningar under många generationer och kan vara både
svårt och tidsödande.
En effekt av dessa återkorsningar är att den ge
netiska variationen inom en sort blir mycket låg;
man brukar säga att sorten är en homozygot linje.

Figur 3. Omvänd förädling. Metoden använder sig av genteknik för att
förhindra överkorsningar vid produktion av hybridutsäde. Den tillförda
genen (markerad som en oval på kromosomerna i bilden B) finns endast
kvar i en begränsad andel av transformanternas avkomma och används
inte som föräldrar i det fortsatta korsningsarbetet. Det utsäde som når
marknaden bär inga spår av den gentekniska förädlingen.
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C

x

Fält

D

E

Avkomma
från transfomanterna

Utvalda
föräldraplantor

Utsäde

uppsättningen från den föräldralinje som bidragit
med pollen är hybridsorten heterozygot, det vill
säga bär på två olika varianter av samma gener.
Egenskaperna i hybridutsädet kommer inte att vari
era under innevarande generation vilket innebär
att hybridutsädet ger plantor med en jämn tillväxt
men med en ökad avkastning. Däremot kommer
grödans egenskaper att fördelas olika i de påföljande
generationerna, och den tillväxtökning som finns i
hybridutsädet finns inte heller kvar i de fall där jordbrukaren väljer att spara utsäde till påföljande odlingssäsonger.
För att enklare kunna erhålla homozygota föräldra
linjer har förädlare utvecklat en metod där de använder
sig av en transgen som förhindrar överkorsningar
under de celldelningar som ger upphov till växtens
könsceller: pollen och fröämnet.
Förekomsten av denna transgen gör att förädlaren
kan erhålla homozygota föräldrarsorter redan efter
en generation. Vinsten blir en tidsbesparing eftersom
det med konventionella metoder tar 8–10 genera
tioner att erhålla en linje som är homozygot i alla
anlag. Dessutom kan förädlaren göra homozygota
linjer även i grödor som är strikt utkorsande (inte
kan befrukta sig själv). I den påföljande hybridkorsningen mellan de två homozygota föräldralinjerna
kan förädlaren välja de linjer som inte längre bär på
transgenen. Resultatet blir alltså ett hybridutsäde

Alla våra mest framträdande grödor och de grödor
som stora delar av världen är beroende av för sin
försörjning har under historiens gång förädlats
och utsatts för en betydande genetisk modifiering.
I flera fall går det inte ens att med säkerhet fastställa vilken vild art som man en gång utgick ifrån.
Den tidiga domesticeringen, alltså förädlingen av
en vild art till en jordbruksgröda, har dessutom ofta
inneburit en selektion av vissa önskade och synliga
egenskaper medan den ursprungliga genetiska variationen som finns i den vilda arten har gått förlorad.
Sedan mitten av 1900-talet har växtförädlingen därför i flera fall varit inriktad på att föra in egenskaper
i jordbruksgrödorna från närbesläktade vilda arter.
Ofta går det att genomföra med konventionella
metoder som till exempel innebär att växten får en
fördubblad kromosomuppsättning.
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som inte bär på någon transgen och som i alla andra
avseenden liknar ett konventionellt förädlat hybridutsäde.
Omvänd förädling innebär alltså att förädlaren
använt sig av genteknik i förädlingsledet men att den
produkt, det utsäde, som säljs på marknaden inte
längre bär på någon transgen och därmed varken går
att identifiera eller särskilja från ett konventionellt
förädlat hybridutsäde.
Gener från arten själv eller från vilda släktingar

Problemet är att förädlaren ofta får med sig oönskade
egenskaper som påverkar grödan negativt. Här har
användningen av modern genteknik fått en uppenbar
användning eftersom det går att på ett kontrollerat
sätt flytta egenskaper från vilda släktingar till dagens
odlade grödor utan att få med sig oönskade och
okända egenskaper. Exempel på grödor som kan förädlas på detta sätt är bladmögelresistent potatis eller
tomater som tål torka och ett varmare klimat bättre.
Om egenskaper flyttas från vilda släktingar med
hjälp av genteknik räknas de med dagens lagstiftning
som GM-grödor och kommer att omfattas av det
reglemente och den riskbedömning som omgärdar
odlingen av GM-grödor inom EU. Om egenskaperna
flyttas med hjälp av konventionella metoder så räcker
en enkel sortprövning innan grödorna kan odlas.
Denna paradox, som innebär att det är den metod
förädlaren använt och inte slutprodukten som avgör
om en gröda ska riskbedömas, har resulterat i ett förslag på en diversifiering av GMO-begreppet. I förslaget är det ursprunget på det genetiska materialet
som avgör om grödan ska räknas som en transgen,
cisgen eller intragen. En transgen innebär att det genetiska materialet är helt eller delvis nytt för grödan,
cisgen innebär att förädlaren flyttat gener mellan vilda
släktingar och en gröda och en intragen egenskap är
en egenskap som förändrats inom en art.
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En lagstiftning under revision

Lagstiftningen behöver förändras antingen genom en
uppdatering av de bilagor i form av listor på metoder
som faller under GMO-lagstiftningen, eller genom
en förändring av lagtexten så att lagstiftningen blir
teknikneutral. I dagsläget är GMO-stämplingen av
en teknik avgörande för om den fortsatt kommer att
utvecklas inom Europa eller om utvecklingen kommer
att ske i andra delar av världen. De beslut som fattas
av Europas politiker är därmed avgörande för den
fortsatta teknikutvecklingen inom jordbrukssektorn
i vår del av världen.
Vad som är säkert är att eftersom metoder förändras och växtförädlingen är under ständig utveckling
kommer också GMO-begreppet på sikt förändras.
Det krävs därför kunskap om hur förädling av växter
går till, för att förstå GMO-begreppet och vad som
är en GM-gröda.

Jens Sundström, är docent i växtfysiologi vid institutionen
för växtbiologi och skogsgenetik, SLU, i Uppsala. Han
studerar genetiska mekanismer som reglerar reproduktiv
utveckling i blommande växter och barrträd. Hans
arbete inkluderar även riskforskning med avseende på
genetiskt modifierade organismer.
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•

•

Jens Sundström, Genteknik – en naturlig del av
framtidens hållbara jordbruk (i Jordbruk som
håller i längden, Formas Fokuserar 2010)
Maria Lusser, Claudia Parisi, Damien Plan, Emilio
Rodríguez-Cerezo, ”New plant breeding techni
ques State-of-the-art and prospects for commercial
development”, European Commission, 2011.
Joint Research Centre Institute for Prospective
Technological Studies, ISBN 978-92-79-19715-4
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Vårt dagliga bröd – i morgon
Enligt FN:s livsmedelsorgan FAO behöver livs
medelsproduktionen ökas med 70 procent för att
undvika svält år 2050. Samtidigt kommer kött
konsumtionen att öka betydligt och det finns be
gränsade arealer kvar att utnyttja för att möta
utvecklingen. Om det ska vara möjligt att klara livs
medelsförsörjningen i framtiden behöver produkti
viteten på jordbruksmarken och inom djurhållningen
öka – utan att för den skull öka belastningen på
naturresurser, miljö och djurhälsa. I det arbetet är
det av stor vikt att utnyttja de framsteg som gjorts
inom gentekniken, skriver Christina Dixelius.

Christina Dixelius, SLU
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ilka är de stora problemen med matproduktion
och livsmedelsförsörjning och vad innebär livsmedelssäkerhet? Det är anmärkningsvärt att vi idag
har en något större andel världsmedborgare med övervikt (>1000 miljoner) jämfört med de som är undernärda (>900 miljoner). Även om övervikt betraktas
som en epidemi framför allt i Nordamerika så är viktproblem en allt ökande trend i till exempel Indien och
Kina och andra länder med snabb industriell tillväxt.
Det ligger nära till hands att tolka detta som att tillgången på mat i världen i grunden är tillräcklig.
Så till frågan om livsmedelssäkerhet. När jag slumpvis frågar några personer utanför ett stort köpcentrum en tidig vårdag 2011 om livsmedelssäkerhet,
så nämns galna ko-sjukan, dvärgbandmask, livsmedelstillsatser och gifter som till exempel dioxin.
I internationella sammanhang definieras livsmedels
säkerhet till en situation där innevånarna inte är
hungriga eller fruktar svält. Vi i Sverige har nog inte
på de senaste 60 åren funderat mycket i sådana
banor. Det vill säga, på ett par generationer har
frågan om tillgång till mat förskjutits från ett ”mat
för dagen”- perspektiv till överviktsproblematik och
till en del i sig allvarliga men relativt begränsade
problem kopplade till matens kvalitet. Men hur ser
frågan om livsmedelssäkerhet ut på global nivå några
år framåt i tiden?

Livsmedelssituationen 2050 – några viktiga faktorer
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FN:s livsmedelsorgan FAO bedömer att livsmedelsproduktionen behöver öka med 70 procent för att
undvika svält 2050 då världens befolkning har vuxit
från dagens 7 till drygt 9 miljarder människor. Dessa
siffror bygger på en rad uppskattningar där själva befolkningsökningen bara utgör en beståndsdel. Kanske
är vi 10 miljarder på jorden om 40 år. När inkomst
erna och välfärden ökar så resulterar detta i större
konsumtion av kött, ägg och mjölkprodukter, men
även snabbmat och förpackade halvfabrikat. FAO
beräknar att vi behöver 3 miljarder ton spannmål
2050 (idag 2,1) och en ökning av köttproduktionen
från 250 miljoner ton till det dubbla. Maximalt 20
procent av denna produktionsökning skulle kunna
produceras på arealer som idag inte nyttjas för jordbruk. Sådana områden ligger i Latinamerika och
Afrika söder om Sahara, ytor som är extremt viktiga
för den ekologiska balansen och för bevarandet av
genetiska resurser. Att odla upp dessa landområden
skulle dessutom kräva stora insatser i form av vatten
och växtnäring. Allt talar för att de bör lämnas
orörda. Den återstående jordbruksarealen förväntas
dessutom minska på grund av ökad urbanisering, det
vill säga betydligt flera människor kommer att bo i
en stadsmiljö vilket innebär att odlad mark kommer
att användas för byggnader och vägar. Allt större
ökenutbredning, erosion och ökad salthalt i jorden

bidrar också till en minskning av områden lämpad
för jordbruk. Befintlig odlingsbar mark i världen ligger
ofta långt ifrån områden med hög befolkningstäthet.
Därför har en rad länder och privata investerare till
exempel från Kina börjat sluta hyresavtal och andra
typer av överenskommelser vad gäller odlingsbar
mark eller andra naturtillgångar i Afrika och Latinamerika (”land grabbing”/”land acquisition”). En
annan viktig faktor som är väldigt svår att uppskatta
är de förluster som uppträder i hela livsmedelskedjan
från fält, via transporter, lagring, vidareförädling och
slutligen i form av matavfall från hushåll och restauranger. De totala förlusterna kan i vissa fall betydligt
överstiga 50 procent och de varierar kraftigt från år
till år. Det finns studier som pekar på att upp till 60
procent överproduktion är nödvändigt för att helt
utrota världssvälten på grund av de stora förlusterna
i livsmedelskedjan. Den lösning av försörjningsproblematiken som förordas är satsning på lokal
livsmedelsproduktion, och att produktionen måste
öka på befintlig odlingsbar mark i balans med naturtillgångarna. Detta kräver förbättrat utsäde, en
bättre näringsstatus i marken samt tillgång till vatten
då klimatet blir allt varmare. Beståndsdelar som i sig
har olika typer av begränsningar, inte minst vatten
resurserna som ska räcka till i form av dricksvatten,
för bevattning och som elektricitetskälla. I detta
sammanhang har genetisk modifierade grödor (GM-

grödor) lyfts fram som en riktad insats, tillsammans
med flera andra, som kan höja avkastningen och förbättra kvaliteten på morgondagens grödor.
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Vem kan neka familjen Zhao att få äta
fläskfilé till middag?

De så kallade BRICS-länderna (Brasilien, Ryssland,
Indien, Kina och Sydafrika) är på stark frammarsch
beträffande genteknik. Inte minst är Indien, Brasilien,
Sydafrika och Kina stora och starka aktörer. Kina
har idag cirka 1,3 miljarder innevånare, en siffra
som uppskattas kunna öka till 1,6 miljarder 2050.
Livsmedelsproduktionen är därmed en fråga som
står högt på dagordningen. Under de senaste 10 åren
har Kina valt att satsa stora resurser på forskning
och utveckling av naturvetenskap och teknik, från
90 miljarder kinesiska yuan år 2000 till cirka 550
miljarder 2009 (1 kinesisk yuan ~ 1 svensk krona).
Här kan vi jämföra med svenska förhållanden där
Vetenskapsrådet och Formas tillsamman fördelar cirka
5,5 miljarder per år på motsvarande ämnesområden.
Höga målsättningar har ställts upp och ett Nobelpris
står högt på önskelistan. I dag rankas Kina som nummer
två efter USA vad gäller antalet vetenskapliga artiklar
och förväntas bli världsledande inom kort. Investeringar omfattar även uppbyggnad av stora och välutrustade forskningscentra. I Beijing finns flera institut
som helt inriktar sig på genomstudier. Här har den

kinesiska staten finansierat stora DNA-sekvenseringsprojekt på till exempel ris, kinakål, ginseng, kassava,
raps, bambu, te, gurka och vissa utvalda orkidéer. Liknande arbeten pågår nu på många andra växter och
husdjur. Kina är välkänt för att under en 20–30-årsperiod ha skickat ut studenter till andra länder, inte
minst till USA, för att de ska lära sig ny teknik. I
dagsläget erbjuds många av dessa forskare höga löner
och avancerad teknisk utrustning vid de stora forskningsinstituten, om de flyttar tillbaka till Kina.
Det statliga forskningsprogrammet som gäller
fram till 2020 omfattar en stor satsning på GMgrödor. Här prioriteras ris, vete, majs, sojaböna och
bomull. I dagsläget arbetas det med egenskaper som
ska förhindra angrepp av skadesvampar, bakterier,
virus eller insekter, torktålighet, samt förbättring av
stärkelse-, protein- och fettinnehåll. Större projekt
som att omvandla ris från att vara en så kallad C3växt till en C4-växt pågår. Om detta lyckas kommer
nya risvarianter att utnyttja fotosyntesen effektivare
och öka upptaget av CO². Idag finns inget GM-vete
på marknaden men även här pågår intensiva studier,
inte minst vad gäller torktålighet, en egenskap som
efterfrågas i de nordöstra provinserna. Det så kallade
”gyllene riset” har genmodifierats för att innehålla
betakaroten som i kroppen omvandlas till A-vitamin.
I Kina föredras alltjämt det vita riset till skillnad från
Indien där det modifierade riset börjat introduceras
i mindre skala.

En annan mycket viktig förändring är att i och med att
levnadsstandarden ökar dramatiskt i Kina, förväntas
en femfaldigad ökning av köttkonsumtionen fram till
2050. För detta krävs en mycket stor ökning av foder
produktionen, alternativt starkt ökad import. Efterfrågan på cerealier, främst majs, är redan stor. Samman
taget har Kinas snabba industrialisering satt stor press
på jordbrukets produktivitet. Kina har under en
längre tid stöttat det småskaliga jordbruket, men
inkomstklyftorna blir allt större vilket skapar spänningar i samhället. De kinesiska ledarna har börjat
uppmärksamma detta och under folkkongressen i
mars 2011 var böndernas levnadsvillkor och inkomst
klyftorna mellan land och stad en stor fråga. President Jintao funderar som bäst på vad som händer om
800 miljoner kinesiska bönder flyttar in till städerna.
Han är inte ensam om detta problem. Antalet aktiva
bönder minskar i alla länder, även i USA och Sverige.
Detta beror främst på dålig lönsamhet. En allt viktigare framtidsfråga är: Vem är det som ska producera framtidens mat?
De senaste 5–10 åren har en allt starkare koppling
mellan finansmarknaden och livsmedelsmarknaden
på global nivå utvecklats. En konsekvens av detta är
att de nationella livsmedelspriserna påverkas kraftigt.
Ska livsmedel betraktas som vilken vara som helst
där inflytelserika investerare och stora företag styr
tillgång och på olika sätt påverkar prisbilden? Allt
mer hörs ett ifrågasättande, men de nationella och
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protektionistiska argumenten är mycket starka, inte
minst speglar det hur EU agerar i olika internationella förhandlingar. Många frågar sig hur de befolkningsrika länderna kommer att agera i dessa frågor
om livsmedelsförsörjningen blir akut.
Det odlas allt mer GM-grödor

Jordbruksarealen för GM-grödor har stadigt ökat i
ett globalt perspektiv sedan 1996. År 2000 låg nivån
på cirka 40 miljoner hektar. Under 2010 odlades
GM-grödor på 148 miljoner hektar i världen (cirka 10 procent av jordens odlingsbara mark). Därav
utgjordes hela 81 procent av sojaarealen av GMsorter. Motsvarande siffra var för bomull 64 procent, för majs 29 procent och för raps 23 procent.
Soja, bomull, majs och raps är de fyra stora GMgrödorna. Andra GM-grödor som odlades kommer
siellt under 2010 var potatis, squash, papaya, lusern
(alfalfa), sockerbeta, tomat, poppel och paprika.
De största arealerna med GM-grödor finns i USA,
följt av Brasilien, Argentina, Indien och Kanada. Därefter kommer Kina, Paraguay, Pakistan, Sydafrika
och Uruguay. I Europa odlas GM-grödor på mycket
små arealer och utgörs främst av insektsresistent majs
och en liten andel potatis med förändrat stärkelse
innehåll. Denna GM-potatis (Amflora) odlades
kommersiellt för första gången i Sverige 2010.
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Dagens egenskaper och morgondagens behov

I dag dominerar två egenskaper hos GM-grödorna.
Det är insektsresistens som minskar insektsangrepp,
och herbicidtolerans som möjliggör en riktad ogräsbekämpning. Vad behöver vi 2050? Dagens fyra
stora grödor (ris, majs, vete och sojaböna) kräver
stora vattenresurser. Att producera ett kilo vete kräver
500–2 000 liter vatten som till största delen försvinner när växterna andas. Det krävs dock 5–10
gånger mera vatten för att producera ett kilo kött.
Den förväntade vattenbristen och det allt varmare
klimatet medför att framtidens grödor måste ha en
betydligt högre vatteneffektivitet och tolerans mot
högre temperaturer. Här satsas redan stort på att förändra växternas andningsprocess där det första GMmajsmaterialet redan är på försöksodlingsstadiet.
Andra egenskaper som man satsar på är resistens
mot olika typer av skadegörare, tolerans mot tungmetallanrikning, tolerans mot salt och bräckt vatten,
kvävefixering hos stråsäd, effektivare kväveupptag
och metabolism i växten, förbättrat näringsinnehåll, samt olika hållbarhetsegenskaper för att minska
förlusterna i livsmedelskedjan. Därtill kommer behov av en större mångfald av förädlade grödor så att
beroendet av ris, majs, vete och sojaböna inte blir så
stort. Innovativa odlingssystem måste utvecklas för
att minska andelen resurskrävande insatsmedel och
miljökonsekvenser som näringsläckage och påverkan
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på den biologiska mångfalden. Andra utmaningar
finns på näraliggande områden. Kan kunskap om
fotosyntesen bidra till förnybar energiproduktion
eller minskar vi den globala uppvärmningen med
träd som fångar CO²? Tillsammans med ny teknik
och biologisk kunskap om olika organismer (genom,
epigenetik, metaboliter) har vi stora potentialer att
bidra till ett jordbruk i bättre balans med miljön.
Sverige i en föränderlig värld

Sveriges självförsörjningsgrad 2011 är nere under
50 procent men varierar för olika typer av livsmedel.
Detta kompenseras med en allt ökande matimport
där vi i Sverige har ett mycket begränsat inflytande
över produktion, användning av olika typer av kemikalier, djurhälsa med mera i andra länder. Vi importerar även stora andelar djurfoder, där soja är den i
dag viktigaste proteinkomponenten. Att köpa ickeGM-soja är dyrt för de svenska köttproducenterna
och merkostnaden tas ut på konsumenterna om inte
produktionen ska skattesubventioneras. Ersättningsgrödor till soja har diskuterats och proteinrika vari
anter har odlats länge i Sverige. Här krävs en markant
produktionsökning för att få ett större genombrott.
Ingen svensk växtförädling sker på området utan
Sverige är här helt beroende av främst privata insatser
i andra länder. Detsamma gäller för en lång rad grödor,
inte minst fodermajsen som ökar i stor omfattning.
Klarar vi framtidens globala livsmedelsproduktion
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utan genteknik? Svaret är nej. Framförallt beroende
på klimatförändringarnas snabba påverkan på jordbruket och den begränsade tillgången på naturresurser. Sverige är ett land där den agrara produktionen starkt kommer att påverkas av klimatförändringarna och en beredskap för detta måste finnas. Vi
är tvungna att påbörja detta arbete idag. All så kal�lad traditionell växtförädling tar tid, 10–15 år och
ibland längre tid för att ta fram en ny sort. Gentekniken kan här betydligt skynda på framstegen med
precist förändrade egenskaper, så kallad molekylärbiologisk precisionsförädling. Ett bra sätt att börja
samordna miljövinster vore om de ekologiska bönderna redan idag accepterade odling av GM-grödor.
Frågor om vårt utsäde och produktionen av vår mat
är komplexa men mycket viktiga frågor, där det offen
tliga engagemanget och därmed makt och insyn i
verksamheten har minskat avsevärt de senaste 25
åren. Det är dags att återta initiativet och ansvaret
för att skapa en mångsidig och miljömässigt hållbar
men samtidigt hög livsmedelsproduktion, där gentekniken är en naturligt integrerad del. Vilka politiker
är beredda att anta denna utmaning?

Christina Dixelius är professor i växtförädling vid SLU
med inriktning på resistensbiologi. Hon har anslag från
Formas för två projekt som behandlar svampsjukdomar
och deras samspel med jordbruksgrödor.
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Christina Dixelius. Mat och klimat- ett växtgene
tiskt perspektiv (i Klimatfrågan på bordet, Formas
Fokuserar, 2008).
A decade of EU-funded GMO-research (20012010). http://ec.europa.eu/research/research-eu
http://www.most.gov.cn/eng/index.htm
http://www.nsfc.gov.cn/Portal0/default106.htm
http://www.genteknik.se/Bazment/1.aspx

Gentekniken tar globala språng
– men Europa halkar efter
Utvecklingen av gentekniken kan medföra stora
vinster för miljö, produktion och hållbarhet, men har
mottagits olika i olika världsdelar. I Asien, Nord- och
Latinamerika bejakas utvecklingen och odlingen av
GM-grödor är omfattande. I Afrika ökar använd
ningen stadigt. Storföretag dominerar utvecklingen,
men den offentliga finansieringen ökar. Europa för
håller sig avvaktande, vilket är olyckligt eftersom
gentekniken kan medföra stora fördelar även här,
skriver Ivar Virgin.

Ivar Virgin, Stockholm Environment
Institute (SEI).
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fterfrågan på bioresurser som livsmedelsgrödor,
animalieprodukter och biobränslen står inför
en dramatisk ökning under de kommande åren. En
kraftig befolkningstillväxt, en ökad köttkonsumtion
och en allt större efterfrågan på jordbruksprodukter
för energi, transport och industrisektorn kommer att
ställa stora krav på att jordbruksmarken används mer
effektivt. Hur efterfrågan ska mötas på ett sätt som
inte äventyrar nuvarande och framtida generationers
livskvalitet och möjligheter till försörjning kommer
att vara en av detta sekels allra största utmaningar.
Kan de nya landvinningarna inom gentekniken och
molekylärbiologin bidra till att möta utmaningen
och hur ser utvecklingen ut i olika delar av världen?
Tillgången på vatten, näring, billig fossil energi
och jordbruksmark är i ett globalt perspektiv begränsad vilket sätter tydliga ramar kring hur ökad
jordbruksproduktion kan ske. Världens bönder står
därmed inför utmaningen att möta en massivt ökande
efterfrågan med ett jordbruk som nyttjar resurserna
på ett mer optimalt sätt än idag. Oavsett vilken del av
världen som betraktas behövs det därför innovation
och stadiga framsteg inom agronomin (näringstillförsel, växtföljder, jordbearbetning) och jordbrukstekniken (maskiner och styrsystem). Det behövs
även en ökad lönsamhet för bönder världen över som
tillåter dem att investera i en högre produktion. Sist
men inte minst behövs en effektiv växtförädling och

nya mer kompetenta grödor. Frågan som är i fokus i
denna artikel är på vilket sätt de spektakulära framstegen inom molekylärbiologin och gentekniken kan
bidra till mer produktiva, resurseffektiva grödor och
odlingssystem som använder vatten, näring, energi
och jordbruksmark på ett långsiktigt hållbart sätt.
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Molekylärbiologin gör växtförädlingen allt
mer precis

Det är väl känt att växtförädling kan resultera i nya
bättre växtsorter med högre avkastning och grödor
mer motståndskraftiga mot klimatförändringar. Det
som dock sällan diskuteras är hur de nya revolutionerande framstegen inom molekylärbiologin, som
spelar en allt större roll i växtförädlingen globalt sett,
också kan effektivisera resursanvändningen inom
jordbruket.
Nya biovetenskapliga metoder som markör
assisterad förädling, genetisk modifiering och bioinformatik blir nu allt viktigare för växtförädlare
världen över. Molekylärbiologin har gjort växtförädlingen mer exakt och effektiv och har därmed blivit
en alltmer kraftfull verktygslåda att designa och ta
fram produktiva och resurseffektiva grödor och
odlingssystem som använder vatten, näring, energi
och jordbruksmark allt mer optimalt.
Den nya generationen molekylärbiologiskt för
ädlade grödor som nu befinner sig i laboratorie- och

försöksstadiet världen över blir med stor sannolikhet
bättre än sina föregångare, både när det gäller hållbarhet och resurseffektivitet. Hos dessa grödor som
jordbrukare i alla delar skulle kunna ha tillgång till
inom en period på 10–20 år tillkommer egenskaper
som ökad torktålighet, effektivare näringsupptag och
förmåga att växa även på mindre bra jordar, bredare
tolerans mot växtsjukdomar och skadegörare. Exempelvis pågår idag forskning med målet att ta fram
fleråriga spannmålsgrödor, något som skulle effek
tivisera resursanvändningen och ge grödor med
betydligt mindre behov av näring, vatten och jord
bearbetning och därmed lägre energiförbrukning.
Vi kommer också kunna utveckla grödor med bättre
lagringsegenskaper och fodergrödor med mer optimal
näringssammansättning vilket i sin tur skulle kunna
ge en mer resurseffektiv animalieproduktion. Med
hjälp av genteknik kan man också utveckla grödor
som i en nära framtid skulle kunna fungera som foder
för den globalt expanderande fiskodlingen och därmed minska det problematiska rovfisket av foderfisk.
Mer genomgripande genteknisk förädling pågår
i syfte att optimera fotosyntes och metabolism hos
morgondagens grödor för att ge ännu högre avkastning och resurseffektivitet. Detta ser vi möjligen
resultaten av på våra åkrar om 30–50 år. Molekylärbiologi, genteknik och bioteknik ger dessutom allt
större möjlighet att vidareförädla jordbruksråvaror så
att även restprodukter och avfall kan användas för att

producera energi och andra specialiserade produkter.
Förmodligen odlas även i framtiden gentekniskt förädlade industrigrödor med specialiserade egenskaper,
till exempel mer sofistikerade och resurseffektiva bio
bränslegrödor och grödor som på ett framgångsrikt
sätt konkurrerar med fossil olja i produktionen av
mer miljövänliga industrikemikalier.
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Debatten kring genmodifierade grödor

Molekylärbiologins betydelse för den framtida växtförädlingen har kommit i skymundan i debatten kring
genmodifierade grödor (GM-grödor) som egentligen
bara är en del av den molekylärbiologiska paletten.
Debatten kring GM-grödor har varit komplex, hätsk
och fylld av överdrifter om både dess fördelar och
brister. Eftersom innovationen kring GM-grödor har
varit så snabb, dess utbredning så stor och debatten
så livlig, fokuseras diskussionen nedan på GM-grödor
och dess potential att bidra till ett mer hållbart och
resurseffektivt jordbruk. Det är dock värt att påpeka
att GM-grödor bara representerar en del av alla de
molekylärbiologiska metoder som växtförädlare använder sig av idag.
Sammantaget kan sägas att länder som står utan
kompetens till molekylärbiologiskt driven förädling
missar möjligheten att använda denna kraftfulla
teknik för att utveckla nya produktiva, resurssnåla,
hållbara odlingssystem för mat, foder och industriella jordbruksprodukter.

GM-grödor – en allt viktigare del av den
moderna växtförädlingen

Sedan femton år tillbaka odlas den första generationen
GM-grödor på cirka 150 miljoner hektar, mot
svarande cirka 13 procent av världens totala åker
areal. Det är idag främst majs, soja och bomull som
genmodifierats i syfte att öka toleransen mot insekter
och ogräsbekämpningsmedel. Idag är den större
delen av all soja, majs och bomull som odlas globalt
en GM-gröda. GM-grödor håller därmed på att bli
en naturlig del av växtförädlingen i många delar av
världen, både i Syd och i Nord. Expansionen har
varit snabb och det finns mycket som tyder på att
GM-grödor kommer få ett allt större genomslag i jordbruket världen över. Dock har GM-tekniken tagits
emot på olika sätt i olika världsdelar.
I Nordamerika odlas GM-grödor på stora arealer,
cirka 75 miljoner hektar, en yta dryga 30 gånger
större än Sveriges totala åkerareal. Det är i mångt
och mycket USA som hitintills varit drivande i utvecklingen av GM-grödor, inte minst genom sina
mycket starka forskningsinstitutioner och ledande
multinationella växtförädlingsföretag, som Monsanto.
Politiker och myndigheter i USA har även tillämpat
en främjande policy och lagstiftning kring GMgrödor delvis för att främja sitt teknikförsprång. De
amerikanska konsumenterna har på det stora hela
accepterat GM-grödor som en del av sin livsmedelskonsumtion.
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Även i Latinamerika odlas GM-grödor på stora
arealer, cirka 50 miljoner hektar. Det är framför
allt Argentina och Brasilien som odlar GM-grödor
och då framför allt GM-soja. GM-grödor har i dessa
länder använts som en språngbräda för ökad jordbruksexport och ett sätt att stärka internationell konkurrenskraft. De multinationella bolagen har varit
mycket aktiva, men länder som Brasilien har även
egen omfattande offentligt driven forskning kring
GM-grödor. Konsumenter i Latinamerika har i huvudsak accepterat GM-grödor, men miljörörelsen i regionen har kritiserat den kraftiga och ensidiga expansionen av GM-soja tolerant mot ogräsbekämpningsmedel.
I Asien är det framför allt GM-bomull tolerant mot
skadeinsekter (Bt-bomull) som har expanderat kraftigt
och idag odlas på en yta på cirka 20 miljoner hektar,
framför allt i Indien, Pakistan och Kina. Även här
har Monsanto varit aktivt, men i länder som Indien,
Kina, Vietnam och Filippinerna bedrivs en omfattande
forskning och utveckling, främst drivet av de offentliga institutionerna, kring GM-ris (inte minst det
vitaminberikade ”gyllene riset”), majs och grönsaker.
Debatt kring GM-grödor förekommer i många
asiatiska länder, speciellt i Indien, Thailand och
Filippinerna, men de flesta konsumenter och producenter är fortfarande relativt sett oinformerade om
utvecklingen.
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Tabell över forskning, utveckling, areal, policy och
acceptans av GM-grödor på global nivå.
Offentlig
forskning
och
utveckling

Privata
aktörer

GMPolicy
areal		

Konsumenter/
Producenter

NordI många
I många
Cirka
Främjande
Amerika avseenden avseenden 75		
världsvärldsmiljoner
ledande
ledande
hektar		
					

Ingen stor
fråga och
det stora
flertalet
accepterande

LatinAllt starkare
Amerika inte minst i
Brasilien
		
		
		
		

En växande
fråga men
det stora
flertalet
accepterande

Asien

Främjande/
Mestadels Cirka
multi50
Tillåtande
nationella miljoner		
företag men hektar		
inhemska 			
aktörer allt
vanligare

Stark, inte
Inhemska
minst i Kina aktörer allt
och Indien
starkare
			

Främjande/
Cirka
20
Tillåtande
miljoner		
hektar		

Afrika
Allt starkare
		
		
		

Svaga, en Cirka 3 Tveksam/
del multi- miljoner Tillåtande
nationella hektar
företag 		

Europa

Starka
200 000
företag
hektar
som dock		
riktar fokus		
utanför 		
Europa

Omfattande
forskning
men
dalande
trend
		

En växande
debatt, men
flertalet ej
informerade
De flesta
ej informerade

Prohibitiv/ Skeptiska
Strikt
och stor
tolkning av debatt
försiktighetsprincipen

I Afrika är det framför allt i Sydafrika som användningen av GM-grödor tagit fart på en yta som ungefär
motsvarar Sveriges åkerareal. Men även i länder som
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Burkina Faso, Egypten, Kenya, Mali och Uganda har
utvecklingen startat. Växtförädlingsföretagen ser här
en gryende marknad, men det är framför allt de
offentliga forskningsinstitutionerna som går i bräschen.
Debatt kring GM-grödor förekommer i många afrikanska länder, speciellt i Sydafrika, men de flesta
konsumenter och producenter i Afrika är fortfarande
oinformerade om utvecklingen.
I Europa finns ett mycket högt utvecklat jordbruk
och goda förutsättningar för forskning och utveckling
av GM-grödor. Utveckling och odling av GM-grödor
har dock jämfört med övriga delar av världen varit
obefintlig. Skälen till detta är i huvudsak skeptiska
konsumenter och producenter, ett komplicerat regelverk och en i många stycken politiserad beslutsprocess där försiktighetsprincipen drivits till fullo.
Skälet till de stora skillnaderna i nyttjandet av GMgrödor världen över, inte minst mellan Nordamerika
och Europa, har många bottnar, men beror till stor
del på olika förhållningsätt till ny teknik och sätt att
se på jordbruk och livsmedel. Politiska överväganden spelar också in och det är därför följdriktigt att
länder och regioner med olika produktionsförutsättningar och olika typer av marknader har utvecklat
sinsemellan skilda regler och policies för odling av
GM-grödor.
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Första generationen GM-grödor framgångsrik
men ensidig

Dagens odling av GM-grödor har diskuterats flitigt
ur säkerhets- och miljöperspektiv. GM-grödor är
mycket strikt reglerade och omfattas av noggrann
riskbedömning och prövning i alla de länder de odlas.
De vetenskapliga kriterier som ligger till grund för
risk och miljöprövning är i stort samma världen över.
Det som skiljer mellan länder är den avvägning som
görs mellan potentiella risker och nyttan med odling av olika typer av GM-grödor. Trots storskalig
GM-odling i 15 år och omfattande forskning världen
över har dock hittills inga betydande negativa effekter
på miljö eller hälsa påvisats där GM-grödor skiljer
sig från konventionellt förädlade grödor. Däremot
finns en del frågetecken kring hur en del GM-grödor
används i mycket storskaliga odlingssystem och då
främst i odlingar av GM-grödor toleranta mot ogräsbekämpningsmedel. I många fall har dock GMgrödor gett möjligheter till ett mer energieffektivt
och klimatsmart jordbruk, och insektstolerant GMbomull har tveklöst lett till kraftigt minskad användning av insektsbekämpningsmedel världen över.
Även om denna första generation GM-grödor har
haft ett stort genomslag så har utvecklingen varit
märkbart ensidig. Det är egentligen bara två egenskaper som har fått något större genomslag: toleransen
mot dels insekter, dels ogräsbekämpningsmedlet
Roundup. I praktiken är det ett företag, Monsanto,
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som har utvecklat och kontrollerar huvuddelen av de
GM-grödor och den GM-teknik som finns på den
globala marknaden idag. Fokus på förädlingen har
varit grödor med stor kommersiell potential och att
öka lönsamheten för bönder i Nord- och Sydamerika
som odlar majs, soja och bomull. Det är därmed
bönder i dessa regioner som hittills vunnit mest på
GM-grödor. Men även de miljontals småbönder i
Sydafrika, Indien och Kina som odlar insektstolerant
GM-bomull har vunnit på GM-grödor.
Denna ensidiga utveckling har medfört att det är
en vid skillnad på vad GM-grödor potentiellt sett
skulle kunna göra och vad de till dags dato i praktiken
har gjort. För att småbönder i Afrika och Asien ska
få bättre tillgång till GM-teknik och för att GMgrödor ska kunna bli ett mer kraftfullt verktyg för att
möta framtida utmaningar krävs en bredare satsning
på fler olika typer av GM-grödor. För att detta ska
ske krävs i sin tur breda satsningar på växtförädling,
framförallt i Afrika och Asien. Det krävs även stort
engagemang av den offentligt drivna forskningen
och växtförädlingen att utveckla grödor som svarar
mot afrikanska och asiatiska småbönders behov.
Molekylärbiologin kan hjälpa Afrikas bönder

De stora befolkningsökningarna sker i Afrika och
Asien och det är även här som utmaningarna att
mätta en kraftigt växande befolkning är som störst.
De små jordbruken i Afrika och i stora delar av Asien,
83

med brukningsenheter på 1–2 hektar har en central
uppgift i att mätta en allt större befolkning.
I Afrika måste livsmedelsproduktionen öka med
minst det dubbla och att frakta stora överskott från
Nord till Syd är av många skäl ingen hållbar lösning.
Bönderna i Afrika står dock inför enorma problem
såsom svag marknad, svåra odlingsbetingelser och
obefintlig agroinfrastruktur. Afrikas grödor, bland
annat kassava, durra och sötpotatis, har dessutom
länge försummats av växtförädlingsföretag och offentliga växtförädlingsinitiativ. Att stödja Afrikas bönder
när det gäller att producera mer på sina befintliga
åkrar är centralt för att utrota hungern i världen.
Institutioner som FAO och Afrikanska Unionen
pekar på att den låga tillgängligheten av förädlat utsäde är en av de stora begränsningarna för ökad matproduktion i stora delar av den fattiga världen. Förädling av kompetenta grödor som är anpassade för
småbönders behov och som ger bättre och mer stabil
avkastning under svåra odlingsbetingelser med växtsjukdomar, skadedjur, näringsfattiga jordar och torka
är därför av största vikt i framtiden, inte minst inför
framtida klimatförändringar. En rad grödor som odlas
av småbönder i Afrika är avgörande för den lokala
livsmedelsförsörjningen, till exempel baljväxter, rot
frukter och traditionella grödor såsom kassava, sorghum
och sötpotatis. Dessa grödor är ofta resurseffektiva,
men i många avseenden lågavkastande, underutvecklade och av ringa kommersiellt intresse. Offentligt

driven förädling, i tätt samarbete med bönderna själva,
spelar en nyckelroll för utveckling av dessa grödor.
Har då de spektakulära framstegen inom molekylär
biologin och GM-grödor något att erbjuda afrikanska
bönder? Och i vad mån kan dessa bidra till att ta
fram produktiva och resurseffektiva odlingssystem?
Frågan kan även vidgas till hur man bygger system
för att stärka den offentliga afrikanska förädlingssektorn att använda sig av molekylärbiologi och på
så sätt effektivisera förädlingen av de lokala grödor
som i dagsläget inte intresserar den privata sektorn.
Ett problem i sammanhanget, förutom begränsad
molekylärbiologisk kompetens, är att få tillgång till
patentskyddad bioteknik som är nödvändig för att
dra nytta av den nya biovetenskapen. Samarbete över
gränserna, inte minst mellan den privata och den offentliga sektorn, är ett sätt att lösa detta.
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En ny generation afrikanska GM-grödor

Det finns glädjande nog ett växande antal afrikanska
biovetenskapliga förädlingsplattformar där afrikanska
och internationella offentliga forskningsinstitutioner,
företag och internationella organisationer samarbetar
för att ta fram nya kompetenta afrikanska GM-grödor.
Ett exempel på detta är utvecklingen av en mer torkhärdig afrikansk majs – Water Efficient Maize for
Africa (WEMA). I detta projekt ingår Monsanto som
donerar GM-teknik till utvecklingen av en torkhärdig
GM-majs baserad på lokala afrikanska majssorter.

I ett annat liknande internationellt samarbete fälttestas
i Uganda en GM- kassava med förbättrad tolerans
mot ett antal mycket besvärliga och förödande växtsjukdomar. Ett tredje och liknande exempel är utvecklingen av GM-sorghum med en mer optimal
näringssammansättning som drivs av ett internationellt forskningsnätverk baserat i Sydafrika. Ett
fjärde exempel är ett afrikanskt forskningskonsortium, med en rad europeiska forskningsinstitutioner
inblandade, i färd med att testa nya sjukdomshärdiga
GM-bananer i Uganda.
Alla dessa nya GM-grödor kommer med stor
sannolikhet, efter omfattande tester och utvärderingar, kunna odlas av afrikanska småbönder inom
en 5–7-årsperiod. Här tillkommer även alla de av
afrikanska institutioner drivna initiativ där molekylärbiologiska metoder såsom markörassisterad förädling
används till att ta fram nya och mer kompetenta
majs-, sorghum-, kassava-, durra- och sötpotatissorter.
Här har också Sverige genom Sida och Stockholm
Environment Institute (SEI) varit aktivt och med
hjälp av svenska forskare bidragit till att öka den
molekylärbiologiska kompetensen i Östafrika.
Sammantaget kan man säga att afrikanska småbönder i allt ökande grad kommer kunna ta del av
den revolution som pågår inom den molekylärbiologiska växtförädlingen. Detta har fått ledande forskare
att förutspå att biovetenskapen kan bli för Afrika vad

IT-boomen var för Indien. Många av Afrikas länder
är utpräglade jordbruksekonomier som med hjälp av
innovation och investeringar i sina jordbrukssektorer
har betydande potential att föda en ökande befolkning och även öka sin jordbruksexport.
Det finns naturligtvis en mängd begränsningar i
vad molekylärbiologin kan åstadkomma och det är
viktigt att poängtera att biovetenskapen för Afrikas
länder aldrig kan vara mer än ett verktyg, en del av
en lösning, starkt beroende av framsteg på många
andra områden.
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Hur kan jordbruket i Sverige ta del av gentekniken?

Sverige har redan idag ett brett spektrum av hög
avkastande växtsorter och förhållandevis hög avkastning per hektar. Odlingsbetingelserna är goda med
riklig tillgång på vatten. Graden av mekanisering är
hög och här finns väl fungerande agroinfrastruktur.
Den stora utmaningen i Sverige är att odla så energi
effektivt och klimatsmart som möjligt och på så
sätt få ut så mycket produktion som möjligt per enhet
näring, energi och använd areal. I Sverige har in
tåget av precisionsodling, ekologisk odling och olika
system för direktsådd och plöjningsfri odling redan
möjliggjort för jordbruket att bättre hushålla med
resurserna, men här finns mer att göra.

Vi lägger ner stora resurser på nya maskiner, men
relativt sett lite på nya grödor som ju är själva basen i
odlingen. Med en större satsning på molekylärbiologiskt driven växtförädling kan vi få fram nya grödor
som är mer resurseffektiva än dagens sorter. Vi kan
även utveckla nya agroindustriella grödor som kan
ersätta fossil olja som industriell råvara till en allt
grönare kemiindustri som baserar sin produktion på
förnybara råvaror.
På samma sätt som i Afrika kan man också fråga
sig i vad mån svenska bönder och jordbrukssektorn i
sin helhet kommer kunna ta del av de accelererande
framstegen inom molekylärbiologin. Ett troligt svar
på den frågan är att många afrikanska bönder troligen
kommer att använda sig av molekylärbiologiskt förädlade grödor, inklusive GM-grödor, i en betydligt
närmare framtid än vad svenska bönder kommer att
göra. Skälet till detta ryms på sätt och vis i frågan
vem som förädlar för Sverige och svenska förutsättningar och hur Sverige tar till sig de biovetenskapliga
landvinningarna.
Skepsisen mot genmodifierade grödor i Europa har
gjort att de europeiska förädlingsföretagen riktat sina
mer avancerade biovetenskapliga forskningsinsatser
åt andra håll i världen. Den svenska forskningskompetensen inom biovetenskaplig växtförädling är även
den dalande, med vissa lysande undantag. Det tar
cirka 10–15 år att ta fram nya växtsorter och lång tid
att bygga kompetens inom modern växtförädling. Då

Sverige är en relativt liten utsädesmarknad och utveckling av europeisk molekylär biologisk förädling
och GM-grödor går trögt, finns risken att det svenska
jordbruket kommer att stå vid sidan av de stora biovetenskapliga framstegen. Detta skulle betyda att vi
avhänder oss ett viktigt verktyg som skulle kunna bidra
till att göra det svenska jordbruket mer produktivt,
konkurrenskraftigt, klimatsmart och resurseffektivt.
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Ivar Virgin är doktor i biokemi och forskare på Stockholm
Environment Institute (SEI). Han arbetar med globala
bioresursfrågor samt hur länder i Syd, huvudsakligen i
Afrika ska kunna få tillgång till modern biovetenskap.
Lästips

•
•

•

•

www.genteknik.se (Gentekniknämnden)
För mer information om biovetenskap i Afrika
besök gärna www.aatf-africa.org (African Agricultural Technology Foundation), eller
www.bioinnovate.org
För ytterligare fördjupning i biovetenskapens
potential för Afrika läs gärna: Ivar Virgin med
flera, Agricultural Biotechnology and Small-scale
Farmers in Eastern and Southern Africa, SEI 2007
(www.sei-international.org), eller
Fatima Grönblad, Genteknik – ett svar på hungern i världen? – röster för och emot, Forum Syd
förlag 2005.

Vad kostar det oss att avstå från
gentekniskt förädlade grödor i jordbruket?

Stora satsningar på GM-grödor görs i många delar
av världen, men motståndet är stort inom Sverige
och EU-området. I en analys från Finansdeparte
mentet studeras de ekonomiska konsekvenserna
av denna hållning. Den visar att många hundratals
miljarder kronor skulle kunna sparas på en övergång
till redan befintliga GM-grödor och på den markbe
sparing det medför inom EU. Både naturvård och
miljö skulle vinna på det. Samtidigt skulle unga fors
kare erbjudas nya möjligheter och nya grödor kunna
utvecklas, skriver utredaren Torbjörn Fagerström.

Torbjörn Fagerström
Senior advisor, SLU.
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D

et enda vi kan lära av historien är att vi inte
kan lära något av historien, sägs det. Men jag
tror att det finns åtminstone ett undantag – teknikskiften. Det tycks ju närmast vara regel att ny teknik
mottas med skepsis, oro, kanske till och med bojkott.
Detta har i varje fall gällt för såväl elektricitet, som
tåg, bilar, ångmaskiner och många andra uppfinningar.
Inget konstigt med det; en sund konservatism inför
nymodigheter ligger nog djupt inbäddad i vårt arv
från den tid då en alltför frimodig attityd till det okända
kunde medföra ond bråd död lika gärna som upptäckten av ett nytt Schlaraffenland.
Man ska därför inte förvånas över att en teknik
som innebär att man ändrar på arvsmassan – livets
innersta väsen – stöter på patrull i den allmänna
opinionen. Det var också precis vad som hände när
genteknikens möjligheter inom jordbruket först
började diskuteras på 1980-talet. Det öppna samhället
reagerade som det bör i en sådan situation, med
debatt, öppna kort och en seriös hantering av riskfrågorna. Själv var jag ansvarig (på Naturvårdsverkets
uppdrag) för att utarbeta de rutiner som alltsedan
dess tillämpas vid riskbedömningar av GM-grödor
i Sverige.
Men det som hände sedan avviker från den gängse
historiska erfarenheten när det gäller ny teknik. Efter
omfattande forskning och erfarenheter från fältmässig odling kom man fram till att oron för att

GM-grödor skulle kunna ha oönskade effekter på
miljö eller hälsa lyckligtvis var obefogad. Men istället
för att GM-grödorna inlemmades på ett naturligt
sätt i det europeiska jordbruket – såsom skedde i
större delen av världen utanför EU – började ett allt
starkare motstånd växa fram inom EU, ett motstånd
som alltså inte hade en vetenskaplig grund.
Det politiska systemet i Bryssel föll till föga för
detta motstånd och en ond spiral av restriktioner, förstärkt negativ opinion, följt av ytterligare restriktioner
inleddes. Där befinner vi oss fortfarande, samtidigt
som den samlade erfarenheten runtom i världen av
odling av GM-grödor, liksom av den omfattande
riskforskning som bedrivits, bara har ytterligare bekräftat uppfattningen att GM-grödor inte innebär
några risker. De omkring 130 projekt, med deltagande
av över 500 forskargrupper, som arbetat med riskforskning på genmodifierade växter, och som finansierats av EU med totalt 300 miljoner euro, har inte
kunnat påvisa någon högre risk för människor eller
miljö jämfört med traditionellt förädlade växter.
Situationen i EU är alltså följande. Å ena sidan
har vi en framtidsinriktad, lönsam, miljövänlig teknik
för växtförädling, som enligt vetenskapen är ofarlig
bortom allt rimligt tvivel. Å andra sidan har vi ett
regelverk, inflytelserika intressegrupper, och ett politiskt system som behandlar samma teknik som om
den vore ett påfund av en illasinnad makt.
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Det handlar alltså om en totalkrock mellan vetenskap och politik, mellan beprövad erfarenhet och
folklig opinion, mellan tillit och misstänksamhet.
Som förklaring anförs ofta en högljudd protektionistisk jordbrukslobby, inflytelserika intressegrupper
som av ideologiska skäl är emot GM-grödor, och
vrede över att ett fåtal stora företag har makt över
växtförädlingen.
Hur det än är med den saken är det ett faktum att
vi nu i praktiken har ett embargo för GM-grödor i
hela EU. Detta får naturligtvis ekonomiska konsekvenser, liksom konsekvenser för miljön och forskningen. På uppdrag av Expertgruppen för Miljöstudier vid Finansdepartementet har professor Sören
Wibe och jag analyserat vilka vinster som Europa
därigenom går miste om. Sören Wibe avled tragiskt i
slutfasen av vårt arbete, men det har ändå varit möjligt
att slutföra analysen. Den här artikeln är en samman
fattning av den rapport som blev resultatet av vårt
arbete.

Den andra kategorin handlar om det som kallas särskiljning. Genetiskt modifierade grödor kan sprida
sig till konventionella och ekologiska odlingar på
olika sätt, exempelvis genom dåligt rensat utsäde,
genom korspollinering, eller genom maskinsamverkan. I det rådande opinions- och marknadsläget
i Europa betraktas detta som en ”kontamination”,
en förorening som i likhet med till exempel rester
av bekämpningsmedel gör att grödan betraktas som
otjänlig enligt de normer som tillämpas av vissa certi
fieringssystem (exempelvis ekologisk odling). För
att undvika sådan inblandning finns därför ett om
fattande regelverk, vilket ska säkerställa att odlaren
kan få ut det merpris som en ekologisk gröda betingar.
Den tredje kategorin är de miljöeffekter som är
kända eller kan antas, bland annat minskad tillförsel av näringsämnen till hav, eller minskade utsläpp till atmosfären av kväve och koldioxid. Dessa
effekter påpekas i analysen och kvantifieras när så är
möjligt, men de värderas inte i ekonomiska termer.

Den samhällsekonomiska analysen

Tre tänkbara GM-grödor för Sverige

De faktorer som ingår i Sören Wibes och min analys
sönderfaller grovt sett i tre kategorier. Den första kate
gorin är de effekter som kan värderas med hjälp av
marknadspriser. Hit hör effekterna på arbets- och
kapitalinsatser, gödsel- och pesticidförbrukning,
samt energianvändning.

Det är huvudsakligen två typer av GM-grödor som
odlas, dels sådana som gjorts motståndskraftiga mot
herbicider av typen glyfosat (herbicidtoleranta HTgrödor), dels sådana som gjorts motståndskraftiga
mot insekter (Bt-grödor).

94

95

Tre av de GM-grödor som redan finns på marknaden
skulle kunna odlas i Sverige, nämligen HT-raps, HTsockerbeta och HT/Bt-majs. Därutöver står två varianter av GM-potatis inför en marknadsintroduktion. Det gäller dels en variant (Amflora) med
förändrad stärkelsesammansättning avsedd för indu
stribruk, dels potatis som gjorts motståndskraftig mot
den sjukdom som orsakar bladmögel på de ovan
jordiska delarna och brunröta på själva potatisknölen.
Sockerbeta

Under 2008 producerades nära 2 miljoner ton sockerbetor i Sverige. Produktionsvärdet var 650 miljoner
kronor och odlingen tog nära 37 000 hektar i anspråk.
Vid en övergång till odling av HT-sockerbeta skulle
produktionen per hektar öka med 5–10 procent.
Kostnaden för utsäde skulle öka från 1 600 till 1 900
kronor per hektar, men samtidigt skulle kostnaden
för bekämpningsmedel (inklusive glyfosfatbehandling
i efterföljande led) minska från drygt 1 600 kronor
per hektar till knappt 500 kronor per hektar. Totalt
sett skulle alltså kostnaden för insatsvaror minska
från drygt 3 200 till knappt 2 400 kronor per hektar,
eller med 27 procent.
För sockerbetans vidkommande visar vår analys att
det samhällsekonomiska utfallet beror på två fak
torer: 1) särskiljningskostnaden och 2) allmänhetens
acceptans för GM-socker. Gränserna här går vid en
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särskiljningskostnad motsvarande cirka 25 procent av
priset; vid denna nivå blir den samhällsekonomiska
vinsten noll. I realistiska fall, med en särskiljningskostnad på cirka 10 procent av priset och en accep
tans hos 25 procent av köparna, uppkommer en sam
hällsekonomisk vinst på cirka 12 miljoner kronor,
eller cirka 2 procent av totalproduktionens värde.
Om emellertid GM-grödor skulle erhålla fullkomlig acceptans, och inga särskiljningskostnader
funnes (därför att särskiljning inte behövdes) skulle
den samhällsekonomiska vinsten uppgå till cirka 92
miljoner kronor, eller cirka 14 procent av totalproduktionens värde. Cirka 3 000 hektar jordbruksmark (8 procent av nuvarande betareal) skulle frigöras.
Raps

För raps gäller att det totala svenska produktionsvärdet
är cirka 750 miljoner kronor och arealen cirka 86 000
hektar. Här gäller att arealproduktiviteten skulle öka
med 6–11 procent för GM-grödan. Samtidigt skulle
utsädes- och bekämpningsmedelskostnaden minska
med cirka 30 procent. Vid total acceptans skulle en
övergång till HT-raps ge en vinst på 75 miljoner kronor
och en arealbesparing om närmare 7 000 hektar.
Potatis

Potatis odlas på cirka 27 000 hektar och värdet av
den svenska potatisskörden är cirka 2 000 miljoner
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kronor årligen. Den förebådade GM-variant som är
motståndskraftig mot bladmögel/brunröta skulle innebära en kraftig reduktion i besprutningen (i södra
Sverige besprutas en potatisodling i regel 8 till 12
gånger innan skörd), motsvarande en sänkning av
besprutningskostnaden från cirka 4 000 kronor per
hektar till i praktiken noll. Det finns inga rapporter
om produktivitetsökningar, så den samhällsekonomiska
vinsten blir här cirka 108 miljoner kronor årligen.

ekonomiska vinsterna är större än de tal som nämns
ovan. För hela EU-området skulle en övergång till
odling av dessa tre GM-grödor, vid fullständig acceptans, ge en samhällsekonomisk vinst om cirka 20 miljarder kronor per år och en arealbesparing om cirka
645 000 hektar. Vid en jordränta om 3 000 kronor
per hektar summerar detta till 22 miljarder kronor
per år, vilket motsvarar ett kapitaliserat värde (med
ränta-på-ränta) som ligger i intervallet 700–1 100
miljarder kronor.

En betydande vinst

En introduktion av de tre aktuella GM-grödorna i
Sverige skulle alltså ge en total samhällsekonomisk
vinst för konsumenterna uppgående till 275 miljoner
kronor årligen. Till detta kommer en arealbesparing
av odlingsbar mark på 10 000 hektar, med ett årligt
värde av cirka 20 miljoner kronor. Det betyder en
sammanlagd årlig vinst för dessa grödor på cirka 295
miljoner kronor, vilket motsvarar ett engångsvärde
på 9,8–14,8 miljarder kronor (vid räntan 2–3 procent).
Dessa beräkningar förutsätter en total acceptans
av GM-grödorna, det vill säga att köparna uppfattar
dem som lika bra som, eller bättre än, icke-GMvarianterna. Vidare grundas värdena på antagandet
att miljövinsterna (i form av minskad användning
av bekämpningsmedel) kan mätas med priserna på
respektive medel. Förmodligen är detta en underskattning av miljövinsterna, varför de totala samhälls98

Två framtidsscenarier: GM-vete och fleråriga
spannmålsgrödor

Vi analyserar också två framtidsscenarier, utgående
från grödor som ligger långt framme i forskningen
och kan beräknas komma i praktisk odling relativt
snart. Det första scenariot gäller ett vete som är
bättre på att tolerera vattenbrist (vilket skulle ge en
skördeökning om 5 procent), som är resistent mot
svampsjukdomar (vilket skulle ge minskade besprutningskostnader om 400 kronor per hektar), och
som är bättre på att utnyttja kvävegödsel (vilket
skulle minska behovet av kvävegödsel med 40 kilo
kväve per hektar).
I Sverige odlades vete under 2008 på totalt 360 000
hektar och skördades 2 200 000 ton till ett värde
av 2,75 miljarder kronor. GM-vetet i detta exempel
skulle alltså för hela landet innebära dels en skörde99

ökning värd 138 miljoner kronor, dels en kostnadsminskning för växtskydd värd 145 miljoner kronor.
Därtill skulle minskningen av kvävegivan innebära
en besparing på 14 400 ton kväve, vilket vid ett kväve
pris om 8 000 kr per ton motsvarar en besparing om
115 miljoner kronor. Sammantaget innebär detta en
samhällsekonomisk vinst om 400 miljoner kronor,
motsvarande ett kapitaliserat värde om 13–20 miljarder
kronor vid 2–3 procents ränta.
Inom EU som helhet odlades 2008 vete på
26 475 000 hektar och skörden uppgick till
150 000 000 ton. Besparingarna per år för de tre
faktorerna i det tänkta GM-vetet skulle alltså motsvara 9,4 miljarder kronor (vattenfaktorn), 10,6
miljarder kronor (svampfaktorn), respektive 8,5
miljarder kronor (kvävefaktorn), om de svenska
förhållandena antas representera ett snitt för vete
odlingen inom EU. Detta summerar till 28,5 miljarder
kronor per år, eller kapitaliserat till 950–1 430 miljarder kronor.
Till detta ska läggas de stora energi- och miljö
vinster som det skulle innebära att minska både biocidoch gödselanvändningen i veteodlingen.
Det andra framtidsscenariot gäller en möjlig total
omställning av våra jordbrukssystem, genom att de
dominerande grödorna, som ju är ettåriga, har omvandlats till fleråriga varianter. I ett sådant jordbruk
skulle alltså till exempel våra vanliga spannmålsgrödor
inte sås årligen, utan de skulle skördas ungefär som

vall, det vill säga skäras av vid roten på hösten och
stubben skulle sedan skjuta nya skott påföljande vår.
Detta skulle innebära inte bara energi- och arbets
besparingar (höstplöjningen är en av jordbrukets allra
mest energikrävande aktiviteter), utan även avsevärda
miljövinster (kväveläckage från åkermark beror i stor
utsträckning på att den höstplöjda jorden ligger naken
under vintern).
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De beräknade effekterna sammanfattas i följande tabell.
Per hektar och år Hela landet (per år)
Kväveläckage

- 12 kg N

- 12 000 ton N

Bindning av
koldioxid

+ 1 ton CO²

+ 1 miljoner ton CO²

Utsläpp av koldioxid

- 0,05 ton CO²

- 0,05 miljoner ton CO²

Friställd areal		

+ 100 000 hektar

Det är intressant att notera att den ökade inbindningen av koldioxid i marken betyder cirka 20 gånger mer
för odlingssystemets koldioxidbalans än det minskade
utsläppet på grund av minskad drivmedelsåtgång.
Slutord

En motiverad fråga är om odling av Bt- och HTgrödor leder till utveckling av resistens hos ogräs och
skadeinsekter. Skälet skulle vara att odling av dessa
GM-grödor ju medger att man ensidigt använder
en enda biocid. Så till exempel använder man vid
konventionell rapsodling en palett av metoder för

ogräsbekämpning, varav besprutning med glyfosat
bara är en, medan man vid odling av HT-raps kan
förledas att helt förlita sig på glyfosat. Denna risk har
stått klar länge, och helt enligt förväntningarna börjar
det nu dyka upp rapporter om resistensbildning mot
såväl glyfosat som mot Bt-toxinet. Dessa varningstecken ska naturligtvis tas på allvar och de bör föranleda ändringar i odlingsrutinerna, men de grundar
ingen anledning till kritik av själva GMO-tekniken.
Det är ensidig herbicidanvändning (respektive en
sidig odling av en Bt-gröda) som är boven, inte GMgrödorna i sig själva. Gentekniken måste paras med
bondförnuft och GM-grödor måste, likaväl som
andra grödor, odlas i bra växtföljder. God jordbrukssed får aldrig överges.
Med dessa förbehåll är det tveklöst så att GMgrödor borde ha sin plats även i det europeiska jordbruket. Som jag ser det är kostnaderna i förlorad
produktivitet och miljönytta stora nog för att stämma
till ordentlig eftertanke, särskilt kanske hos de opinionsbildare som har ansvaret för att synen på GM-grödor
i Europa har totalhavererat rent opinionsmässigt.
Inte minst är det viktigt att komma ihåg att alla produktivitetshöjande åtgärder inom en areell näring
alltid leder till en (verklig eller potentiell) friställning
av areal – precis som vi fått fram i våra beräkningar.
Denna skulle kunna användas för naturvårdsändamål, eller tas tillvara på annat sätt.

Den kanske viktigaste kostnaden för EU av embargot
mot GM-grödor har vi dock utelämnat – förlusten av
kompetens inför framtiden. Forskningståget körs ju
nu av resten av världen, inte minst av asiatiska tiger
ekonomier, sydamerikanska panterekonomier och
afrikanska lejonekonomier. Europa står på perrongen
och tittar på – och dess unga forskarbegåvningar ställer
sin håg till andra branscher. I våra beräkningar har vi
inte ens försökt att inkludera kostnaden för att Europa
lämnar walk-over inom detta forskningsområde.
Men det kan nog bli dyrt.
För snart kommer nya tekniksprång, exempelvis det
som kallas syntetisk biologi. Det är visserligen inte så
dramatiskt som det låter, det handlar om att skräddar
sy bakterier för storskalig produktion av till exempel
biobränslen eller mediciner. Men redan stäms alarmklockorna i moll hos många opinionsbildare.
Naturligtvis ska vi från forskarhåll undersöka om
detta tekniksprång innebär några risker, precis som
vi tog riskfrågorna på fullaste allvar när GM-grödor
blev på tapeten för ett par decennier sedan. Men om
vi kommer fram till att det inte finns några risker
med den syntetiska biologins framsteg, så måste vi
agera mycket mera medvetet än vi gjorde i fallet med
GM-grödor. Vi måste i tid ta striden om problem
formulering och agendasättande, så att vi inte lämnar
walk-over inför även dessa nya angrepp på vetenskap
och framstegstro. Annars står vi där igen om några
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år – handfallna och yrvakna – och tvingas konstatera
att EU lägger resurser på att slåss mot en demon som
inte finns, medan resten av världen lägger resurser på
att utveckla modern, biobaserad, grön teknik. En av
förlorarna blir då – återigen – miljön.

Torbjörn Fagerström har varit professor i teoretisk ekologi
vid Lunds universitet och prorektor vid Sveriges lant
bruksuniversitet där han numera är Senior rådgivare.
Hans forskning har främst rört populationers dynamik
och evolution i variabla miljöer. Han har under lång
tid engagerat sig i att popularisera och föra ut biologisk
forskning till allmänheten, bland annat i TV-programmet
”Fråga Lund”, som fristående kolumnist på Dagens
Nyheters och Svenska Dagbladets ledarsidor, och i
många debattartiklar.
Lästips

•

•

•

EU-kommissionens rapport om slutsatserna av
den riskforskning som man bedrivit inom EU:
http://ec.europa.eu/research/biosociety/library/
brochures_reports_en.htm
Gentekniknämndens årliga genomgång av den
vetenskapliga utvecklingen inom fältet:
http://www.genteknik.se/Uploads/Files/410.pdf
Den fullständiga rapporten från Expertgruppen för
Miljöstudier: http://www.ems.expertgrupp.se/
Uploads/Documents/EMS2011_3tillwebben.pdf
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Gentekniken – ett viktigt verktyg för
framtidens jordbruk
Alla odlade grödor har genomgått drastiska gen
förändringar genom årtusendena och de flesta gör
det fortfarande med nuvarande förädlingsmetoder.
EU:s GMO-lagstiftning inriktar sig dock enbart mot
vilken teknik som använts och inte mot de egen
skaper som förädlingen frambringat. Lagstiftningen
fördröjer därför utvecklingen av nya grödor och be
höver göras teknikneutral för att bryta det monopol
som storföretag skaffat sig för att miljövänligare,
småskaliga och nischade GMO-lösningar ska få en
chans, skriver Olof Olsson.

Olof Olsson, Institutionen för växt- och
miljövetenskaper vid Göteborgs universitet.
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O

rdet genmodifiering väcker starka känslor hos
många människor. Detta är speciellt sant när
det gäller mat. Ätandet är intimt kopplat till kultur
och välbefinnande och bara tanken på att forskare i
vita rockar ska manipulera med den naturliga maten
väcker en stark olust.
Men om den globala matförsörjningen ska kunna
upprätthållas måste människan fortsätta att förädla
grödorna, som hon gjort sedan tiotusentals år. Förädling har nämligen pågått länge i flera olika regioner
och på flera olika växtarter. Man har således hittat
mer än 10 000 år gamla spår av till exempel odlad
squash och majs i Mexiko, ris i Kina, kassava och
majs i Centralamerika och vete i Mellanöstern.
Förädlingen har gått till på i princip samma sätt
på alla platser. Man har letat efter en variation (ut
seendeskillnader som beror på genförändringar) i den
population man odlat och därefter gjort en selektion
av de individer som bär på utmärkande, för männi
skan positiva egenskaper. Man har med andra ord
valt ut speciellt lyckade genförändringar och korsat
vidare på dessa. Frågan är alltså inte om generna förändrats utan snarare hur.
Konsekvensen av denna procedur blir att växterna
domesticeras, det vill säga steg för steg anpassas till
människans behov. De kallas då också kulturväxter.
Typiska domesticerade karaktärer är mindre fröspridning (drösning) vilket underlättar skörd, förändrad

frövila som leder till frön som gror lättare och mer
synkroniserat, lägre halter av giftiga ämnen, samt dvärg
växt som gör att grödan kan ta emot mer näring utan
att trilla omkull, vilket radikalt förbättrar utbytet.
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a.

b.

Figur 1. Majs, ett resultat av 8 000 års förädling.
a. En modifierad växtarkitektur, maximalt anpassad till att fånga solljuset.
b. Från en enkel fröställning hos ursprungsarten teosint till en välmatad
majskolv. Kolven i mitten är från en korsning mellan teosint och modern majs.

Den onaturliga domesticeringen

Människans selektion går i många fall tvärt emot
det naturliga urvalet och leder till att den genetiska
mångfalden minskar och att växterna blir mindre
ogräsbenägna. De har således drastiskt förändrats
rent genetiskt i denna långa förädlingsprocess, men

detta verkar inte ha inneburit att några nya, okända
risker har utvecklats. Tvärtom så finns det numera
en så stor acceptans för dessa förädlade plantor att de
inte bara refereras till som förädlade utan lustigt nog
också som ”naturliga”.
Att de domesticerade växterna och deras vilda släkt
ingar verkligen skiljer sig genetiskt är lätt att visa
eftersom hela genomen (arvsmassan) på till exempel
modernt ris och majs nu finns tillgängliga. Jämförande
studier mellan majs och ris och deras vilda släktingar
vildris och teosint (urplantan för majs) visar att det
finns mycket stora genetiska skillnader mellan domesticerade och vilda ”naturliga” växter (figur 1).
Majsplantans tillväxt är optimerad för att fånga
upp ljuset. Plantorna växer rakt och högt och producerar stora kolvar fyllda med stärkelse. Dess genom
består av 2,9 miljarder baspar som innehåller två
olika ursprungsgenom hopsmälta till ett med ungefär
32 000 gener. Hela 85 procent av genomet består av
repeterade sekvenser, varar en stor del är så kallade
transposoner (hoppande DNA-element), ett drastiskt
resultat av mänsklig selektion.
Vad som hänt under senare tider inom förädlingen
är dels att ett flertal alternativa metoder för att ytterligare öka den genetiska variationen har lanserats,
dels att precisionen i selektionen har ökats. Genom
att utsätta frön eller pollen för strålning eller muta
gena ämnen kan ett stort antal okända genetiska

förändringar introduceras i genomet. Korsningar
görs också, inte bara mellan olika förädlingslinjer
inom samma art, utan också mellan närbesläktade
arter inom samma familj eller mellan helt olika arter.
I dessa fall behöver den barriär som naturligt finns
hos växter för att hindra sådana korsningar överbryggas. Det kan man göra genom att exempelvis
etablera växterna i vävnadsodling och därefter smälta
ihop olika celler, alltså tvinga ihop två olika genuppsättningar i samma cell. Urvalet av just de individer
där specifika, på förhand definierade gener eller bio
kemiska reaktioner har förändrats kan därefter selekteras ut ur populationen med avancerade biokemiska
eller molekylära metoder.
Både mutagenes och forcerade korsningar är självfallet ytterst onaturliga processer som leder till mycket
stora genetiska förändringar, vilket ju också var själva
syftet. Exempelvis är raps (Brassica napa) (figur 2a)
en hybrid mellan kål (B. oleracea) och åkerkål (B. rapa),
och rågvete (Triticale) (figur 2b) en hybrid mellan
vete (Triticum) och råg (Secale). Både raps och rågvete är således exempel på växter som är ”skapade” av
människan. De odlas på stora arealer i ett flertal länder
utan att ha genomgått en riskanalys och utan att
någon tycker att det är något konstigt med det.

112

113

Klassiskt förädlade plantor representerar således
egentligen genetiskt modifierade biologiska organismer
som i ett flertal fall inte existerar i naturen. Men de
räknas inte som GMO, för skärskådar man EU:s defi
nitioner finner man att de bara talar om gentekniskt
modifierade organismer. Det har ingen betydelse om
det modifierade och insatta DNA:t ursprungligen
kom från den egna arten eller från någon annan organism, resultatet blir en GMO i båda fallen.
Strålning, mutation och forcerade korsningar
räknas enligt samma definition som ”naturliga” och
den slutprodukt som blir resultatet klassas inte som
GMO. EU-definitionen värderar heller inte om en
enstaka mutation introducerades eller om tusentals
förändringar gjordes. Framför allt värderar den inte

vilken ny egenskap, fenotyp, som modifieringen i
slutändan leder till. Det finns uppenbart en brist i
logiken här.
I praktiken har det en enormt stor betydelse på
vilken sida om GMO-definitionen en viss genmodifierad planta hamnar. Om man introducerar en gen
till en växt med genteknik och detta leder till att den
blir resistent mot en viss insekt, så klassas denna resistenta växt som GMO.
Den behöver då följa ett omfattande regelverk på
sin väg från laboratoriet till fält och så småningom
till en kommersiell odling. Här ingår ett detaljerat
testprogram vad gäller såväl teoretiskt möjliga ekologiska som toxiska risker av växtodlingen och den
skördade råvaran. Eftersom dessa tester är mycket
tidsödande fördröjer de en eventuell marknadsintro
duktion med åtskilliga år, vilket driver upp kostnad
erna till den grad att väldigt få företag klarar de
investeringar som krävs. Den förväntade marknaden
för den så småningom godkända GMO-grödan behöver därför vara mycket stor för att investeringen
ska kunna räknas hem.
Om däremot en resistens mot samma insekt selekteras fram ur en population där variationen är stor
nog så att en sådan kan hittas, räknas resultatet som
en klassiskt förädlad planta. Inga speciella tester
krävs, varken på ekologiska effekter, storskalig odling
av en sådan gröda eller toxiska risker av den skördade
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a. Raps

b. Rågvete

Figur 2. ”Onaturliga” grödor i svenskt jordbruk.

All förädling innefattar genetisk modifiering

produkten som då innehåller ett antal okända proteiner
(eller RNA-molekyler) som ger upphov till resistensen.
När det gäller den andra halvan av förädlingsdelen,
selektionen, finns det däremot ingen reglering av de
metoder som får användas. Man kan således med
hjälp av molekylära metoder med mycket stor precision välja ut plantor i en population som bär på exakt
den mutation i exakt den gen man var ute efter.
Därefter kan man korsa bort andra icke önskvärda
mutationer och slutresultatet blir en planta, precist
modifierad i en specifik, på förhand bestämd gen.
Men även då räknas den som naturligt förädlad.

Miljoner hektar
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GMO i kampen mot ogräs och skadeinsekter

Figur 3. Global odling av gentekniskt modifierade grödor år 2010 angett i
miljoner hektar. Svart kurva, total odling. Vit kurva, andel i industriländer.
Grå kurva, andel i utvecklingsländer (källa: www.isaaa.org).

Teknologin för att ta fram gentekniskt modifierade
växter utvecklades under 1970-talet, och 1983 publicerade slutligen tre oberoende grupper olika exempel
på framställning av transgena växter (GMO). När
dessa metoder blev tillgängliga öppnades också möjlig
heten att ta fram förbättrade kommersiella grödor
med hjälp av genteknik. Man inriktade sig då inledningsvis på att försöka hitta system för att bättre
hantera två stora problem inom jordbruket, nämligen
ogräs som huvudsakligen bekämpas med herbicider
och vissa skadeinsekter som bekämpas med insekticider.
Visserligen har man i den traditionella förädlingen
under många år kontinuerligt tagit fram både herbicid
resistenta och insektsresistenta sorter, men dessa lider

av att inte vara selektiva nog. Med genteknikens hjälp
kunde man nu rikta in sig på själva mekanismerna
för resistens och i stället för att leta efter slumpmässiga
genetiska förändringar i en population, satte man
i stället in en gen som kodade för exakt den sökta
egenskapen.
I ogräsfallet valde man då att fokusera på herbicider
med brett spektrum och relativt sett låga miljö
effekter. Det visade sig att en jordbakterie, Agro
bacterium, uttrycker en modifierad variant av ett
enzym som normalt inaktiveras av herbiciden
Roundup (glyfosat). Detta enzym (EPSP-syntas) ingår
i biosyntesen av vissa essentiella aminosyror – om
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enzymet inte fungerar så dör cellen. Transgena växter
där Agrobacterium EPSP-syntasgenen satts in blev då
Roundupresistenta eftersom de nu, förutom sitt eget
Roundupkänsliga EPSP-syntas, också uttryckte det
bakteriella, okänsliga enzymet. Med detta system fick
man en effektivare ogräsbekämpning jämfört med
mer konventionella system eftersom selektiviteten blev
mycket stor; GMO:n som är målgrödan är resistent
medan i princip alla ogräs är känsliga. (Djur påverkas
däremot inte eftersom de inte använder samma syntes
väg som växter för att göra aromatiska aminosyror.)
Systemet testades under att antal år på laboratoriet
och i diverse fälttester och kommersialiserades 1996.
Om man använder odlad areal av herbicidresistenta GMO som ett mått så har denna teknik varit en
formidabel succé. Olika varianter av gentekniskt modifierade herbicidresistenta plantor odlades år 2010
på över 115 miljoner av totalt cirka 150 miljoner
hektar (figur 3). Dessa GMO har medfört att både
det totala användandet av herbicider kan minskas och
att de mest miljöovänliga har bytts ut. Utbytet har
ökat och dessutom har det visat sig vara möjligt att
så utsädet på oplöjd mark tack vare den effektivare
ogräsbekämpningen, vilket har lett till mindre jorderosion och mindre CO²-utsläpp, båda mycket positiva miljöeffekter. Även om systemet i första hand
riktar sig till det storskaliga jordbruket är det svårt
att komma ifrån att både odlare och miljö har tjänat
på herbicidresistenssystemet.

Den andra stora GMO-tillämpningen ute i praktisk
odling är det så kallade Bt-systemet. Här är det gener
från organismen Bacillus thuringiensis som kommit
till användning. Denna bakterie kan utsöndra ämnen
som dödar vissa insektslarver. Det har varit känt i snart
hundra år, och otaliga preparat som baseras på hela
bakterier för att bekämpa fjärils-, mygg- och fluglarver finns sedan länge på marknaden (och används
exempelvis sedan många år mot myggor i nedre
Dalälven). De är även godkända i ekologisk odling
eftersom de betraktas som ”naturliga”.
Senare forskning visade att mekanismerna bakom
denna insektsdödande aktivitet var aktiviteten av en
speciell proteingrupp, som kodades från så kallade
CRY-gener. När en känslig insekt får i sig ett CRYprotein klyvs detta med ett insektsspecifikt enzym i
en reaktion som kräver basiskt pH. Därefter binder
det kluvna och därmed aktiverade CRY-proteinet i
en specifik receptor i tarmslemhinnan hos den känsliga
insekten. Detta leder till en osmotisk obalans och
insekten dör. Eftersom däggdjur har surt pH i tarmen
och saknar både det enzym som aktiverar CRY-proteinet och receptorn som det binder till, så är CRYproteinet helt ogiftigt för oss. När man med genteknik
satte in en CRY-gen i en växt blev växten som väntat
resistent mot de insekter som det specifika CRYproteinet verkar mot. De gentekniskt modifierade
växter som uttrycker CRY-proteiner visade sig också
fungera mycket bra i praktiken. De har nu odlats
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Miljoner hektar
180

kommersiellt under 15 års tid utan att några speciella
komplikationer har dokumenterats i den vetenskapliga litteraturen eller i diverse uppföljande myndighetsrapporter.
”Bt-växterna” hämmar som väntat endast de insekts
grupper som är känsliga för CRY-proteinet, vilket gör
att ett flertal andra insekter i det odlade fältet som
annars skulle ha sprutats bort nu kan finnas kvar. Den
totala pesticidbesprutningen har radikalt gått ner, lite
olika mycket beroende på plats och år men ofta 50
procent eller mer. Dessutom finns det ett flertal exempel på att besprutningen även går ner i närliggande
odlingar med traditionellt förädlade grödor, eftersom
skadedjurstrycket i området rent generellt går ner.

Återigen en bra applikation, där en väl beprövad bekämpningsteknik renodlats (endast en gen i stället
för flera tusen bakteriegener), överförts till ett växtsystem och har fungerat som förväntat. Hade inte
GMO-stämpeln funnits på denna tillämpning hade
väldigt få ifrågasatt den. I stället har tyvärr GMO
blivit en symbol för alla nackdelar som följer det
moderna jordbruket: storskalighet, användning av
kemikalier, mineralgödsling, övergödning av vatten
drag, patentering av utsäde, monopolisering och
mycket mera. Detta är riktigt eftersom, på grund av
de mycket stora utvecklingskostnaderna, GMO i
praktiken bara används i storskaliga odlingar på stora
grödor (figur 4). Men å andra sidan har dessa problem
funnits långt innan några GMO började användas.
Givetvis kan långvarig, storskalig och ensidig användning av bara en viss gröda leda till resistens
utveckling också i system med GM-växter, och sådana
problem har nu börjat rapporterats. Det är en ständig
kamp mellan odlaren och ogräsen och nya grödor
behöver hela tiden tas fram. Med hjälp av ytterligare
ett redskap, gentekniken, förbättras då våra möjligheter att helt eller delvis eliminera flera av de negativa
effekterna av dagens jordbruk. Både herbicid- och
Bt-applikationerna är ju exempel på hur både giftmängden kan reduceras och odlingssystemen förbättras. Och ironiskt nog är det samma grupper som
kritiserar avarterna med det moderna jordbruket
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Figur 4. Procentuell andel av konventionellt förädlade respektive gentekniskt
modifierade soja-, bomull-, majs- och rapsplantor. Av figuren framgår att
nästan all soja som odlas numera är GMO (källa: www.isaaa.org).

som samtidigt kritiserar tekniken som skulle kunna
bidra till deras lösning.
GMO-klassificeringen får negativa konsekvenser

Regelverket kring GMO, som ju reglerar teknik och
inte egenskaper, har lett till en monopolisering av
GMO-tillämpningarna. Endast ett fåtal stora företag med storskaliga ambitioner gör sig besvär. Alla
de tusentals goda applikationerna skräddarsydda för
småskaligt jordbruk, närodling, ekologisk odling,
nischodling och allra viktigast odling i utvecklingsländer stannar på laboratoriet. Växter som syntetiserar eller ackumulerar mikronäringsämnen som
vitaminer eller järn, som renar jordar kontaminerade med tungmetaller eller organiska substanser
från minor eller oljespill, som fixerar sitt eget kväve,
som tål torka, kyla och annan stress, med ett effektivare fosfat- och kväveupptag eller som innehåller
lägre halter av giftiga endogena substanser och många
andra tillämpningar kommer kanske aldrig att komma
till praktiskt nytta eftersom kostnaden blir för stor.
Hoppet står till enskilda filantroper, privata fonder
och bidragsgivare att kanske trots allt något praktiskt
kommer ut av all denna forskning. Å andra sidan
brottas det gyllene riset (Golden Rice), ett GMOris som producerar höga halter betakaroten, fort
farande 11 år efter att den bakomliggande tekniken
publicerades i Science, med regelverk och byråkrati.
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Samtidigt skulle det, om bönder i framförallt Asien
och Afrika fick tillstånd att odla detta ris, som dessutom redan genomgått ett stort antal säkerhetstester,
kunna rädda livet på 5 000 barn om dagen. Den enda
orsaken till att detta inte går är GMO-stämpeln som
sitter på det gyllene riset!
Denna ensidiga syn på genmodifiering innebär
således ett oerhört pris att betala både i förlorade människoliv och för miljön. Regelverket kostar
många liv men räddar få eller inga. Det rimliga hade
naturligtvis varit att identifiera de växter och de egenskaper som skulle kunna innebära en risk av något slag
och reglera dessa, medan andra tillämpningar där en
allmänt spridd gen som kodar för en nyttoegenskap
insatt i en domesticerad växt med begränsade spridningsegenskaper kanske skulle kunna hanteras på ett
mer pragmatiskt sätt.
Miljontals mutationer får ersätta genteknik

Trenden i Europa, där GMO-motståndet är speciellt
stort, är att forskare och företagare nu istället går runt
GMO-lagstiftningen med ”alternativ genteknik”. Ett
sätt att göra detta är att återgå till mutationsförädling,
fast göra den i mycket större skala än tidigare.
Man introducerar bokstavligen miljontals muta
tioner per genom. Om populationsstorleken uppgår
till några tusen linjer innebär detta att alla gener, det
vill säga alla egenskaper är modifierade sett till hela
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populationen. Eftersom molekylära selektionsmetoder
nu har blivit oerhört högupplösta och DNA-sekvenseringskostnaderna kontinuerligt går ner kan man
systematiskt gå igenom linje efter linje med intressanta
egenskaper och identifiera den specifika mutation som
ger upphov till den önskade egenskapen. Väl identifierad kan man därefter korsa bort alla övriga muta
tioner och kartlägga mekanismen med DNA-sekvensering.
Slutresultatet blir en specifikt modifierad växt som
ändå inte definieras som en GMO, eftersom det ursprungliga genmodifieringssteget var ”naturligt”,
alltså gjort med ett mutagent ämne i stället för en
DNA-bit. Dessa växter kan därför odlas upp och
kommersialiseras utan några krav på ytterligare tester.
Detta är en positiv utveckling på så sätt att denna
precisionsförädling kommer att bidra till en utveckling
av ett miljövänligare jordbruk. Tyvärr kommer det
dock alltid att dyka upp problem där dessa alternativa
metoder inte räcker till, utan egenskaper, gener, från
andra organismer kommer att behöva introduceras
med hjälp av genteknik. Så det är bara att hoppas på
att politiker och andra beslutsfattare slutligen tar sitt
förnuft till fånga och börjar behandla även GMOfrågan på samma sätt som man gör med många andra
komplicerade frågor i vårt samhälle; att de låter beslut
och lagstiftning vila på en vetenskaplig grund.
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Olof Olsson är professor vid institutionen för växtoch miljövetenskaper vid Göteborgs universitet. Hans
forskning är inriktad mot havreförädling. Han har
också grundat ett bioteknikföretag som skräddarsyr
egenskaper hos havre utan användning av genteknik
i variationssteget. Resulterande växter blir således inte
GMO-klassade.
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Hur kan vi använda genteknik
för att förädla skogsträd?
Gentekniken har öppnat helt nya möjligheter för för
ädling av träd. Fördelarna kan bli mer märkbara än
för traditionella växtgrödor, eftersom man utgår från i
princip oförädlat material. Träd med till exempel ökad
tillväxt, kontrollerad blomning, bättre köldhärdighet,
skräddarsydda vedegenskaper och ökad resistens
mot skadedjur och sjukdomar kan skapas. Genom
att anpassa skogsplanteringen kan särskilt intensiv
odling av högproducerande träd ske på utvalda ytor
och hänsyn samtidigt tas till behovet av naturskogar
och rekreation, skriver Björn Sundberg, Stefan
Jansson och Ove Nilsson.

Björn Sundberg,
Umeå Plant Science
Centre, Institutionen
för skoglig genetik och
fysiologi, SLU.
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Stefan Jansson,
Umeå Plant Science
Centre, Institutionen
for fysiologisk botanik,
Umeå universitet.
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Umeå Plant Science
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för skoglig genetik och
fysiologi, SLU.

V

edråvaran är avgörande för Sverige välstånd.
Skogsindustrin är tillsammans med bil- och
elektronikindustrin vår största exportnäring, och
nästan all vår produktiva skogsmark används för att
producera råvara för industriellt bruk (5 procent har
någon form av naturskydd). Cirka 60 procent av
skogsmarken planteras, och skogen gallras och av
verkas med effektiva skördare. Intensiv forskning pågår idag mot ett mer effektivt utnyttjande av vedfibern
med en vision om att pappersbruket ska omvandlas till
ett bioraffinaderi. Möjligheter till ett mer mång
sidigt utnyttjande av vedfibern, till exempel att ersätta
stål, betong och plast med fiberbaserade produkter,
och en politisk målsättning att öka andelen förnybar
råvara inom framför allt energisektorn kommer att
öka efterfrågan på vedråvara.
Samtidigt växer behovet av skogsmark för rekreation och artbevarande. För att motverka att all
skogsmark tas i anspråk för kommersiell skogsodling
måste skördeuttaget öka på vissa marker. I Sverige
bedrivs sedan 1950-talet omfattande förädlingsprogram på gran och tall. Det här kapitlet handlar om
hur kunskapen om trädens gener och biotekniska
tillämpningar kan utnyttjas för att ytterligare öka
produktion och värde av vedråvaran hos kommersiella trädarter.
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Beståndsdelar att modifiera hos ved

Träd skiljer sig från andra växter genom att bilda höga
och förvedade stammar, ofta i stora skogsbestånd.
Veden är till stor del uppbyggd av vedfibrer, som är
flera millimeter långa och smala växtceller. Vedens
fibrer är döda och består därför bara av kraftiga
cellväggar uppbyggda av tre av jordens mest förekommande biopolymerer: cellulosa, hemicellulosa
och lignin. Cellulosa utgör nästan hälften av veden
och består av långa kedjor av glukos (vanligt druvsocker), som kristalliserats till cellulosafibriller.
Dessa fungerar som armering i cellväggen och ger
fibern en dragstyrka som är starkare än stål. Hemicellulosan utgör 20–25 procent av veden och består
även den av sockermolekyler: huvudsakligen xylos i
lövträd och mannos i barrträd. De bildar också långa
kedjor, men inga kristaller, utan ligger som ett lager
utanpå cellulosan. Ligninet som består av aromatiska
molekyler utgör resterande 20–25 procent av veden
och bildar ett komplext nätverk som fyller upp hålrummen mellan de andra molekylerna.
Genstudier på träd

Ett av de största vetenskapliga genombrotten under
början av 2000-talet är kartläggningen av arvsmassan
(genomet) hos ett ökande antal organismer. År 2000
kartlades backtrav, år 2006 poppelträdet, år 2010
eukalyptusträdet och för närvarande (2011) pågår
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världens största genomprojekt i Sverige, med målsättningen att kartlägga granens arvsmassa (sju gånger
större än människans!). Genom att kartlägga arvsmassan får man en överblick över alla de gener som
styr organismens egenskaper, och man får nödvändiga
verktyg för att kunna identifiera viktiga gener samt
för att effektivisera och styra växtförädlingen.
Det finns idag bra forskningsverktyg för att förstå geners funktion hos skogsträd. Med hjälp av
genteknik kan specifika gener slås ut. Genom att
studera hur trädets tillväxt och egenskaper påverkas
av detta kan kunskap om genens funktion skapas.
För att förenkla detta arbete använder forskare ofta
modellarter, det vill säga arter som inte nödvändigtvis
behöver vara ekonomiskt betydelsefulla men som det
går lätt att forska på. Den förståelse man får i ett
modellsystem kan sedan tillämpas på kommersiella
arter. Inom trädforskningen används framförallt
poppel och asp (två arter inom släktet Populus) som
modellsystem. Arvsmassan hos dessa arter är kartlagd, de är enkla att genmodifiera och växer snabbt.
Kunskap som tas fram från forskning på poppel kan
sedan utvärderas på andra arter som kan studeras på
samma sätt även om det tar längre tid, till exempel
barrträd eller eukalyptus, Detta fungerar bra eftersom de genetiska likheterna mellan växter (och även
mellan djur) är så pass stora att man kan hitta gener
med samma funktion hos olika arter under förutsättning att genomet är kartlagt.

Vid Umeå Plant Science Centre har forskarna tillsammans med skogsbioteknikföretaget SweeTreeTechnologies skapat en unik kollektion av genetiskt
modifierade aspar där upp mot tusen olika gener har
slagits ut eller gjorts mer aktiva än de normalt sett
är. Denna kollektion används av forskarna för att
förstå hur olika gener styr olika egenskaper som är
av betydelse för skogsträdsförädlingen. Många viktiga
gener som styr till exempel bildning av lignin, cellulosa och hemicellulosa, trädens blomning, tillväxt,
resistens mot sjukdomar och härdighet har kartlagts
av forskarna, och kunskap om gener och genfunktion ökar i snabb takt.
Storskalig DNA-sekvenseringsteknik (sidan 34)
har öppnat nya möjligheter att identifiera de genvarianter som ligger bakom den naturliga variationen
hos skogsträdens egenskaper. Genom att noggrant
mäta viktiga egenskaper hos en naturlig population
(till exempel tillväxt, lignininnehåll, köldhärdighet)
av skogsträd och samtidigt kartlägga sekvensen av alla
gener i populationen går det att hitta de genvarianter
som alltid förekommer hos individer med en viss
egenskap. Detta innebär att just den genvarianten
styr en del av egenskapen. Denna forskning hjälper
oss att förstå vilka gener som ligger bakom den naturliga variationen, och identifierar även genvarianter
som kan vara värdefulla inom trädförädlingen.

130

131

Tillämpningar av genteknik på träd

Asparna på bilden är båda ungefär sex månader gamla. Den genmodi
fierade aspen växer fortare eftersom den har fått en gen som ökar halten
tillväxthormon. Dessutom producerar den mer ved som innehåller längre
vedfibrer, något som är högintresant för pappersmassaindustrin.

Kunskap om genfunktion kan användas på flera sätt
inom trädförädlingen. Ett sätt är markörbaserad
förädling. När tillräckligt många gynnsamma gen
varianter har identifierats inom förädlingspopulationen går det att identifiera avkommor som bär på
dessa anlag med hjälp av gensekvenseringen redan
när de är små fröplantor. På så sätt sparar man cirka 15
år som det annars tar att utvärdera avkomman i fält,
nästa korsningscykel kan startas mycket tidigare och
antalet korsningar per tidsenhet ökas. Markörbaserad
förädling används inom jordbruksförädlingen, men
ännu inte i någon större omfattning inom trädförädlingen. Men i och med att kunskapen om trädens
gener ökar i snabb takt ökar förutsättningarna att
snart börja tillämpa denna teknik.
Ett annat sätt att utnyttja kunskapen om genfunktion och biotekniska verktyg inom trädförädlingen
är gentekniska tillämpningar. Det innebär att elitträd
som tagits fram inom förädlingsprogrammen tillförs
spetsegenskaper med hjälp av genteknik (bilden sidan
32). Detta kan vara i form av gynnsamma genvarianter
som redan finns inom arten. Men det går även att tillföra genvarianter som muterats för att få bättre egenskaper, på samma vis som man muterar frön med
röntgenstrålning inom traditionell växtförädling,
fast med genteknik vet man vad som förändrats. Om
man önskar går det även att tillföra gener från andra
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Vanlig asp

Genmodifierad
asp

organismer, eftersom det inte finns någon principiell skillnad på hur gener är uppbyggda och fungerar
mellan olika arter.
Det finns än så länge inga kommersiella odlingar
av genetiskt modifierade träd (förutom insekts
resistenta poppelskogar i Kina), men ett stort antal
fältförsök med genetiskt modifierade träd har anlagts
och studerats runt om i världen (inklusive Sverige).
Det finns en rad exempel på hur genteknik kan användas för att ändra trädets egenskaper. Genom att
modifiera gener i ligninbildningen kan ligninet både
ökas och minskas. På samma sätt har modifiering
av gener i hemicellulosa-biosyntesen förändrat ved
fiberns kemiska sammansättning. Denna typ av förändring leder till att det går åt mindre energi att utvinna vedens polymerer för tillverkning av papper,
etanol eller andra material och kemikalier i fram
tidens bioraffinaderi. Gener som styr blomning, härdighet och resistens har använts för att modifiera
dessa egenskaper i transgena träd. Ett amerikanskt
bolag har till exempel ansökt om tillstånd för kommersiell introduktion av genetiskt modifierad köldtolerant Eukalyptus i södra USA.

Ska vi använda genmodifierade träd för att öka produktionen av vedbiomassa, eller för att producera
vedfibrer som är mer lämpade för bioraffinaderiet?

Det pågår en livlig debatt om det är farligt att odla
genmodifierade organismer. Denna fråga kan sättas
i perspektiv av att alla organismer på sätt och vis har
genmodifierats under evolutions gång, annars skulle
inte nya arter uppstå. Dessutom strävar traditionell
växtförädling just mot att modifiera genomet, och
framförallt med röntgenbaserad mutation uppstår
nya genformer som inte tidigare fanns inom arten.
Vad gentekniken kan göra är att påskynda förädlingen,
samtidigt som man vet exakt vad man förändrat.
Det som upplevs obehagligt eller farligt är att teknik
finns tillgänglig för att snabbt åstadkomma omfattande modifieringar som skulle kunna ge stora förändringar på växtens egenskaper.
Det finns en oro för att genmodifierade organismer
ska sprida sig okontrollerat och dominera hela ekosystem, eller på andra sätt ha en negativ inverkan på
miljö och ekosystem. Från trädförädlarens perspektiv
är däremot oron att den nya sorten inte ska klara av
sjukdomar, köldstress, torka och andra ogynnsamma
förhållanden, snarare än motsatsen. All växtförädling
omfattas därför av omfattande provodling och tester
av nya sorter, vare sig de är framtagna med genteknik,
traditionell förädling eller är en nyintroducerad
exotisk art. Det som är anmärkningsvärt är att lagstiftningen idag riktar in sig på gentekniken – som i
sig inte innebär några risker – i stället för att fokusera
på produktens egenskaper.
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Finns det risker med genteknik och skogsodling?

Det innebär att nya växtsorter som tas fram genom
traditionell förädling inte ifrågasätts, men om samma
genmodifiering skulle ha åstadkommits med gen
teknik finns en omfattande lagstiftning som reglerar
hur den nya sorten kan utnyttjas. Det finns därför
anledning att se över lagstiftningen och göra en
riskbedömning av produkten och inte av tekniken.
Detta arbete pågår just nu inom EU. När man be
dömer risker med genmodifierade växter kan det
också vara relevant att sätta det i perspektiv till vilken
nytta och vilka miljövinster som kan erhållas. Vilka
blir de ekonomiska vinsterna om vi kan undvika
snytbaggeangrepp på barrträdplantor genom genmodifieringar? Vilka blir de miljömässiga vinsterna
om vi kan undvika gödsling och besprutning med
kemikalier? Vilka blir de miljömässiga vinsterna om
vi kan öka vedproduktion för att ersätta fossila råmaterial?

Målsättningen att använda vedråvara för att ersätta
kol och olja kommer att driva utvecklingen och
utnyttjandet av nya snabbväxande träd med goda
egenskaper. Detta kan vara i form av främmande
trädslag, nya hybrider eller förädlat material (med
eller utan genteknik). Forskning och utveckling
inom skogsbioteknik och trädförädling kommer att
ta fram kommersiellt användbart material som är

betydligt mer högproducerande än det som används
i dagens skogsbruk. Tidtabellen för detta är svårförutsägbar och omfattar förutom forskning även omfattande provodling. De individer som vid testodling
visar sig vara bäst kan sedan massförökas vegetativt
(till exempel som sticklingar eller som somatiska
embryon som utvecklas ur vanliga "kroppsceller")
för att inte tappa de goda genetiska egenskaperna,
precis som vi inom bär- och fruktodling använder
växtmaterial som är genetiskt lika (sorter).
Markutnyttjande är en av de viktigaste frågorna
i dagens och morgondagens samhälle. Idag nyttjas
nästan all produktiv skogsmark i Sverige till skogsodling. I framtiden kan man tänka sig att vi avsätter
viss skogsmark för intensiv odling av vedråvara. Här
kan klonblandningar av snabbväxande trädsorter
som forskningen och trädförädlarna tar fram odlas
utan särskild hänsyn till biodiversitet, på samma sätt
som vi bedriver jordbruk.
Fiberodling skulle kunna kombineras med vindkraftverk för att minimera arealen exploaterad mark.
På så sätt kan produktion av vedråvara ökas sam
tidigt som vi behåller en betydande andel skogsmark
med mer traditionell skötsel och långa omloppstider.
Om den politiska viljan finns bör det då finnas utrymme för en ökad andel naturskog. En mer inten
siv skogsodling kommer sannolikt att ogillas av allmänheten då landskapsbilden kommer att ändras
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Hur ska framtidens vedråvara odlas?

(på samma sätt som vindkraftsutbyggnaden stöter
på motstånd). Detta är en högst naturlig reaktion,
helst skulle vi alla önska att vi kunde producera energi
och råvara utan påverkan på naturen. Eftersom det
tyvärr är omöjligt måste vi försöka minimera vårt
”fotavtryck” och vi anser att en hållbar förändring av
landskapet är en bättre lösning än ett ökat ohållbart
beroende av kol och olja med alla dess konsekvenser.
Vi tror att det är en tanke som bör kunna accepteras
av såväl naturvårdsorganisationer som politiker och
allmänhet. Vid ett införande av intensiv fiberodling
i skogsodlingssystemet behövs även en klok politisk
styrning för att tillgodose och ta tillvara rekreation,
turism, naturvård och industriell produktion.

Björn Sundberg är professor vid Umeå Plant Science
Centre, Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi,
SLU, Umeå. Han forskar på reglering av vedens bildning
och egenskaper. Han leder forskningen om råvaran inom
det Nationella programmet för bioraffinering av ved,
Bio4Energy, en av regeringens strategiska forskningssats
ningar administrerat av Energimyndigheten. Han har
Formasanslag för ett pojekt om etylensignalering och
vedegenskaper.

universitet. Han forskar på genomik, naturlig variation
i träd, samt fotosyntes. Han leder forskning inom det
Nationella grangenomprogrammet finansierat av Knut
och Alice Wallenbergs stiftelse. Han har Formasanslag
för ett projekt om genetiska markörer för träd.
Ove Nilsson är professor vid Umeå Plant Science Centre,
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU,
Umeå. Han forskar på styrningen av växters blomning.
Han leder det Nationella programmet inom skogs
bioteknik, UPSC Berzelii Center för Skogsbioteknik,
finansierat av VINNOVA och Vetenskapsrådet. Han har
Formasanslag för ett projekt om styrningen av trädens
stamtillväxt.
Samtliga arbetar inom Umeå Plant Science Centre, som är
ett centrum för experimentell växtforskning och bildades
1999 i ett samarbete mellan institutionen för skoglig
genetik och växtfysiologi vid SLU (Sveriges Lantbruks
universitet) och institutionen för fysiologisk botanik vid
Umeå universitet.
Lästips:

•

Sara von Arnold, Skogsbioteknik ger mer bioenergi
från skogen (i Bioenergi – till vad och hur mycket?,
Formas Fokuserar 2007).

Stefan Jansson är professor vid Umeå Plant Science
Centre, Institutionen for fysiologisk botanik, Umeå
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Genmodifierade växter levererar
råvaror till kemiindustrin
Att framställa förpackningsmaterial, bränsle eller
smörjoljor ur växter för att minska beroendet av fossil
olja är ett växande forskningsområde. När det gäller
källor har flera lämpliga växtarter identifierats och
de första svenska försöken har inletts. En utökad
användning av förnybara växtresurser, där man drar
nytta av framstegen inom genteknik för att skräddarsy
substanserna skulle kunna leda till betydande eko
nomiska och miljömässiga fördelar för samhället,
skriver Anders Carlsson, Åsa Grimberg och Per
Hofvander.

Anders Carlsson,
Område växtförädling
och bioteknik, SLU.
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D

et moderna samhället är till stora delar beroende av petroleum (fossil olja) för att fungera.
Av den fossila oljan som förbrukas årligen i världen
(4 000 miljoner ton) används ungefär 90 procent
som energikälla för transporter och för att producera
värme och elektricitet. De återstående tio procenten
används som råvara inom kemiindustrin för att tillverka olika produkter som lösningsmedel, plaster,
syntetiskt gummi, smörjmedel, kemiska råvaror och
rengöringsmedel.
Med undantag för några år under 1970-talets olje
kris, har användningen av fossil olja ända sedan
början av 1900-talet ökat för varje år. Beräkningar
visar att vi är nära den punkt då det inte längre går
att öka den volym av fossil olja som pumpas upp,
det vill säga vi står inför en nära förestående global
bristsituation. Vi kan redan känna av detta genom
en högre prisnivå på råvaran, som när den kostade
över 140 dollar per fat under 2008. Ett allt högre pris
på den fossila oljan kommer att innebära stora påfrestningar på samhället och den globala ekonomin.
Användningen av fossil olja orsakar dessutom miljöproblem i form av koldioxidutsläpp till atmosfären
vilket bidrar till den globala uppvärmningen. Av flera
skäl behöver alltså den fossila oljan på sikt bytas ut
mot förnybara alternativ som är långsiktigt hållbara.
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Kan vegetabiliska oljor ersätta de fossila?

Vegetabilisk olja liknar strukturellt fossil olja och kan
bearbetas för att ersätta denna inom i stort sett alla
dess användningsområden. En enkel räkneövning
visar dock att växtoljan inte produceras i tillräckligt
stora volymer för att kunna ersätta den fossila oljan
inom områden som bränsle för transporter och energi
produktion.
Som nämnts tidigare går 90 procent (3 600 miljoner
ton) av den fossila oljan till just dessa användningsområden. Eftersom den totala växtoljeproduktionen i
världen endast uppgår till ungefär fyra procent av
detta (140 miljoner ton) måste vi förlita oss på att
nya teknikframsteg inom förnybar energiproduktion,
som solenergi och väteproduktion, kan fasa ut fossil
olja inom bränsle- och energiområdena. Växtoljan
kan istället på bred front komma in och ersätta den
fossila oljan som råvara inom kemisk industri. För
att uppnå detta måste dock två krav på växtoljan
uppfyllas: den kemiska strukturen på växtoljan måste
optimeras för att motsvara industrins högt ställda
kvalitetskrav inom olika användningsområden, och
växtoljeproduktionen i världen måste öka kraftigt.
För att ersätta ungefär 40 procent av den fossila
råvaran inom industrin om 20 år (alltså omkring år
2030) behöver växtoljeproduktionen ha trefaldigats
från dagens volym. Detta är en lika stor ökning som
produktionen av växtolja redan har genomgått under
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de senaste 20 åren. Ökningen är dock avhängig av
att nya och högavkastande oljegrödor kan utvecklas.
Med modern växtförädling som inkluderar genmodifiering kan sådana nya grödor med designade
oljekvaliteter tas fram, vilket berörs närmare i den
följande texten.
Skräddarsydda växtoljor är framtidens motorolja

Växtoljor utgörs till största delen av triacylglycerol
molekyler (TAG) som är estrar och strukturellt består
av tre fettsyror (kolkedjor) bundna till en glycerol
molekyl (som har tre kolatomer). Oljans kvalitet bestämmer för vilka användningsområden den passar
och detta avgörs av vilka slags fettsyror (kolkedjelängd, antal dubbelbindningar mellan kolatomerna
och sidogrupper) som återfinns på TAG-molekylen.
Olja från de flesta odlade oljegrödor innehåller en
blandning av ett fåtal fettsyror med en kedjelängd
av 16 och 18 kol och med upp till tre dubbelbindningar. Sådan olja används till drygt 75 procent för
livsmedelsanvändning och till en mindre del för indu
striell produktion av till exempel tvål och vissa typer
av växtbaserade smörjoljor. Även om de vanligt före
kommande växtoljekvaliteterna idag har en viss
användning som industriell råvara, räcker deras
kvalitet inte till för att konkurrera ut den fossila oljan.
Däremot återfinns flera industriellt intressanta oljor
i hög halt i fröer hos olika vilda växter runt om i
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En schematisk bild av en växtoljemolekyl (triacylglycerol eller TAG). TAGmolekylen består av en glycerolmolekyl som har en fettsyra (kolkedja) bunden
till var och en av sina tre kolatomer. Fettsyrorna kan innehålla olika många
kolatomer (alltid ett jämnt antal och vanligtvis 16 eller 18 kol). Varje
enskild fettsyra kan ha noll, en, eller flera dubbelbindningar i kolkedjan.

världen. Dessa oljor består upp till 90 procent av en så
kallad teknisk fettsyra, exempelvis epoxy-, hydroxy-,
konjugerad eller annan fettsyra. De kan kvalitets
mässigt väl konkurrera med den fossila oljan och
ersätta denna som råvara för tillverkning av olika
produkter som plaster, motoroljor, färger, lacker och
lösningsmedel.
Idag har de biologiskt baserade tekniska fett
syrorna dock ett alltför högt pris eftersom de produceras av vilda växter som inte kan odlas rationellt.
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För att dessa ska kunna komma i fråga som råvaror
för den kemisk-tekniska industrin krävs därför att
fettsyrorna går att producera i jordbruksgrödor med
hög avkastning. Inom detta område sker en intensiv
forskning runt om i världen. Den syftar till att förstå hur vilda växter bildar och lagrar höga halter av
”tekniska” fettsyror i sina frön. Vår forskargrupp
är väldigt aktiv i detta arbete och vi liksom andra
grupper har kunnat visa att lagring av höga halter
av tekniska fettsyror kräver medverkan av flera olika
genetiska egenskaper. Med genteknik kan sådana
egenskaper nu överföras till för ändamålet lämpliga
jordbruksgrödor och till exempel resultera i en olje
gröda som producerar en industriellt intressant växtolja.
Ett exempel på forskning med genmodifierade
växter som utförs vid olika universitet är det EU-finan
sierade forskningsprojektet ICON som koordineras
från SLU i Alnarp. Projektet syftar till att med genteknik ta fram industriellt intressanta oljekvaliteter
som kan produceras i högavkastande och hållbart
odlade oljegrödor lämpliga för ändamålet. Projektet
har bland annat valt att fokusera på crambe (Crambe
abyssinica) som en oljegröda för odling i Europa.
Crambe korsar sig inte med existerande oljegrödor
och har en ursprunglig oljekvalitet som inte är lämplig
som livsmedel.
Inom ICON-projektet genmodifieras crambe med
olika egenskaper för att ta fram sorter som producerar

Stärkelse utvinns från ett antal grödor men främst
ur majs, vete, kassava och potatis. Den har många
användningsområden inom industrin men har som
naturlig råvara sina begränsningar och modifieras
därför på olika sätt såväl fysikaliskt som kemiskt.
Stärkelse är inte en likformig produkt utan består
av två olika slags molekyler som vardera bidrar med
olika egenskaper till slutanvändningen: amylos som
till största delen består av långa glukoskedjor, och
amylopektin som består av mycket kortare kedjor som
är sammansatta i en slags trädstruktur. Amylopektin
är en mycket större molekyl än amylos totalt sett, och
viktfördelningen i stärkelse är ungefär 75–80 procent
amylopektin och resten amylos.
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industriellt intressanta oljekvaliteter som till exempel
en olja som består av vaxestrar. Vaxestrar tål högre
temperaturer och tryck än vanliga växtoljor. Det gör
dem utmärkta att använda för tillverkning av smörj
oljor och de kan direkt ersätta produkter som är
baserade på fossil olja. En övergång till smörj- och
hydrauloljor baserade på växtproducerade vaxestrar
hos olika typer av entreprenadmaskiner och tunga
maskiner inom jord- och skogsbruk innebär en
kraftigt minskad miljöbelastning, eftersom sådana
fordon ofta har direktkontakt med omgivande natur
och miljö, och oljespill är vanligt förekommande.
Stärkelse som råvara i plastprodukter

I några jordbruksgrödor som majs och ris har man
funnit mutationer som påverkar balansen mellan de
två molekylerna som stärkelse utgörs av. Framförallt
i majs har detta utnyttjats för produktion av stärkelse
med nya egenskaper. Potatis är tetraploid, har alltså
fyra genomkopior, vilket gör att identifiering av och
förädling med mutationer är betydligt mer komplicerad hos potatis jämfört med hos majs. Därför har
det funnits ett antal biotekniska initiativ för att modifiera stärkelsekvaliteten i potatis.
Man kan då fråga sig varför det är någon mening
med denna modifiering då motsvarande mutationer
kan identifieras i majs som dessutom är en mycket
större gröda för stärkelseproduktion. Det beror på
att stärkelse från olika växtslag har olika molekylstruktur och därmed olika egenskaper för användning i processer inom industrin.
Amylos från potatis har mycket längre glukos
kedjor än motsvarande från majs vilket positivt
bidrar till polymera egenskaper. Vidare är potatisamylopektin till skillnad från de flesta kommersiella
stärkelser naturligt kemiskt modifierad med fosfatgrupper vilket ger den en förändrad viskositet och
upptagning av vatten samt en klarare smälta jämfört
med exempelvis majs-amylopektin.
Om man kokar upp potatis-amylopektin i vatten
så får man efter nedkylning en klar trögflytande lösning medan om man istället gör samma sak med

potatis-amylos så får man en fast gel. Med vanligt
potatismjöl får man lite av båda, alltså en trögflytande
lösning med klumpar. Ur detta inser man fördelen
mellan att kunna skilja på produktionen av dessa
båda komponenter.
Stärkelse med hög halt av amylos kan vara in
tressant för produktion av olika typer av biopolymert
material. Exempel är expanderade produkter som
förpackningschips, men också plastfilmer och andra
bioplaster. En plastfilm av amylosstärkelse är en exceptionellt bra gas- och fettbarriär som kan användas
i förpackningar för att skydda livsmedel. Tyvärr fungerar dessa filmer inte lika bra i våta miljöer vilket
begränsar deras användningsområden. Potatis med
hög halt av amylopektinstärkelse är framförallt in
tressant för pappersindustrin där den har fördelar
inom applikationer såväl i den våta delen av processen
som för bestrykning av finpapper som ska tryckas.
Andra fördelaktiga användningsområden är inom
textil- och limindustrin.
Potatissorter som producerar antingen högamylos
stärkelse eller ren amylopektinstärkelse har tagits fram
med genteknik av flera forskargrupper i världen. Mest
geografiskt näraliggande är ett samarbete mellan
Svalöf Weibull och Lyckeby Stärkelsen med vidare
utveckling inom BASF Plant Science. I mars 2010 blev
amylopektinstärkelsesorten Amflora godkänd för
kommersiell odling i Europa. Det är den första euro-

148

149

peiskt utvecklade genmodifierade jordbruksgrödan
– den andra totalt – som blivit godkänd.
Det går att tänka sig en rad andra modifieringar
av stärkelsestrukturer i potatis eller andra grödor som
skulle innebära fördelaktiga egenskaper för olika
användningar. Förutom i sin polymera form så används stärkelse också som råvara för produktion av
kemikalier antingen via kemiska eller enzymatiska
processer. För produktion av kemikalier används
också stärkelse som näring i mikrobiella fermentationsprocesser (jäsning).
Två exempel på detta är fermentationen dels till
etanol, dels till mjölksyra vilken sedan används i en
syntetisk process för bildningen av PLA (poly lactic
acid). PLA är ett polymert material som sedan kan
användas i många olika produkter. Genteknik skulle
här kunna användas för att öka avkastningen av
stärkelse från växten eller att producera stärkelsen i
en form som är lätt omvandlingsbar via fermentation
eller andra processer. Exempelvis skulle man kunna
tänka sig att växten producerar enzymer som binder
till och kan omvandla stärkelsen men som endast
verkar vid höga temperaturer. Då kan man låta växten
lagra in stärkelsen, utvinna den och sedan med hjälp
av förhöjd temperatur sätta igång den enzymatiska
omvandlingen av stärkelse till andra råvaror.
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Hemligheter från havre och jordmandel
ersätter oljeriggen

Dagens växtoljeproduktion är beroende av endast ett
fåtal oljegrödor: oljepalm, sojaböna och raps som tillsammans bidrar med cirka 80 procent av den globala
produktionen. De senaste 20 åren har växtoljeproduk
tionen ökat nästan tre gånger i mängd eftersom jordbruket gjorts mer effektivt, men också med hjälp av
traditionell växtförädling som gett högre oljehalt i
olika grödor. Potentialen för en vidare produktionsökning av växtolja från ovan nämnda oljegrödor är
dock låg. Exempelvis kan troligtvis inte halten olja i
oljepalm bli högre än vad den redan är (80 procent
av fruktköttets torrvikt) och en vidare produktionsökning skulle kräva att en större yta av regnskogsområden användes till odling vilket inte är önskvärt.
Det finns därför ett stort behov av att utveckla nya
högavkastande oljegrödor för att säkerställa fram
tidens ökande efterfrågan på växtolja i takt med
samhällets övergång till ett oberoende av fossil olja.
Växter använder sig av fotosyntesen för att omvandla kol från luftens koldioxid till socker som
behövs för utveckling och tillväxt. Lagringsvävnaden
hos växter importerar detta socker som sedan omvandlas till olika typer av lagringsprodukter såsom
stärkelse, protein och olja. Detta skafferi med näring
är viktigt för etablering av växtens nästa generation,
men det är också just lagringsvävnaden som skördas i
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jordbruket och används av oss människor som livsmedel och i industrin.
Man vet redan idag väldigt mycket om hur biosyntesen av stärkelse, protein och olja ser ut var för
sig. Däremot vet man väldigt lite om är vad det är
som styr kolflödet av socker till de olika lagringsprodukterna och därmed avgör den slutgiltiga sammansättningen i en lagringsvävnad. Vad är det som
gör att ett rapsfrö lagrar mest olja, medan ett vetefrö
lagrar mest stärkelse? Varför lagrar en sockerbeta så
mycket socker och en potatis så mycket stärkelse?
Om vi lyckas svara på dessa frågor kan vi utnyttja
kunskapen till att utveckla nya högavkastande oljegrödor. Men hur och var ska vi börja leta efter svaren
på dessa frågor?
Det finns växter med lagringsvävnad som an
rikar ovanligt mycket olja i jämförelse med sina nära
släktingar. Två exempel är fröet från havre och
underjordiska knölar från jordmandel. Dessa växter
är spännande att studera eftersom de kan innehålla
de genetiska och biokemiska hemligheter som av
slöjar varför en viss lagringsvävnad anrikar mer olja
än en annan. Havre och jordmandel är därför växter
som kan utgöra modellsystem för studier av oljesyntes
i sädesslagen (till exempel vete och ris) respektive
knölformande växter (till exempel potatis och socker
beta).
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Jordmandel

Havre

Jordmandel (Cyperus esculentus) och havre (Avena sativa) är två exempel
på växter som lagrar olja på udda ställen. Jordmandel producerar en stor
mängd 1–2 centimeter stora knölar som utvecklas i änden på rhizom (hori
sontella underjordiska stammar). Det är den enda kända växt som lagrar
olja i underjordiska knölar. Dessa kan innehålla upp till 30 procent olja,
35 procent stärkelse och 16 procent socker av torrvikten. Havre kan lagra
upp till 18 procent olja i sina frön medan endast någon procent olja åter
finns i frön från andra sädesslag som exempelvis vete, råg och korn.

I en växts alla celler finns genomet som kan liknas
vid ett helt bibliotek av böcker med de recept (gener)
som är en beskrivning av hur olika enzymer är uppbyggda (vilken sekvens av aminosyror de ska innehålla). Alla recepten i biblioteket utnyttjas dock inte
samtidigt, det beror på vad cellen behöver för enzymer
vid en viss tidpunkt. Om till exempel en cell i en
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Ett framtidsperspektiv som visar hur lantbruket genom odling av nya
grödor kan förse den kemiska industrin med alternativa förnybara råvaror
som ersättning för den fossila mineraloljan som dominerar idag.

växts lagringsvävnad ska producera olja så utnyttjas
de recept som ger upphov till enzymer som är inblandade i oljesyntes; man säger att dessa gener ”uttrycks”. Man kan med dagens genteknik och bio
informatik läsa av vilka gener som uttrycks i en viss
vävnad och vid en viss tidpunkt. Genom att jämföra
vilka gener som uttrycks i lagringsvävnaden på en
hög- och en lågoljehaltig sort av samma växtart kan
skillnaden i genuttryck mellan sorterna och därmed
de hemligheter som leder till ett ökat flöde av socker
till olja avslöjas.
Genom dessa analyser kan man ta reda på vilka
gener som styr det inkommande flödet av socker till
en större andel olja i lagringsvävnaden hos högoljehaltig havre och jordmandel. Dessa gener kan sedan
med genetisk ingenjörskonst överföras till andra
växtarter i syfte att dirigera om kolflödet till mer olja
i lagringsvävnader som vanligtvis i huvudsak lagrar
stärkelse eller socker. På så vis kanske man i fram
tiden kommer att kunna skörda växtolja från helt
nya oljegrödor, såsom oljebeta och oljehavre!

Stärkelsepotatis

Oljebeta

Kemisk industri

Kommer dessa grödor att odlas i Europa?

I detta kapitel har visats hur grödor med nya egenskaper kan utvecklas som skulle kunna komma till
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Färg

Plast

Smörjmedel
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stor nytta för samhället, både ur ett miljömässigt och
ekonomiskt perspektiv. För att kunna utveckla dessa
nya grödor inom en snar framtid är dagens moderna
växtförädling nödvändig. En modifiering av växten
med genteknik möjliggör i många fall en mycket
snabbare förädlingsprocess jämfört med traditionella
växtförädlingsmetoder eller domesticering av nya
grödor.
Processen för att nå ett godkännande för kommersiell odling av dessa GM-grödor är dock så lång,
komplicerad och dyr idag att det endast är få egenskaper som kan bära dessa kostnader. Om istället alla
grödor där nya egenskaper introducerats hade fått
passera ett likvärdigt kontrollsystem där den intro
ducerade egenskapen, och inte tekniken med vilken
den tagits fram, hade stått i fokus så hade dessa nya
grödor nått odlingsfälten mycket snabbare.

Anders Carlsson, Åsa Grimberg och Per Hofvander är
forskare och lärare vid område växtförädling och bio
teknik vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.
Lästips

•

ICON-projektets hemsida:
http://icon.slu.se/ICON/
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Bättre husdjursavel med
gentekniskt urval
Traditionell husdjursavel har blivit mer effektiv de
senaste åren tack vare att gentekniken i allt större
utsträckning bidrar till att välja ut de bästa avels
djuren. Genmodifierade husdjur har ännu inte börjat
användas för livsmedelsproduktion. Däremot finns
det nu ett läkemedel på marknaden som pro
duceras av genmodifierade getter. GM-tekniken
kan få större betydelse när vi lärt oss mer om
sambandet mellan gener och egenskaper. Kanske
kommer vi i framtiden att öka den biologiska mång
falden genom att introducera specifika mutationer
som ger husdjuren nya egenskaper, skriver Leif
Andersson.

Leif Andersson,
Uppsala universitet.
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ör ungefär 10 000 år sedan när människan blev
jordbrukare började vi tämja de vilda djur
arter som skulle bli våra husdjur. För en del husdjur
finns fortfarande den vilda stamformen kvar i naturen.
Tamgrisens anfader vildsvinet finns fortfarande spridd
över Europa och Asien och blir allt vanligare i Sverige.
Den röda djungelhönan, ursprunget till våra tamhöns,
lever fortfarande i vilt tillstånd i Sydostasien. Där
emot är nötkreaturens ursprungsart, uroxen, utdöd.
Den sista dog år 1627 i Polen.
Om man inte känner till husdjurens ursprung är
det svårt att tro att exempelvis tamgrisen och vildsvinet
tillhör samma art och att de utan problem kan para
sig och få fullt friska kultingar. Men genom att välja ut
avelsdjur med önskvärda egenskaper lärde sig männi
skan tidigt att successivt få fram djur som var allt
bättre lämpade att producera nyttigheter åt oss.

Tamsvin

Vildsvin

Tamgrisen härstammar från vildsvinet, men har förändrats dramatiskt
under årtusendenas lopp.

Under de senaste hundra åren har husdjursaveln blivit
alltmer effektiv tack vare ökade kunskaper om genetik.
Husdjursavel innebär att man mäter olika egenskaper
på tänkbara avelsdjur eller deras nära släktingar. Därefter använder man avancerade statistiska modeller
för att räkna ut vilka djur som är allra bäst lämpade
för avel. Detta är särskilt väl utvecklat för mjölkproducerande nötkreatur där man använder konstgjord
inseminering och omfattande avkommeprövningar

av ungtjurar. Avkommeprövning innebär att man
för ett hundratal av ungtjurarnas döttrar samlar in
data på mjölkproduktion och övriga egenskaper, till
exempel sjukdomar. Utifrån denna information kan
man beräkna ett mycket säkert avelsvärde för varje
ungtjur. De allra bästa tjurarna väljs ut för avel och
kommer att få tusentals eller kanske tiotusentals
avkommor. Tillämpningen av avancerade avels
metoder har under de senaste 60 åren lett till dramatiska ökningar av produktionsförmågan hos flera av
våra husdjur. Detta har varit en förutsättning för den
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På barnen känner vi föräldrarna

strukturomvandling som skett i jordbruket under
samma period, vilken innebär att en allt lägre andel
av befolkningen är sysselsatta med primärproduktion
av livsmedel.
Selektivt urval är alltså den metod som hittills
använts för att förändra husdjuren. Men hur har
detta påverkat husdjurens gener? Husdjuren och
deras vilda stamformer har samma genuppsättning.
Skillnaden ligger i att förekomsten av genvarianter
som påverkar djurens egenskaper ökat eller minskat.
All ärftlig variation uppstår genom mutationer. För
däggdjur har man beräknat att varje individ bär på
cirka hundra nya mutationer som uppstod i föräldrarnas könsceller. (Men kom ihåg att arvsmassan hos
ett däggdjur består av cirka tre miljarder baspar så
felprocenten är extremt låg!) Mutationer kan innebära en förändring av en enskild byggsten i DNAkedjan (sidan 24), eller att en eller flera byggstenar
försvinner eller kommer till. Majoriteten av de nya
mutationerna har ingen eller försumbar effekt på
individens egenskaper eftersom de berör delar av
arvsmassan som är mindre viktig. Vissa mutationer
är direkt skadliga eftersom de stör någon vital funktion, och ett litet antal mutationer leder till gen
varianter som ändrar individens egenskaper.

in i minsta detalj. Det gäller också för våra vanligaste
husdjur som höns, nötkreatur, hund, häst och gris.
Däggdjurens arvsmassa innehåller drygt 20 000 gener
som kodar för olika proteiner. Utvecklingen inom
gentekniken går nu rasande fort och under de senaste
fem åren har det kommit ny teknik som gör det möjligt
att läsa av hela arvsmassan från många olika individer för en ganska blygsam kostnad jämfört med
den mycket stora investeringen som krävdes för att
undersöka en individ för tio år sedan. Denna teknikrevolution kommer få mycket stor betydelse för
kunskapsuppbyggnad och praktiska tillämpningar
inom alla områden av biologi och medicin, inte
minst inom husdjursgenetiken. Det finns nu helt
nya möjligheter att klarlägga samband mellan ärftlig
variation på DNA-nivå och husdjurens egenskaper.
Gentekniken ger friskare husdjur

Under den senaste tioårsperioden har arvsmassan för
en lång rad organismer, inklusive människan, kartlagts

I och med att gentekniken blivit alltmer kraftfull
så har den fått allt större betydelse som ett komplement till traditionella metoder för att välja ut de djur
som är mest lämpade för avel. Ett viktigt avelsmål
är att minimera förekomsten av ärftliga sjukdomar
eftersom dessa orsakar lidande hos djuren och ett
ekonomiskt bortfall då man blir tvungen att avliva
sjuka djur. Gentekniken har inneburit en lösning
på detta problem och utan tvekan minskat förekomsten av ärftliga sjukdomar och defekter. Mutationer
sker slumpvis i arvsmassan, och ibland orsakar en ny
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Husdjurens arvsmassa kartlagd

Storskalig genkarta visar vägen

mutation en ärftlig sjukdom. Det stora problemet
med ärftliga sjukdomar i husdjursaveln är de recessiva
sjukdomarna, då en sjuk avkomma måste få sjukdomsanlaget från bägge föräldrarna. Anlagsbärarna
kan i övrigt vara fullt friska och sprida sjukdoms
anlaget i populationen. En mycket populär tjur med
bra anlag för mjölkproduktion kanske också bär på
ett defektanlag som han kommer att nedärva till
hälften av alla de döttrar han får. Några generationer
senare kommer detta defektanlag dyka upp i dubbel
uppsättning och orsaka en ärftlig sjukdom. Detta är
nu löst eftersom så fort en ärftlig sjukdom uppträder
som ett problem går det snabbt att utveckla en diag
nostisk DNA-test för att eliminera förekomsten av
sjuka djur. Ett praktiskt exempel från Sverige är att
det för några år sedan dök upp ett problem med
smakfel i mjölk från vissa kor, den luktade som
ruttna räkor! Problemet är att på varje gård så samlas
mjölken från alla djuren i en stor tank och om ett
djur hade detta smakfel så blev man tvungen att kassera
all mjölk tills dess att kossan med denna defekt
kunde påvisas och tas bort från produktionen. Vi
kunde snabbt visa att räksmaken berodde på en muta
tion som inaktiverade det enzym som behövs för att
oxidera en substans som heter trimetylamin, och
därmed göra den luktlös. En DNA-test utvecklades,
och efter att den använts under några år för att testa
tjurar innan de sätts in i avel så kunde problemet
elimineras.

En ny tillämpning av genteknik inom husdjursaveln
som fått allt större betydelse de senaste åren är det
som kallas genomisk selektion (se sidorna 34–35).
Denna teknik innebär att man analyserar ett mycket
stort antal DNA-markörer (mer än 50 000 stycken)
jämnt spridda över alla kromosomer och därefter
med sofistikerad statistisk analys fastställer korrelationen mellan DNA-markörer och djurens avelsvärde
som man räknat ut med traditionell avelsvärdering
(se ovan). Efter att man fastställt denna korrelation på ett material så kan man räkna ut avelsvärdet
med ganska hög precision för andra individer inom
samma population av husdjur utan att genomföra
en kostsam avkommeprövning. Detta är en mycket
stor fördel i synnerhet inom avel på mjölkboskap
där man traditionellt inte kan räkna ut avelsvärdet
förrän tjurarnas döttrar har börjat producera mjölk.
Med genomisk selektion kan man räkna ut ett avelsvärde för tjurkalven så fort man kan analysera hans
DNA, till exempel från ett enkelt hårprov. Metoden
kan också användas för att bedriva ett mer aktivt avels
arbete på egenskaper som är svåra att mäta i fält,
som till exempel graden av resistens mot sjukdomar.
Detta kan mätas på experimentgårdar, och sedan
använder man genomisk selektion för att fastställa
korrelationer till DNA-markörer vilket gör det möjligt
dra nytta av dessa samband i det generella avels
arbetet. Genomisk selektion används för närvarande i
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stor skala främst på nötkreatur och förväntas få stor
betydelse för att göra avelsarbetet ännu mer effektivt
och förhoppningsvis mer allsidigt så att man kan
prioritera djurhälsa och kvalitetsegenskaper.

Genmodifiering via kärnöverföring
DNA

Kroppscell

Introduktion av
DNA-fragment med
elektroporering

Genmodifiering av husdjur – två metoder

Principen för att ta fram GM-husdjur genom att direkt
spruta in gener i nyligen befruktade äggceller fungerar
på samma sätt som för andra däggdjur (se sidan 32).
Denna teknik, mikroinjektion, har använts sedan
mitten på 1980-talet. Men den har klara nackdelar
om man skulle vilja använda tekniken på livsmedels
producerande husdjur. Man kan inte kontrollera
var i arvsmassan den överförda genen integreras.
Dessutom blir det ofta många kopior i rad av den
överförda genen vilket kan leda till en instabil nedärvning.
En alternativ och mer effektiv metod har utvecklats
som bygger på den teknik med kärnöverföring som
användes för att exempelvis klona fåret ”Dolly” i
Skottland. Tekniken innebär att man använder så
kallad elektroporering för att föra in gener i cellkärnan
hos celler som man odlar i laboratoriet. Cellerna utsätts för en strömstöt som öppnar porer i cellerna
och gör att det DNA man har tillsatt till odlingsmediet kan tas upp. Väl inne i cellen kommer genmaterialet i sällsynta fall (kanske en på miljonen) att
orsaka precis den förändring man vill åstadkomma.
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Cell med
önskad genförändring

FUSION
Obefruktad
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Cellkärna
tas bort

Äggcell
utan kärna
Implantation i
surrogatmoder

100 procent
genmodifierade
avkommor

Med hjälp av så kallad kärnöverföring kan man sätta in DNA-fragment i
en odlad kroppscell och därefter välja ut celler med den specifika genförän
dring man vill åstadkomma. Den genmodifierade cellkärnan förs sedan
samman med en äggcell som har tömts på sin egen cellkärna. Utvecklingen
till en ny genmodifierad individ sker i en surrogatmoder.

Det fördelaktiga med att göra detta i odlade celler är
att man då kan använda olika gentekniska metoder för
att bland miljontals celler sortera ut de som har precis
den önskade genförändringen. Idag är det möjligt att
göra mycket specifika ändringar som att till exempel
byta ut en enskild byggsten i arvsmassan.
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När man väl fått fram en genmodifierad cell för man
över dess cellkärna till en äggcell som har tömts på
sin cellkärna. Äggcellen med sin främmande cellkärna
innehåller allt som behövs för att starta en normal
fosterutveckling. När denna väl har kommit igång
kan den genmodifierade cellkärnan ta över och styra
utvecklingen till en ny individ. Utvecklingen sker
i en surrogatmoder, och i gynnsamma fall föds en
fullt frisk genmodifierad avkomma som i sin tur kan
nedärva genmodifieringen till sina avkommor på
naturligt sätt.

När tekniken att framställa GM-möss först beskrevs
i början på 1980-talet var en av kommentarerna att
man nu fått en teknik för att genetiskt skräddarsy
husdjur och grödor. Nästan 30 år senare måste man
konstatera att genmodifierade husdjur ännu inte
används för livsmedelsproduktion. Vad beror detta
på? En viktig orsak är att man underskattade den
genetiska komplexiteten för de egenskaper som är
av störst intresse i husdjuraveln, till exempel mjölkproduktion och de stora framsteg man redan gjort
att genetiskt förändra husdjuren med traditionell
avel. Det är helt enkelt inte så lätt som att kasta in
några extra kopior av en gen för till exempel tillväxthormon hos en gris och få den att växa dubbelt så

fort. Traditionell avel har redan fördubblat tillväxthastigheten hos en tamgris jämfört med ett vildsvin,
och det är knappast troligt att det är mängden tillväxthormon som begränsar tillväxten hos en tamgris. Tillämpningen av genteknik på husdjur har
hämmats av vår bristande kunskap om sambandet
mellan gener och viktiga egenskaper. Här pågår det
dock en snabb kunskapsuppbyggnad som förväntas
väsentligt öka möjligheten att introducera specifika
genförändringar hos livsmedelsproducerande husdjur.
Traditionell avel har hittills helt baserats på naturligt
förekommande mutationer men det är möjligt att
det i framtiden går att öka den genetiska mångfalden
genom att introducera specifika mutationer som kan
förutses ha positiva effekter på någon egenskap baserat
på en fördjupad kunskap om sambandet mellan gener
och egenskaper.
En annan viktig orsak till att praktiska tillämpningar
av GM-husdjur har dröjt är att dessa försök är mycket
kostsamma. Man måste hålla ett stort antal hondjur
som äggdonatorer och surrogatmödrar för att få
fram ett litet antal genmodifierade avkommor. Därför
är det bara ett mindre antal forskargrupper i världen
(inga i Sverige) som har sysslat med GM-husdjur.
Dessutom har få företag varit verksamma, och de som
varit aktiva har främst fokuserat på att ta fram mediciner till människor. Det är uppenbart att den stora
tveksamheten som konsumenterna (främst i Europa)
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Skräddarsydda husdjur – betydligt svårare än
man först trodde

visat mot användningen av GM-växter har minskat
intresset från företag att satsa på forskning kring GMhusdjur anpassade för livsmedelsproduktion.
Mer eller mindre lidande för djuren?

Det finns än så länge endast begränsad forskning som
syftar till att utveckla GM-husdjur för livsmedels
produktion. Det man potentiellt skulle vilja åstadkomma är till exempel bättre djurhälsa, bättre livs
medelskvalitet, miljövänligare produktion och förstås
ökad produktion. Bättre djurhälsa är ett högst ange
läget mål i traditionell avel; det minskar förluster i
produktionen och det minskar lidande för djuren.
Infektionssjukdomar och parasiter orsakar stora för
luster inom husdjursnäringen, i synnerhet i tropikerna. Med allt bättre kunskap både om sjukdomsframkallande organismer och om värddjurets för
svarsmekanismer borde det bli möjligt att använda
genteknik för att förbättra djurhälsan.
Den klart största risken för negativa effekter i
samband med användning av genteknik på husdjur
är att den i vissa fall skulle kunna orsaka lidande och
försämrad djurhälsa. Risken för detta kommer att
bero på i vilken utsträckning den överförda genen
påverkar djuret. En genförändring som gör husdjuret
mer resistent mot en viss sjukdom förväntas förbättra djurhälsan och minska lidande. I andra fall,
till exempel när ett husdjur producerar ett mänskligt
protein i mjölk (se nedan), är det inte troligt att
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genförändringen påverkar djurets välbefinnande. Men
i vissa fall kan genförändringen orsaka allvarliga
problem med djurhälsan. Ett exempel skulle kunna
vara den försämrade djurhälsan hos belgisk blå boskap,
”Belgian Blue”. Dessa djur har dock inte fått sin
extrema muskelmassa genom genteknik, utan den
beror på en spontan mutation som inaktiverar en
gen som reglerar muskelutveckling. Samma dju hälso
problem skulle naturligtvis uppstå om man använde
genteknik för att inaktivera samma gen. Det är inte
vilken teknik som använts för att åstadkomma en viss
genförändring som är avgörande utan de effekter
genförändringen har på djurhälsan. Innan man kan
använda GM-husdjur inom jordbruket måste man i
varje enskilt fall noggrant utvärdera risken för försämrad djurhälsa.
Miljögris med fosforfattig gödsel

Läckage av kväve och fosfor till naturen är ett problem
i samband med storskalig grisproduktion. En kana
densisk forskargrupp vid University of Guelph utvecklade för cirka tio år sedan en genmodifierad
”miljögris” (Enviropig) som skulle kunna minska
problemet. Grisgödsel från denna gris innehåller cirka
en fjärdedel så mycket fosfor som grisgödsel från en
vanlig gris.
Växtmaterialet i grisfoder innehåller tillräckligt
med fosfor, men detta organiska fosfor är inte tillgängligt för den växande grisen eftersom den saknar
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enzymer som behövs för att frigöra fosfor från växtmaterialet. Därför tillsätter man oorganiskt fosfor i
fodret, och konsekvensen blir att grisgödsel innehåller
den fosfor som grisen inte kan utnyttja. Forskarna
kom då på idén att ta fram en GM-gris som har det
enzym som krävs för att frigöra fosfor från växt
material. För att förstå principen för dessa försök
måste man veta att en gen består av två komponenter:
en del som bestämmer hur det färdiga proteinet ska
se ut och en annan del, styrsignal, som bestämmer
var, när och hur mycket som ska tillverkas. Forskarna
gjorde en genkonstruktion där den kodande delen
för enzymet fytas kom från tarmbakterien Escherichia
coli. Styrsignalen kom från en gen som är aktiv i
grisens spottkörtlar. GM-grisen har därför saliv som
innehåller enzymet fytas som gör att fosfor frigörs
från växtmaterialet i vanligt grisfoder. Konsekvensen
blir att man inte behöver tillsätta fosfor i fodret, och
mängden fosfor i gödslet minskar. En annan fördel
är att det minskar användningen av oorganiskt fosfor
som utvinns från fosfatmalm, en ej förnybar natur
resurs. Enviropig har i skrivande stund (juli 2011)
ännu inte godkänts för livsmedelsproduktion men
enligt University of Guelph så har man lämnat in
ansökningar till myndigheter i Kanada och USA om
att få den godkänd.
Enviropig är ett intressant exempel där man försöker använda GM-teknik för att ge ett husdjur en

helt ny egenskap som gör produktionen mer kostnadseffektiv och minskar ett miljöproblem. Denna typ
av tillämpningar känns betydligt mer angelägna än
att bara använda GM-tekniken för att öka produktionen eftersom traditionell avel har visat sig vara
så effektiv på just detta. Som ovan nämnts har den
traditionella aveln också blivit ännu mer effektiv på
senare år när DNA-baserad teknik har blivit ett viktigt
hjälpmedel att hitta de allra mest lämpade avelsdjuren.
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Läkemedel i mjölk

Redan på 1980-talet inleddes försök med att ta fram
GM-husdjur som kan producera läkemedel i mjölk.
Många små enkla humana proteiner går alldeles utmärkt att producera i bakterier, som till exempel
insulin för att behandla diabetes eller tillväxthormon
för att behandla dvärgväxt. Men de flesta proteiner
behöver framställas i en cell från en högre organism
för att bli fullt aktiva. Det är fullt möjligt att producera dessa proteiner med hjälp av genmodifierade
däggdjursceller som odlas i laboratoriet, men det är
dyrt att producera stora mängder protein på detta
sätt. Därför föddes idén att man skulle kunna utnyttja genmodifierade husdjur. Några få mjölkproducerande GM-djur borde kunna producera tillräckligt med humant protein i sin mjölk för att täcka hela
världsmarknaden. För att få fram ett GM-djur som
producerar ett mänskligt protein i mjölk måste man

Gen för Faktor VIII

Gen för fårets
mjölkprotein
Styrsignal

Frisk person
Ny genkonstruktion
Den nya
genkonstruktionen
sätts in i fåret

Blödarsjuk
som saknar
Faktor VIII

Faktor Rening av
VIII
Faktor VIII

Fåret producerar
mjölk som innehåller proteinet
Faktor VIII

Ett får kan genmodifieras så att det tillverkar mjölk som innehåller
Faktor VIII, ett protein som saknas hos blödarsjuka. Kopplat till fårets
egen mjölkproteingen finns en styrsignal som ser till att proteinet hamnar i
mjölken och ingen annanstans. Denna styrsignal kopplas ihop med Faktor
VIII-genen från en frisk person. Det gör att Faktor VIII också hamnar
i mjölken, precis som fårets egen mjölkprotein. Faktor VIII måste ren
framställas för att kunna ges till patienten via injektioner.

först göra en genkonstruktion. Den ena delen hämtar
man från den mänskliga gen som ger upphov till det
protein man vill producera, till exempel koagulationsfaktor VIII som behövs för att behandla blödar
sjuka. Styrsignalen tar man från en gen som ser till
att proteiner hamnar just i mjölken och ingen annanstans hos djuret. Därefter gör man ett GM-djur
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enligt någon av principerna som beskrivs på sidorna
32 och 169 (se bild).
Efter mer än 20 års forskning kring möjligheterna
att producera läkemedel i mjölk så finns det nu en
produkt på marknaden baserat på denna teknik.
Det är det amerikanska företaget GTC Biothera
peutics som har tagit fram en GM-get som producerar humant antitrombin i sin mjölk. Antitrombin
behövs för att förhindra blodproppar och används
nu för att behandla patienter som har en ärftlig brist
på detta protein. Produkten som kallas för Atryn
har godkänts för läkemedelsanvändning av Food
and Drug Administration (FDA) i USA. Företaget
skriver att läkemedlet inte ska användas på patienter
med en känd överkänslighet mot get eller getproteiner,
troligen på grund av att de inte kan garantera att
preparatet inte innehåller spårmängder av getproteiner.
Produkten skulle vara ofarlig att äta eftersom getproteiner bryts ner i mag-tarmkanalen, men eftersom antitrombin måste injiceras i blodet på patienter
för att inte brytas ner (i mag-tarmkanalen) så finns
det en risk att överkänsliga personer kan reagera på
spårmängder av getproteiner i preparatet.
Hanterbara risker

Användningen av genmodifierade husdjur (med
undantag för odlade fiskar) skulle innebära försumbara ekologiska risker. För det första är det relativt
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lätt att kontrollera spridningen av husdjur i naturen
om de skulle rymma från gårdar. Dessutom är våra
moderna husdjur dåligt anpassade att leva i naturen,
och de genetiska förändringar man vill åstadkomma
skulle knappast innebära en fördel om de spreds till
en vild population.
Kunskapen om geners funktion och betydelse för
husdjurens egenskaper ökar snabbt. Det råder ingen
tvekan om att det kommer att öppna möjligheter
för tillämpningar av genmodifieringar även på livsmedelsproducerande husdjur. De risker som finns
kan inte ignoreras, men de förefaller hanterbara och
måste bedömas från fall till fall. Det är högst sannolikt att tekniken kommer att användas i framtiden,
först i länder som USA och Kina och så småningom
även i Europa.
GM-teknik kommer aldrig att ersätta traditionell
avelsvärdering, eftersom genmodifierade avelsdjur
måste utvärderas på samma sätt som vanliga djur
för att man ska kunna bedöma individens fullständiga
genuppsättning. Den ärftliga variationen i husdjurs
populationer kommer att finnas kvar eftersom de
flesta husdjurspopulationer inte är starkt inavlade
och nya spontana mutationer uppstår i varje generation. GM-tekniken kan komma att användas för att
introducera specifika genmodifieringar som sedan
utvärderas på samma sätt som de spontana mutationer
som hittills har varit husdjursavelns fundament.

Men det återstår en hel del utvecklingsarbete innan
tekniken kan integreras i traditionella avelsprogram.
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Leif Andersson är professor i funktionsgenomik vid
Uppsala universitet och gästprofessor i husdjurens funk
tionsgenomik vid Sveriges lantbruksuniversitet. Hans
forskargrupp jobbar främst med husdjur som modell för
att söka grundläggande kunskaper om geners funktion
och deras betydelse för olika egenskaper. Han har anslag
från Formas för ett projekt som rör genetiska studier av
husdjur och naturliga populationer baserat på sekvense
ring av hela arvsmassan.
Lästips

•
•

Läs mer om den fosfatbesparande miljögrisen
Enviropig: http://www.uoguelph.ca/enviropig/
Per-Erik Sundgren, Husdjursavel – hur mycket är
nog? (i Djuren i människans klor, Formas Fokuserar 2005).

Tre decennier med genmodifierad fisk
– vad har hänt?
Den första ansökan om att få en genmodifierad lax
godkänd som livsmedel har lämnats in i USA. Gen
modifieringen kan ge fisk en snabbare tillväxt och i
vissa fall göra dem större, ge förbättrat närings
innehåll, bättre köldhärdighet, bättre motståndskraft
mot sjukdomar, eller minska behovet av industri
fisk. Men det finns risk för att de transgena fiskarna
sprids i naturen och det är viktigt att odlingen sker
under kontrollerade former för att inte naturligt
förekommande arter ska slås ut, varnar Fredrik
Sundström och Jörgen Johnsson.

Fredrik Sundström, Institutionen för Ekologi
och Genetik vid Evolutionsbiologiska centret
vid Uppsala universitet.

Jörgen Johnsson, Zoologiska institutionen,
Göteborgs universitet.
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enmodifierad fisk har faktiskt funnits ute i
butiker i flera år. GloFish®, en zebrafisk med
gener från en manet som producerar ett fluore
scerande ämne fanns först att köpa i Asien och sedan
i USA efter att några studier genomförts med slut
satsen att de inte innebar en ekologisk risk. Dessa fiskar
får inte saluföras inom Europa men finns sedan
några år illegalt inom EU:s gränser. GloFish® är
ämnade för akvarier och attraktionen är att de blir
självlysande under speciellt ljus som exempelvis UVljus. Om de är attraktiva att hålla i akvariet är väl
upp till var och en att bedöma.
Men principen med GloFish® kan ha fler användningsområden än för akvariebruk. Om den gen som
ger upphov till det fluorescerande ämnet inte är aktiv
i fisken redan från befruktningen utan istället måste
startas upp, kan man konstruera genen så att bara
vissa ämnen eller vissa förhållanden aktiverar genen
och därmed produktionen av det fluorescerande
ämnet. Om man till exmpel låter genen slås på bara
när det finns en specifik metall närvarande kan fisken
användas som indikator på föroreningar. När fisken
börjar lysa så är vattnet förorenat! Det kan ju i och
för sig även vara bra att ha en sådan fisk i akvariet.
Den talar själv om när det är dags att byta vatten.

Det idag särklass största användningsområdet för
GM-fisk är inom matproduktion. För oss svenskar

finns flera arter, bland annat lax, röding, regnbåge
och karp, som redan modifierats och realistiskt
skulle kunna vara av direkt intresse för odlare och
konsumenter inom några år. Dessa fiskar har i första
hand modifierats för att öka deras produktion av tillväxthormon vilket oftast leder till snabbare tillväxt
och/eller ökad maxstorlek. I dagsläget innebär detta
att en odlare skulle producera dubbelt så mycket
kött per år. Förutom ökad köttproduktion har dessa
fiskar även en ökad konverteringsprocent, runt 10
procent för vissa arter, vilket betyder att det går åt
mindre mat och blir mindre avfall från odlingen för
produktion av lika mycket kött som från vildfisk.
Detta är en viktig egenskap då mycket av laxfiskens
mat består av annan fisk som ansjovis och sill som
idag riskerar utfiskning. Samtidigt måste man ta hänsyn till att om GM-fisken används för att producera
dubbelt så mycket kött så går det åt nästan dubbelt så
mycket foderfisk och blir nästan dubbelt så mycket
avfall varje år. När man bedömer för- och nackdelar
med GM-fisk är det därför viktigt att ta in flera
aspekter och inte glömma att om vi äter mer fisk så
kanske vi äter mindre av något annat vilket kan leda
till för eller nackdelar för organismer som inte har
direkt med GM-fisken att göra.
Behovet av foderfisk försöker man minska genom
att modifiera laxen så att den kan utnyttja växtproteiner bättre. Detta kan dock leda till minskad
mängd av de goda omega-3-fetterna. Därför finns
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GM-fisk på tallriken

även forskning på hur man kan föra in gener som gör
att laxfisken kan producera sin egen omega-3 och
andra ämnen som idag anses vara bra för oss konsumenter. Skulle man lyckas framställa laxar med
alla dessa modifieringar så återstår det att se om de
fortfarande smakar lax.
Vidare försöker man ta fram lax som producerar
sitt eget antifrysmedel så att de kan odlas i kalla
områden utan att frysa till is. Det forskas även på
att föra in gener som gör att fisken i princip producerar sina egna mediciner, det vill säga ämnen som
kan angripa virus och bakterier. Detta skulle kunna
minska dödlighet som uppstår på grund av sjuk
domar i odlingen där fisk hålls i stora antal och tätt
tillsammans. Men vad händer om sådana fiskar
skulle komma ut i naturen? Kanske kan de bära på
sjukdomen utan att själva bli sjuka och därmed sprida
den till vilda fiskar. På längre sikt finns även risken
att den sjukdomsaltrande organismen blir immun mot
den införda genens medicin som därmed blir overksam, ungefär som det som händer med antibiotikaresistens hos bakterier.

För de flesta typer av modifierade fiskar är både för
delar och risker ganska hypotetiska än så länge.
Undantaget är den snabbväxande laxen där man
både har individer som är färdiga att börja odlas
kommersiellt och där det finns ganska bra underlag

när det gäller de risker som kan uppstå om dessa
modifierade fiskar skulle komma ut i naturen. Den
första ansökan till en myndighet om att få odla och
sälja GM-fisk för humankonsumtion kom alltså
dryga 25 år efter att den första GM-fisken producerats i laboratoriet. I september 2010 skickade företaget
AquaBounty i USA in en ansökan till amerikanska
Food and Drug Administration (FDA) för att få tillstånd att odla och sälja sin AquAdvantage-lax. Det
är en genmodifierad Atlantlax som fått extra gener
för att producera mer tillväxthormon än normalt,
vilket får den att växa dubbelt så fort som den vilda
laxen. Ansökan innehöll också tre viktiga aspekter
på användning av genetiskt modifierade organismer:
är fisken farlig att konsumera för människor, innebär odlingen djuretiska problem och finns det ekologiska risker med att odla GM-fiskar om de skulle
rymma eller släppas ut?
Kritiken lät inte vänta på sig. Ett flertal organi
sationer opponerade sig mot att konsumtionstesterna
var bristfälliga, andra tyckte det var djurplågeri att
utsätta fisken för denna behandling eller hade rent
etiska aspekter på genmodifiering i allmänhet.
Många biologer opponerade sig mot den bristfälliga
analys som gjorts av de ekologiska risker som storskalig odling av dessa fiskar skulle kunna medföra.
Hur det gick? AquaBounty fick efter mötet till uppgift att bemöta de kommentarer som lämnats och
det är där vi befinner oss i skrivande stund. Den
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AquaBounty vill odla GM-lax

amerikanska kongressen, som styr över tilldelningen
av ekonomiska resurser till FDA, har diskuterat ämnet
och vill förhindra att FDA spenderar pengar på att
godkänna ansökan från AquaBounty. Oavsett om
ansökan kommer att beviljas eller inte så visar det i
alla fall på en sak: företag tror sig kunna göra ekonomiska vinster på GM-fisk!

misstag, sabotage eller naturkatastrofer. Tekniken som
används för att sterilisera äggen är i dagsläget inte
100 procent säker utan bara någonstans uppåt 99,9
procent. Var tusende hona skulle i så fall kunna producera avkomma och därmed generera flera tusen
transgena fiskar inom några år.
Överlevnaden hänger på konkurrensförmågan

AquaBounty håller sin avelsfisk i en anläggning på
Prince Edward Island i östra Kanada. Där vill man
producera enbart honliga laxägg som man sedan gör
sterila. Äggen vill man flyga till en odlingsanläggning uppe i bergen i Panama i Mellanamerika där de
ska kläckas så att laxarna sedan kan växa sig stora.
Efter slakt ska produkterna skickas frusna till USA
för försäljning.
I detta specifika fall är antagligen de ekologiska
riskerna för rymning ganska små då avelsfisken hålls
instängd i slutna system och därför inte kan komma
ut. Anläggningen ligger på en ö som omges av saltvatten där äggen inte kan överleva, och vad gäller
verksamheten i Panama skulle förrymd lax antagligen
inte klara av det varma vattnet i Stilla havet. Men det
fanns andra saker som var mer oroande med ansökan;
det står nämligen att man även räknar med att sälja de
sterila äggen till andra fiskodlare. Om äggen sprids
över världen är risken stor att några fiskar till slut
kommer att hamna i naturen på grund av oförutsebara

Men vad är då problemet om dessa laxar eller andra
genmodifierade fiskarter kommer ut i naturen? Skulle
de ens klara sig där? Det har forskats en del på just
detta under de senaste tio åren. En farhåga som
finns med just snabbväxande GM-fisk är att de har
väldigt hög aptit och därför vill äta mer. Ytterligare
en effekt verkar vara att de är villiga att prova andra
typer av byten och klarar att leva på byten av sämre
kvalitet. Om de lyckas mätta sin aptit i naturen
genom att äta många byten och därmed växa fort
så kan de snart även kannibalisera på varandra och
på vildfiskar. Matematiska beräkningar visar dessutom att GM-fisk skulle kunna slå ut lokala bestånd
av vildfisk under vissa förhållanden. Snabbväxande
GM-fisk verkar även mer benägen att röra sig till
nya områden. Detta tillsammans med förmåga att
leva på sämre byten skulle kunna göra att GM-fisk
kan etablera sig i områden där arten tidigare inte
fanns. Detta är särskilt troligt när det gäller fiskar som
modif ierats speciellt för att kunna hantera nya miljöer.
Dessa är inte lika väl utvecklade och studerade som
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Hur stor är risken att transgena fiskar sprids?

den snabbväxande GM-fisken, men tanken är att de
framför allt ska kunna leva i kallare vatten. Detta
skulle då göra att man till exempel kan odla transgen
lax längre norrut än där den vilda överlever idag och
därmed introducera en fisk som kan komma att störa
ekologin i dessa kalla områden.
Den transgena fiskens påverkan på ekosystemet
beror av hur väl den klarar ett liv i naturen. Snabbväxande GM-fiskar med stor aptit löper troligen större
risk än vild fisk att bli uppätna eftersom de ägnar
mycket tid åt att leta mat och därför dels är mindre
uppmärksamma på rovdjur, dels lättare upptäcks av
dessa. Samtidigt är det ofta fördelaktigt att växa och
bli stor snabbt för då är det färre rovdjursarter man
kan bli uppäten av. Så om GM-fisken lyckas undvika
att bli mat som liten så kan den snabbare växa sig
stor och därmed minska risken att själv uppäten.
Kunskapen är god om hur enskilda faktorer påverkar överlevnadschanserna hos vildfisk och den
snabbväxande nordamerikanska GM-coholax som
använts. Den är mindre omkring effekter hos andra
transgena arter och om vad som händer när de olika
faktorerna samverkar i naturen. Kanske dyker rovfisken upp för sällan för att äta alla de oförsiktiga
GM-fiskarna? Eller så finns det inte så mycket mat i
naturen att GM-fiskarna kan växa ifrån vildf isken?
Eller så utvecklas GM-fisken så snabbt att den kläcks
en tid på våren då naturen inte hunnit producera

tillräckligt med mat? Så när maten väl kommer och
vildfisken kläcks har GM-fisken redan svultit så
länge att den dött eller är för svag för att konkurrera
med vildfisken? Dessa spekulationer illustrerar hur
svårt det är att göra ekologiska riskbedömningar i
komplexa naturliga miljöer. Dessutom kan transgener påverka tillväxtmönstren på många olika sätt
hos olika arter. Hos vissa har transgenen effekt redan
under äggets utveckling medan den hos andra arter
blir aktiv först under tidigt yngelstadium. Vissa arter
växer sig större än vildfisken medan andra bara växer
fortare men har samma slutstorlek.
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Hur länge behåller GM-fisken sina egenskaper
i det vilda?

Så här långt har vi bara diskuterat vad som händer
inom en generation. Nästa steg i problematiken handlar
om vad som händer mellan generationer, och detta
område är än så länge ännu mindre utforskat. Naturen
uppvisar alltid variation, och det kommer att finnas
vissa GM-fiskar som kläcks tidigt och andra som
kläcks senare på våren. Om det är en nackdel att
kläcka tidigt kommer de som kläcks senare antagligen
att klara sig bättre. Då finns möjligheten, eller risken
i detta fall, att sent kläckande GM-fisk klarar sig
bättre och kan föra sina gener vidare till nästa generation. Denna process fortsätter sedan under nästa
generation och efter ett antal generationer kanske

Arvet och miljön

GM-fisken har förändrats så mycket att den inte
alls liknar den fisk som man började studera i labo
ratoriet. Sådan naturlig selektion är central inom
evolutionsbiologin, men har inte studerats i någon
större utsträckning vad gäller riskbedömning av GMfisk. Men det finns naturliga förklaringar till detta!
Att studera evolutionär förändring hos lax och
andra relevanta GM-fiskar är en process som tar lång
tid. Sådan forskning är svår att finansiera med dagens
forskningspolitik där forskningsanslag sällan kan erhållas för längre tid än 3–5 år. Trots att det går fortare för GM-lax att växa upp och bli könsmogen,
runt två år jämfört med en vild lax som tar 3–4
år, är generationstiden lång och kräver långtidsstudier. För att kunna se någon tydlig förändring hos
GM-laxen behöver man flera generationers selektion
och då skulle man troligen behöva studera dem i 10–
20 år innan man kan se resultaten. Dessutom krävs
det flera olika miljöer där fisken studeras och man behöver då stora anläggningar. Med en värmekänslig och
syrekrävande art som lax är det svårt att genomföra
sådana studier utan missöden under så lång tid i ett
rymningssäkert system, eftersom fisken inte får
studeras i naturen. Istället försöker man förstå principer genom att studera andra arter, till exempel zebrafisk där man hinner med flera generationer på ett år.
Men dessa studier har än så länge visat sig svåra att
få att fungera och några konkreta resultat har ännu
inte presenterats.

Ett problem som berör både studier inom och mellan
generationer är den inverkan som miljön har på
individers utveckling, och fiskar är här mer flexibla
än många andra organismer. Studier har visat att
GM-laxar kan växa så snabbt i den typiska odlings
miljön att de efter ett år väger tio gånger mer och
är tre gånger så långa som lika gamla vildfiskar i
odlingen. Men när samma GM-lax och vilda art
fränder fick växa upp i en miljö som efterliknade
naturen så var det nästan ingen skillnad i storlek efter
ett år (se figur på nästa sida). Fiskarna från båda miljö
erna studerades sedan i den naturliga miljön och det
visade sig att GM-fisken från odlingen åt fler byten
än vildfisken från odlingen medan det inte var någon
större skillnad mellan GM-fisk och vild fisk som hade
vuxit upp i den naturlika miljön.
På grund av dessa komplexa och varierande effekter
som uppväxtmiljön har på fiskens biologi är det svårt
att göra generella förutsägelser av vilka effekter
rymning och/eller utsättning av GM-fisk i naturen
kan få. Dessutom ökar effekterna av uppväxtmiljön
på fiskens utveckling ju äldre den blir. Detta ställer till
det när man vill studera hur genmodifiering påverkar
fiskens fortplantningsförmåga. De studier som hittills
gjorts på GM-laxens fortplantningsförmåga har utförts
på fisk som vuxit upp i en odlingsmiljö och inte i en
mer naturlig miljö. Sådana studier kan ge viktig
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Odling
Genetiskt modifierad

Naturlig

Simulerad natur
Genetiskt modifierad

Naturlig

För att få en mer realistisk uppfattning om vad GMlax skulle kunna ha för effekter på längre sikt har
man påbörjat försök med att ta fram GM-lax som
spenderat hela sitt liv i naturliknande miljöer. Detta
fungerar ganska bra under det första levnadsåret som
fisken spenderar i experimentbäckar, och man har
också lyckats studera vandringen som de gör från
bäcken till havet under sin andra vår. Det är dock en
betydligt större utmaning att efterlikna laxens natur
liga miljö i havet och det kommer antagligen ta några
år till innan vi vet hur väl detta arbete lyckas.
Vad händer om fisken rymmer?

information om hur en vuxen GM-rymling skulle
kunna fungera i naturen, men ger begränsad kunskap om hur en andra generation GM-fisk som vuxit
upp i naturen skulle fungera i en liknande situation.

Som om inte detta räckte så uppkommer ytterligare
frågor om GM-fisken skulle rymma och fortplanta
sig. Om GM-fisken leker med en vild fisk kommer
transgenen att föras över till en annan genuppsättning (alltså en ny genetisk miljö) som kanske påverkar
transgenens effekter på den nya värdfisken. Transgenen kanske leder till vissa egenskaper hos en typ
av genetisk uppsättning som studerats i laboratoriet,
men väl ute i naturen kan det finns många olika
typer av genetiska uppsättningar som transgenens
effekter inte studerats i. Detta kan vara speciellt problematiskt hos just laxfiskar som ofta uppvisar olika
grad av lokala anpassningar till sitt födelsevatten. En
odlad GM-fisk har utöver transgenen troligen även förändrats genetiskt i andra avseenden (genom artificiell
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På grund av interaktioner mellan gener och miljö under fiskens utveckling
kan fisken komma att se väldigt olika ut. Figuren visar att när fisk växer upp
i en odlingsmiljö (uppe till vänster) kan GM-fisken bli väldigt stor (översta
fisken) medan vildfisken inte blir mycket större än den man hittar i naturen.
Om samma GM- och vildfisk växer upp i en mer naturlig miljö (nere till
vänster) så växer sig GM-fisken inte mycket större än vildfisken. Denna effekt
gör att man inte kan använda fisk uppvuxen i en odlingsmiljö om man vill
veta hur samma fisk skulle vara efter att ha vuxit upp i naturen.

selektion) som en del av framtagandet av en stam som
ger önskvärda egenskaper i form av tillväxt och ut
seende. Den har därmed troligen även fått en genuppsättning som inte förekommer i naturen.

•

Riskvärdering av GM-fisk är svår

Så här långt har vi lärt oss att det är mer eller mindre
omöjligt att med säkerhet förutspå vad som skulle
hända om GM-fiskar kom ut i naturen. Det är helt
enkelt alldeles för komplext och liknar de svårigheter
som vi har med att förutspå om en art som invaderar
en ny miljö kommer att klara sig eller inte. Frågan
om vi bör tillåta kommersiell odling av GM-fisk
kommer därför att handla om hur villiga vi är att ta
dessa risker i förhållande till de eventuella fördelar
som kan identifieras för specifika företag eller samhället i stort. När man bestämmer sig tycker vi att
man bör beakta åtminstone följande:
• Olika intressenter kommer alltid att vara oeniga
om de biologiska riskerna med GM-fisk. Fortsatt
forskning kommer att öka kunskapsunderlaget,
men vi kommer aldrig att kunna förutsäga riskerna
med hundraprocentig säkerhet. Det är därför
rimligt att tillämpa en ”försiktighetsprincip” där
för- och nackdelar med produktion av GM-fisk
ska vägas samman.
• Innan en bättre förståelse kunnat nås för hur olika
arter påverkas av modifieringen måste varje art
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•

•

•

och transgen studeras i sin helhet. Man kan inte
använda data från ett system för att förutsäga
vad som kommer hända i ett annat system.
Vilken grad av avgränsningar ska krävas för
olika typer av GM-fisk? Ska endast landbaserad
odling inom slutna system tillåtas eller kan man
tillåta kassodling av fisk med någon slags biologisk avgränsning där man efter rymning får
acceptera en tidsbegränsad ekologisk effekt tills
den förrymda fisken dör?
Hänsyn bör tas till 1) risken att GM-fisken kan
etablera sig i naturen (hög-låg), 2) den effekt
som den då kan komma att ha (stor-liten) och
3) möjligheterna för fisken att sprida sig från en
rymningslokal till andra områden (lokal-global).
Reglering av GM-fisk måste ske på internationell
nivå. GM-fisk odlad i andra länder, kanske inom
EU i framtiden, kan rymma och hamna i svenska
vattendrag: fisken känner inga gränser!
GMO-frågan bör behandlas som en del av ett
större sammanhang, där global livsmedelförsörjning och resursanvändning ingår. Ska köttätande
eller vegetariska fiskarter produceras? Var ska fisken
produceras och för vem?

Fredrik Sundström är forskarassistent på institutionen
för Ekologi och Genetik vid Evolutionsbiologiska centret
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vid Uppsala universitet. Han har jobbat med genetiskt
modifierad fisk och ekologisk riskbedömning sedan år
2000 och sitter för närvarande med som expert i den
Europeiska myndigheten för livsmedelsäkerhet (EFSA)
för att ta fram riktlinjer inför ansökningar om kommer
siell odling av GM-fisk inom EU. Fredriks nuvarande
forskning berör samspelet mellan gener och miljö för
organismers utveckling.
Jörgen Johnsson är professor i ekologisk zoologi vid
Göteborgs universitet. Hans forskning rör främst bete
ende och ekologi hos fiskar med tillämpningar bland
annat inom biologisk riskbedömning, fiskevård och
fiskodling. Han har Formasanslag för två projekt som rör
tillväxtreglering hos öring respektive effektivare och eko
logiskt mer hållbara metoder för odling av öring och lax.

Genmodifierade insekter
och ryggradslösa djur
Ryggradslösa djur, som insekter och skaldjur, är
relativt enkla att genmodifiera och odla. Det finns
också många tänkbara användningsområden: allt
ifrån honungsbin som är motståndskraftiga mot
sjukdomar till räkor som växer sig riktigt stora eller
blodsugande djur som kan fungera som vaccina
törer. Trots att vissa lösningar redan skapats på
laboratorier ligger forskningen ännu i startgroparna,
skriver Fredrik Sundström.

Lästips?

•

•

S Palm, & N Ryman, Ekologiska effekter av
GMO: En kunskapssammanställning med fokus
på genspridning från raps, skogsträd och fisk.
Naturvårdsverket 2006. Rapport 5597.
L.F. Sundström och J.I. Johnsson, Tentativ praktisk
användning av transgen fisk och hur den kan
tänkas påverka miljön. Kunskapsöversikt, Miljö
konsekvenser av GMO, sid 39–57, Formas 2009.
Fredrik Sundström, Institutionen för Ekologi
och Genetik vid Evolutionsbiologiska centret
vid Uppsala universitet.
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en mångformiga gruppen av ryggradslösa djur
spelar stor roll för människors och husdjurs
välbefinnande som bland annat mat (som räkor och
musslor), sjukdomsspridare (exempelvis malaria
myggor och tsetseflugor) eller skadegörare (som
bladlöss och stritar). De kan även användas för att
tjäna mänskliga syften, som det pollinerande och
honungsproducerande biet eller rovkvalster som jagar
skadeinsekter på odlade grödor. Här finns alltså utrymme att genetiskt modifiera dessa arter så att de
passar våra önskemål ännu mer. Det går att tänka
sig modifierade räkor som växer sig så stora att det
räcker med en för att bli mätt, eller skottsäkra västar
gjorda av spindeltråd spunnet av modifierade larver
av silkesfjärilen. Varför inte låta en mygga utföra
vaccinationen istället för en läkare, eller kanske ta
lite medicin som producerats av en fluga?
Många av frågorna och problemen med att modifiera ryggradslösa djur liknar de som gäller för fisk
och andra ryggradsdjur. För de ryggradslösa djuren
är denna forskning fortfarande på ett tidigt stadium
och det kommer antagligen att dröja flera år innan vi
kommer att se produkter från dessa djur på marknaden. Däremot har forskningen kommit längre
inom de områden som handlar om att bekämpa
skadegörare och sjukdomsspridare. Till skillnad mot
många andra modifierade organismer är avsikten
med dessa att de ska släppas ut i naturen, och i vissa

fall hoppas man på att de ska ersätta de naturligt
förekommande djuren. Om exempelvis malaria
myggor kunde göras resistenta mot malariaparasiten,
så att parasiten inte kan överföras till människan, så
skulle malaria kunna kontrolleras i många områden.
Innan vi kommer att se ryggradslösa GM-djur utanför
forskarnas laboratorier återstår dock många problem
att lösa. Det handlar om tekniska problem som att
ta fram livskraftiga djur som har just de efterfrågade
egenskaperna, och man måste se till att det inte uppkommer bieffekter och ekologiska problem när GMdjur släpps ut i naturen.
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Kittlar dödsskönt i kistan?

Skaldjur är uppskattade på matbordet men det finns
även andra ryggradslösa djur som ofta omedvetet
konsumeras. Färgämnet karminröd, även känt som
E120, har säkerligen de flesta ätit eftersom det är
vanligt förekommande i flera livsmedel, bland annat
smågodis och läsk med röda färger. Det återfinns
också på sminkhyllan i form av rött läppstift. Karmin
utvinns idag från naturligt förekommande färgämnen
i sköldlöss men forskare försöker även modifiera lössen
för att få dem att producera speciella pigment eller
mer av sitt naturliga pigment.
Mer aptitligt låter det med räkor och musslor som
snabbt växer sig stora med hjälp av gener från fisk.
Dessa djur modifieras för att växa snabbare, bli större

och mer motståndskraftiga mot sjukdomar och därmed göra odlingen mer lönsam. Dock kommer det
att dröja många år än innan det blir möjligt att frossa
i genetiskt modifierade jätteräkor – om någon nu
skulle vilja det.
Honungsbiets honung är uppskattad av många.
Genom att modifiera bin genetiskt försöker man ta
fram honung av specifik typ och smak. Fruktflugor
äts antagligen bara av misstag när ägg och larver slinker
med frukt vid en måltid. Fast som GM-flugor kan de
komma att användas till att producera proteiner som
sedan kan utvinnas för att göra högkvalitativt fiskfoder eller inom human medicin. På liknande sätt
letar man vägar för att silkesfjärilens larv ska kunna
producera användbara proteiner för mänsklig konsumtion, men också för att göra mer speciella typer
av silke.

Forskare har lyckats påvisa att principen kan fungera
i enkla småskaliga laboratoriestudier där myggor fått
gener från bin. Följden blir att myggorna utsöndrar
bigift i tarmen efter att ha sugit blod, och det minskar
överlevnaden av malariaparasiter. När möss i ett experiment sedan blev stuckna av dessa modifierade
myggor var det färre som blev infekterade än om
de stacks av normala myggor. Den som är rädd för
myggor med bi-gener kan lugnas med att det verkar
fungera även med gener från sjögurkor.
Den här metoden låter kanske bra för att minska
sjukdomsspridning, men hur många vill se fler fäst
ingar och myggor på sin skogspromenad även om
de är släppta från ett laboratorium och inte bär på
några sjukdomar? Då kanske nästa metod låter mer
tilltalande.
Två myggor i en smäll?

Ett viktigt område för modifiering av ryggradslösa
djur är att minska risken för överföring av sjukdomar
till människor och husdjur och detta kan göras på
flera olika sätt. I Sverige skulle det kunna handla om
att släppa ut genetiskt modifierade fästingar som är
resistenta mot olika sjukdomsalstrande organismer
som kan leda till sjukdomar som borrelia och hjärnhinneinflammation.

Istället för att släppa ut ett stort antal friska småkryp
kan krypen modifieras så att de istället själva dör när
de infekteras av den sjukdomsalstrande parasiten.
Myggor som sprider gula febern har försetts med en
transgen som producerar en extra sträng genetiskt
material. Denna sträng hämmar myggans immunförsvar när det ska kämpa mot viruset som orsakar
gula febern, vilket leder till att myggan dör och med
den även viruset.

200

201

Sjukdomsspridare kan hämmas

Alternativt kan man modifiera myggor så att bara
sterila hanar utvecklas, eller att avkomman från modifierade hanar dör innan de blir könsmogna. Tanken
är att man släpper ut 10–100 gånger så många sterila
GM-hanmyggor i naturen än vad det finns vilda
hanar, och att de vilda honmyggorna då bara ska hitta
de sterila GM-hanarna att para sig med. Då blir det

inga fler myggor i nästa generation eftersom hanarna
var sterila. Då myggorna försvinner så försvinner
även möjligheten för de sjukdomsalstrande mikroberna att spridas. Samma princip används redan idag
men utan genetisk modifiering, bland annat hos flugor
som är skadegörare på frukt. Det har även fungerat
för att utrota flugan ”screw-worm fly” i Nord- och
Mellanamerika; den lägger ägg i huden på både männi
skor och djur. Istället för genetisk modifiering så bestrålas hanarna vilket gör dem sterila. För närvarande
odlas också fruktflugor för dessa ändamål i tolv olika
anläggningar i världen, varav två i Europa, och tillsammans kan de producera upp till 3,5 miljarder
hanar i veckan.
De transgena metoderna har dock flera fördelar
framför bestrålningstekniken. Bland annat kan man
ta fram enbart hanar och slipper då föda upp och
sortera bort honor som man inte vill släppa ut i
naturen. Genmodifiering har även mindre inverkan
på hanens livskraft än vad strålbehandlingen har. Än
så länge sker denna forskning i laboratoriet men kan
komma att testas i fältstudier inom några år. Om
dessa GM-djur kommer att användas i stor skala får
man hoppas att det fungerar som tänkt så det inte
släpps ut miljarder med blodtörstiga honmyggor!
Det är inte bara myggor och flugor som kan motarbetas med denna teknik. Signalkräftan finns inte
naturligt i Europa och har efter sin introduktion
från Nordamerika både konkurrerat direkt med den
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a. GM dödar myggan när
parasiten infekterar

b. GM-gift slår ut parasiten

d. GM-producerat vaccin

c. Stort antal GM-sterila
hanar slår ut population

Exempel på olika sätt att lösa liknande problem med hjälp av genetisk
modifiering. I detta fall är problemet att myggor kan överföra sjukdomar till
människor och husdjur: a) myggan har modifierats så att den dör i samband
med att den infekteras av parasiten och därmed inte kan sticka människor,
b) den modifierade myggan producerar gift som dödar parasiten, c) ett stort
antal hanar har gjorts sterila genom modifiering och släppts ut så att
honorna inte kan få någon avkomma och d) myggan har modifierats så att
den producerar vaccin vilket vid ett stick skulle göra människor immuna
mot parasiten.

svenska flodkräftan och fört med sig en svampparasit
som den är immun mot men som skadar vår inhemska flodkräfta. Genom att släppa ut sterila hanar
av signalkräftan skulle den kunna slås ut till fördel
för flodkräftan.
Ett inre krig

Många djur har andra organismer levande inom sig.
Vissa är bra för djuret medan andra gör skada. Om
man modifierar de gynnsamma kan de bli bättre på
att konkurrera ut de som skadar. Detta kan vara till
fördel för människan även om vi inte berörs direkt.
Tsetseflugan kan sprida sömnsjuka och en skinnbagge
sprider den likartade Chagas sjukdom till människor,
och båda sjukdomarna orsakas av encelliga protozoer
som lever i insekternas tarmar. Protozoerna kan slås
ut genom att andra mikroorganismer som också lever
i insekternas tarmar modifieras till att utsöndra ämnen
som är skadliga för protozoerna.
Samma princip kan även användas för att minska
spridning av växtsjukdomar. Tarmbakterier hos en
dvärgstrit modifieras till att utsöndra ämnen som
skadar andra bakterier i tarmen så att de senare inte
kan orsaka Pierces sjuka hos bland annat vindruvor.
Samlivet mellan djur och mikroorganismer kan
även utnyttjas mot värddjuret. För att minska skade
görelse av termiter på träkonstruktioner kan termiterna matas med genetiskt modifierad jäst som
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skadar termiten antingen direkt med gifter eller
indirekt genom att döda de tarmbakterier som gör att
termiten kan bryta ner trä.
Gå ut i skogen för en vaccinering?

Om det inte går att utrota de sjukdomsalstrande organismerna eller dess spridare kanske vi själva kan bli
immuna mot sjukdomen? Vaccinering finns ju redan
idag, men varför ska man behöva gå till läkaren
för det? Varför inte tillverka transgena myggor som
producerar vaccinet så att man bara behöver bli myggstucken i stället för nålstucken när man råkar befinna
sig i ett område med malaria? Idén är visserligen patenterad men det lär nog dröja många år innan man kan
välja skogen före läkaren om man vill bli vaccinerad.
Modifiering för effektivare biologisk kontroll

Biologisk kontroll med rovdjur istället för kemisk
besprutning har blivit ett allt populärare sätt att
hantera skadedjur. Med genetisk modifiering kan
dessa små rovlevande kryp bli ännu effektivare. Bland
annat kan de göras tåliga mot extrema temperaturer
eller helt enkelt få ett längre liv. Vissa av dessa egenskaper har man redan tagit fram genom konventionell
avel, men transgena metoder tillåter en snabbare process och att helt nya egenskaper kan föras in hos en art.
I dagsläget finns ett modifierat rovkvalster som är
motståndskraftigt mot insektsgifter. Man kan då
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bespruta en odling och rovkvalstret klarar sig och
kan jaga de insekter som giftet inte tar död på. Det
modifierade kvalstret har dock haft svårt att klara sig
under mer naturliga förhållanden.
Transgen teknik kan även användas för att hjälpa
djuren att överleva gifter som dödar deras parasiter.
Honungsbiet är en otroligt viktig insektsart som
finns över stora delar av världen och som fungerar
som pollinerare av olika växter och producent av
honung, bivax och propolis (som används som
hälsokost). På grund av parasiter som varroakvalster
och nosemasporidier minskar antalet bin vilket
medför stora ekologiska och ekonomiska förluster.
Ett mål med att genetiskt modifiera bin är att göra
dem motståndskraftiga mot specifika gifter så att
man kan döda deras parasiter utan att skada bina.

På många sätt är problematiken med ryggradslösa
GM-djur lik den för andra GM-organismer, och
kanske de största problemen är vad man inte vet
snarare än det man vet. Finns det risk för att trans
gener kommer att kunna sprida sig till organismer
som de inte var avsedda för? Kommer det att uppstå
oönskade konsekvenser av de egenskaper som trans
genen ger upphov till hos djuret men som inte upptäcks förrän det är för sent? Riskerna finns också att
effekter inte sker direkt utan indirekt via mer eller

mindre komplexa nätverk i naturen. Eftersom vissa
metoder bygger på att arter mer eller mindre utrotas
åtminstone lokalt måste man vara försiktig och tänka
på att de flesta organismer spelar en viktig roll i
ekosystemet. Det kan vara svårt att förutse vad som
händer med till exempel fågellivet om alla myggor
försvinner. Inom vissa områden kan det vara motiverat
med försök till utrotning, speciellt om problemet
anses vara orsakat av mänskliga aktiviteter från början,
som i fallet med signalkräftan.
I vissa fall kan man tänka sig att GM-djuren har ett
ändrat beteende som snarare ökar än minskar riskerna
för att de ska sprida sjukdomar till människor och
husdjur. Det finns även risker associerade med de
effekter som önskas men som kanske inte uppkommer
förrän efter flera generationer i naturen. Genom att
försöka döda malariaparasiten med GM-myggor så
kan det uppstå ett naturligt urval som gynnar en
viss typ av parasit eller mygga som senare visar sig
bli ett större problem än det som man initialt ville
bli av med. Eftersom dessa effekter antagligen bara
uppkommer efter flera generationer i ett komplext
naturligt system är det svårt att förutse dem i ett laboratorium.
Till skillnad mot de flesta andra GM-organismer
så är ett av huvudsyftena med flera ryggradslösa
GM-djur att de ska släppas ut i naturen, som på ett
odlingsfält eller i en skog. Ett problem blir då att
förhindra spridningen av djuret från det önskade
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Svårt förutsäga spridning och ekologiska
effekter av GM-djur

området till omgivningen, eller att dess introduktion
leder till att de oönskade djuren trängs ut i omgivande
områden. Dessutom kan det bli så att djuren genom
att de förändrats genetiskt också kan komma att föredra och klara av att leva i nya miljöer så att ett initialt
problem inte löses utan snarare sprider sig ytterligare.
Det skulle vara ganska tråkigt om vi skulle få flera
blodsugande arter i Sverige bara för att vi försöker
minska problemen med dem någon annanstans.
Många organismer har ju dessutom utvecklings
stadier med väldigt olika levnadssätt, till exempel
larv och vuxen, som ökar risken att oväntade effekter
kan uppkomma efter att de släpps ut i naturen.

Uppenbart problematiskt är det om myggor ska användas som vaccinatörer. Hur många myggstick behövs för att ge tillräckligt med vaccin men inte för
mycket? Och hur hanterar man personer som inte
vill bli vaccinerade eller är allergiska mot vaccinet?
GM-djuren behöver dock inte alltid innebära
direkt fara för hälsan. Genetiskt modifierade rundmaskar kan användas som indikatorer på tungmetall
förekomst, höga temperaturer eller strålning och på
så sätt varna för viss mat eller vissa platser.
Framtiden

Många av frågorna kring hälsorisker med ryggrads
lösa GM-djur skiljer sig inte från risker med andra
typer av GM-organismer. Transgenen kanske resulterar
i ämnen som kan ge irritation på hud eller luftvägar,
eller allergier. Kommer honung från ett modifierat
bi att innehålla andra ämnen än honung från vanliga
bin? Om biet är resistent mot vissa insektsgifter kanske
modifiering i sig inte är skadlig, men honung kan
komma att innehålla mer av dem. De flesta av oss
har säkert lyckats svälja en eller annan insekt av misstag, eller ätit ett äpple där en GM-fluga potentiellt
skulle kunna ha lagt sina ägg. Det är viktigt att se till
att GM-djur inte kan orsaka allvarliga hälsoproblem
då olyckan är framme.

Genetisk modifiering av ryggradslösa djur har bara
sett sin början. De flesta av dessa organismer omfattas inte av någon djuretisk problematik, är ofta
relativt enkla att hålla och tar inte så stor plats. Begränsningarna för vad som kan komma att modifieras
ligger antagligen främst i forskarnas fantasi och vilka
resurser de ges, vilket i sin tur troligen beror på vilka
ekonomiska vinningar som kan göras med just den
forskningen. Några få ryggradslösa arter har modifierats och testats under fältförhållanden. De flesta
användningsmöjligheterna ligger dock fortfarande
i startgroparna, där det handlar om att integrera
transgenen i organismen eller bara se att den uttrycks
och får de effekter som man hoppas på. Eventuella
problem med GM-organismen i sig får antagligen
lösas efter hand som man vet att de kan framställas
och användas utanför laboratoriet.
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Risker för mänsklig hälsa

Domesticering av mikroorganismer
Fredrik Sundström är filosofie doktor och för närvarande
forskarassistent på institutionen för Ekologi och Genetik,
Evolutionsbiologiska centret vid Uppsala universitet.
Han har jobbat med genetisk modifierade organismer
och ekologiska riskbedömning sedan år 2000 och forskar
framför allt på hur organismer utvecklas som en produkt
av deras gener och den miljö där de växer upp.

Genetiskt modifierade mikroorganismer, GMM,
har många möjliga användningsområden. Redan
nu används de i slutna system vid framställning
av mediciner och andra substanser. I miljöarbetet
skulle de kunna användas för upptäckt och rening
av föroreningar eller för biologisk bekämpning av
skadliga organismer. Det har dock visat sig svårt
att möta lagens krav på säkerhet vid spridning i
naturen, och kunskaperna om hur man utformar
GMM så att de tål lagring och spridning behöver
förbättras, skriver Sebastian Håkansson och Ingvar
Sundh.

Sebastian Håkansson, Institutionen för
mikrobiologi på Uppsala BioCenter, SLU.

Ingvar Sundh, Institutionen för mikrobiologi,
Uppsala BioCenter, SLU.
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M

ikroorganismer har funnits på vår jord under
mycket lång tid och lever i de mest skiftande
miljöer, från heta källor till iskalla hav. För att klara
detta har de utvecklat en mängd sätt att bygga upp
stora och komplicerade molekyler ur enkla föreningar
och otaliga metoder för att bryta ned energirika
kemiska föreningar. De här olika lösningarna gör att
mikroorganismer har många spännande egenskaper
som människan kan dra nytta av.
Det finns mikroorganismer som motverkar patogener (sjukdomsalstrare) hos växter eller motverkar
mögel och andra förskämningsorganismer och kan
fungera som biobekämpningsmedel, vilket minskar
användandet av kemiska kontrollmetoder. Omvänt
finns det också patogener som kan användas för att
bekämpa skadegörare av skilda slag. Mikroorganismer
med lämplig kapacitet för nedbrytning kan användas
som bioprofylax i jordar för att minska läckage av
kemiska bekämpningsmedel. Dessutom kan växtstimulerande mikroorganismer förbättra grödors
näringsupptag från jorden och minska markläckaget
av kväve och fosfor. Stora satsningar görs också på
att utnyttja mikroorganismer som producenter av
biobränslen, som etanol, butanol och biogas.
För att lyckas med de nya, lovande tillämpningarna med mikroorganismer krävs bättre kunskaper.
Det räcker inte att identifiera en organism som är
användbar för människa eller miljö. Så gott som all
användning av levande mikroorganismer kräver att

de kan odlas i stor skala för att sedan stabiliseras
genom en så kallad produktformulering så att de tål
lagring och transport före användning. I slutanvändarleden måste också dessa bioprodukter vara enkla och
säkra att hantera och sprida. Eventuella konsekvenser
för mänsklig hälsa eller miljö måste analyseras, och
produkterna måste genomgå en godkännandeprocess
på både nationell och internationell nivå innan de
kan kommersialiseras.
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Mångsidiga möjligheter för miljöarbete

Genetisk modifiering har potential att förbättra de
aktuella mikroorganismernas förmåga att utföra de
nyttiga tjänsterna. Några tänkbara avändningsområden
finns återgivna i faktarutan.
Detta är en framtidsvision. För närvarande är användningen av GMM omfattande i slutna system
och laboratorier i forskningssyfte. Detta är inget
som egentligen ifrågasätts i samhället. Däremot är
användningen i miljön extremt begränsad. GMM
har inte heller ännu fått något genomslag i de mikro
biella odlingsprocesser som utnyttjas vid produktion
av livsmedel. Denna användning är också mycket
kontroversiell. Forskning och utveckling har exempel
vis resulterat i många modifierade jäststammar med
potential inom vintillverkning, men de flesta länder
tillåter inte användning av GMM i denna jäsnings
process. Den generella kunskapsbristen kring säker
hetsaspekter är en faktor som förhindrat utvecklingen

Tänkbara användningar av GMM i miljöarbetet

Kunskapen om storskalig odling av mikroorga
nismer är idag i huvudsak grundad på erfarenhet
från traditionella modellmikrober som tarmbakterien
Escherichia coli, mjölksyrabakterier och Bacillus samt
förstås den klassiska bagerijästsvampen. Många av
dessa organismer används mest som producenter av
vissa önskade biomolekyler, oftast för medicinska

syften. I sådan produktion finns inget intresse av att
hålla mikroorganismerna vid liv efter odlingen.
Men för de typer av mikrobanvändning som
diskuterades ovan är svårigheten istället att långtids
överlevnad i många fall är ett absolut krav för en
lyckad kommersialisering. Goda exempel på sådana
produkter som finns på marknaden idag är just bakoch vinjäst samt probiotiska livsmedelsmikrober som
i de flesta fall utgörs av olika arter av mjölksyra
bakterier.
Odlingen av mikroben följs av en stabiliseringsprocedur som ska säkerställa att mikroorganismerna
är aktiva vid användandet efter både en längre tids
lagring och transport till distributörer och slutanvändare. Proceduren kan ofta generellt delas in
i följande steg: konditionering, formulering och ofta
också torkning.
Konditionering grundar sig på ett välkänt fenomen
hos celler kallat adaptiv respons. Denna består av att
cellerna efter mild stress som till exempel förhöjd
temperatur eller salthalt börjar förändra sin fysiologi
och sammansättning för att bättre kunna hantera
mer ogästvänliga förhållanden. Detta kan då göra
att cellerna i högre grad överlever efterkommande
omilda behandlingar som torkning och lagring.
Formuleringen utgörs av de hjälpsubstanser man
sätter till produkten både för att underlätta för
mikroorganismerna att överleva och för att ge själva
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•

•

•
•
•

Effektivare nedbrytare (med ökad nedbrytnings
kapacitet; produktion av ytaktiva ämnen; modifierat genuttryck) för biologisk sanering av förorenad mark eller liknande
Modifierade bakterier eller svampar som biomarkörer (ljusalstrande bakterier eller liknande)
för detektion av föroreningar
Introduktion av ”självmordskassetter” för att minska
risken för permanent etablering av GMM i miljön.
Ökad produktion av motverkande/giftiga ämnen
hos mikroorganismer för biologisk bekämpning
Insättning av markörgener för effektiv övervakning av kvarvarande/spridda mikrober som används i miljön

av mikrobiella lösningar på hälso- och miljöproblem,
och hämmar tillväxten av ny bioteknisk industri som
bygger på sådana tillämpningar.
Formulering skapar livskraftiga produkter

Organismer med extrem torktålighet

produkten önskvärda egenskaper. Det kan handla
om faktorer som volym, textur och andra pulver-,
granulat- eller vätskeegenskaper.
För att få en kostnadseffektiv process längs hela
produktions- och distributionskedjan är torra bioprodukter ofta önskvärda eftersom de har bättre lagringspotential och minskar transportkostnaderna.
Man slipper ju lagra och transportera vatten och
slipper i många fall även kylförvaring av produkterna.
Frystorkning är idag en industriell standard inom
läkemedelsindustrin och används även flitigt för probiotiska mikrobiella produkter. Det är dock en
mycket energikrävande process, och för tillämpningar
med mindre kostnadsmarginaler är den ofta för dyr.
Torkning med hjälp av kraftiga varmluftsströmmar
genom biomassan, så kallad fluidiserad bäddtorkning,
används av jästtillverkarna för torra bak- och vinjästsprodukter och är en billigare men för mikro
organismerna tuffare torkningsteknik. Andra möjliga
metoder som kan användas är spray- och vakuumtorkning, men de är ännu inte så vanliga för mikrobiella produkter.
Vetenskaplig forskning på detta område har släpat
efter och generella kunskaper om vad som fattas
”känsliga” mikrober är bristfällig. Det finns dock en
grupp av organismer som klarar extrem uttorkning
mycket bra och som skulle kunna ge oss verktyg att
förstärka de mikroorganismer som vi vill använda
för olika syften.

Anhydrobios, liv utan vatten, är en egenskap som
vissa organismer behärskar väl, och exempel på sådan
kan hämtas såväl från cyanobakterier och vissa jäst
arter som från flercelliga djur och växter. Tardigrader
(björndjur) och uppståndelseväxten (falsk Jerikoros,
en mosslummer) är lite av modellorganismer för denna
speciella grupp. De kan torka ut fullständigt och
förbli i ett vilande stadium under tiotals år, för att
sedan återuppta sin form och aktivitet så fort vatten
återigen finns tillgängligt. Vetenskapliga studier av
dessa och andra anhydrobionter har börjat ge ett
antal ledtrådar till hur de kan överleva den extrema
stress som uttorkning faktiskt utgör.
En sådan upptäckt, som används i mikrobiell
stabilisering idag, är att exempelvis björndjuret acku
mulerar höga halter av en sockerart, disackariden
trehalos, när den utsätts för torka. Trehalos, och även
sockret sukros som företrädesvis används av växter,
har den egenskapen att den inte kristalliserar då vatten
lämnar systemet utan istället bildar en formlös hård
massa, ett sockerglas. Idag vet man att sockerglas i
mikrobiella formuleringar ger bättre förutsättningar
för känsligare mikroorganismer att överleva en torkningsprocess. Det finns även andra egenskaper hos
dessa sockerarter som man tror har betydelse. En
sådan egenskap är att de kan ersätta vattenmole
kylernas viktiga roll i den tredimensionella strukturen
av cellens makromolekyler.

216

217

Man har också börjat finna ett antal proteiner, till
exempel dehydriner, som uttrycks hos många organismer som svar på torkstress. Dessa proteiners funktioner är fortfarande okända men vissa har visats ha
stabiliserande effekter på torkkänsliga enzymer. En
effekt som förstärks om också trehalos tillsätts.
Biologiska faktorer som förhöjd intracellulär trehaloskoncentration och uttryck av anhydrobiotiska
stressproteiner är några exempel på hur rekombinant
bioteknik skulle kunna användas för att förbättra
möjligheterna att ta fram fungerade och ekonomiskt
livskraftiga bioprodukter baserade på levande mikroorganismer. Att exempelvis stärka formuleringståligheten hos en mikroorganism med en intressant och
nyttig biologisk aktivitet är ett alternativ till att föra
över den intressanta egenskapen till en formuleringstålig modellorganism.
Säkerhet och lagstiftning viktig vid
hantering av GMM

All storskalig uppodling och sedermera utsättning av
stora mängder av en mikroorganism i miljön måste
föregås av en bedömning av att riskerna är accep
tabla för människa och miljö. Detta gäller både ej
modifierade och modifierade mikroorganismer.
Potentiella faror som måste beaktas i en bedömning
är bildning av för människor giftiga eller allergena
ämnen samt patogenitet. För miljön är negativa
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effekter på icke-målorganismer (patogenitet, antagonism, konkurrens) den största faran, eftersom dessa
kan leda till förändrad artsammansättning och
därför förlust av biodiversitet och eventuellt förändringar av systemets funktionella kapacitet och leverans av ekosystemtjänster.
För både GMM och naturligt förekommande
mikrober är det deras biologiska egenskaper och beteende i ekosystemen som måste ligga till grund
för säkerhetsbedömningen, inte i första hand genuppsättningen. Men all tillförsel av stora mängder
celler av levande mikroorganismer till mark eller
andra ekosystem kan innebära en ökad sannolikhet
för överföring mellan mikroorganismer av genetiskt
material och därför specifika egenskaper.
Beräkningar och experiment visar att denna risk
är väldigt låg. Men för exemplet med en antagonistisk eller patogen mikrob som fått nya gener för att
ytterligare förstärka dess verkan, är det väldigt svårt
att exakt bestämma hur stor risken är för att detta
genetiska material förs vidare till skadeorganismer
eller patogener som då skulle kunna utvecklas till
ännu värre skadegörare. Ett aktuellt exempel som
fått mycket uppmärksamhet är risk för att probiotiska bakterier i livsmedel kan överföra resistens mot
antibiotika till patogena mikrober, som då blir svårare
att behandla vid infektioner.
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En utsättning av en GMM måste betraktas som irre
versibel, eftersom det i princip inte finns någon realistisk möjlighet att i efterhand radera ut populationen
om behov skulle uppstå. För de modifieringar som
inte ökar mikroorganismernas konkurrens- och överlevnadsförmåga i olika ekosystem är dock risken för
att den etablerar sig permanent och eventuellt slår ut
andra populationer väldigt liten.
Omvänt så måste större försiktighet råda när det
gäller modifieringar som ökar mikroorganismernas
konkurrensförmåga. En intressant metod som presenterats de senaste åren och som kan minska risken
för permanent etablering av GMM och därför nega
tiva effekter i ekosystemen, är möjligheten att ge
organismerna en ”självmordskassett” av gener som
gör att cellerna dör när de inte längre är aktiva.
Beroende på de potentiella riskerna med användning av GMM i miljön och att det fortfarande saknas
kunskap om hur man kan bestämma hur stora riskerna
i verkligheten är, har de flesta länder introducerat
strikta regelverk för all användning av modifierade
organismer, inklusive GMM. Nya produkter med
GMM för användning i öppna system kräver alltså
godkännande innan de får säljas och användas.
Våra slutsatser

Som tidigare nämnts återfinns GMM inom slutna
system, för medicintillverkning och andra ändamål.
Inom forskarvärlden förutspåddes under 1980-talet
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att GMM skulle komma att bli dominerande även
bland miljötillämpningar med GMO. Denna starka
tro har inte alls besannats. Vi anser att de fem viktigaste
skälen är:
1. Det saknas grundläggande kunskap om hur utsatta populationer av mikroorganismer överlag
kan distribueras ut på ett effektivt sätt och hur
deras utveckling i målmiljön över tiden kan styras.
Utsatta populationer samspelar konstant med
– och måste anpassa sig till – variationer i omgivningens fysiska, kemiska och biologiska för
hållanden.
2. Det är fortfarande svårt att värdera riskerna
med utsättning av GMM i miljön, varför många
forskare förespråkar stor försiktighet. Här krävs
också mer kunskap.
3. Godkännanden av nya produkter med GMM
för användning i öppna system är kostsamma.
För att någon ska utveckla och lansera en produkt, måste det demonstreras att vinsten från
användning av GM-mikroben är betydande och
klart överstiger kostnaderna för utvecklig och
godkännande.
4. Den växande kunskapen om den enorma för
mågan och kapaciteten hos naturligt före
kommande mikrobstammar har delvis förskjutit
fokus från GMM till utforskning av potentialen
hos naturliga isolat.
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5. Det råder generell kunskapsbrist om hur mikroorganismer storskaligt kan odlas, stabiliseras och
lagras för långsiktig överlevnad med bibehållen
aktivitet.
Baserat på dessa förhållanden tror vi att det kommer
att ta lång tid innan GMM får utbredd användning
för nyttotillämpningar i miljön. Med tiden kommer
dock kunskaperna att förbättras om hur utsatta mikro
organismers överlevnad och aktivitet i miljön kan styras
och hur riskerna med utsättningar kan bestämmas.
Vi anser därför att det är troligt att användning av
GMM i miljön kommer att öka i framtiden.

Sebastian Håkansson är docent i mikrobiologi vid insti
tutionen för mikrobiologi på Uppsala BioCenter, SLU.
Hans forskargrupp studerar biologiska och fysikal
kemiska faktorer och interaktioner vid formulering och
stabilisering av mikroorganismer och biomolekyler.
Ingvar Sundh är professor i ekologisk mikrobiologi vid
institutionen för mikrobiologi på Uppsala BioCenter,
SLU. Han fokuserar i sin forskning på frågor om
säkerhetsvärderingar och regelverk av betydelse för
användning av biotekniska mikroorganismer inom
lantbruk, miljö samt livs- och fodermedel.
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Tänk om gentekniken kan ge oss
nyttigare och säkrare mat?
Gentekniken har medfört en ökad livsmedelssäker
het. De flesta konsumenter uppskattar att det snabbt
går att spåra faror i de livsmedel som återfinns på
butikshyllorna. Men samtidigt finns ett stort mot
stånd hos lagstiftare, konsumenter och miljöorgani
sationer i Europa mot GMO. Gentekniken kan på
ett tidigare inte möjligt sätt tillföra många positiva
egenskaper vid produktion av livsmedel, men fram
tidens GMO måste vara konsumentvänliga och ut
nyttja den senaste kunskapen, skriver Bo Ekstrand.

Bo Ekstrand, Institutionen før
Fødevarer, Aarhus universitet.
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är den första upplagan av denna bok kom år
2003, förväntade man att en kommande ny
lagstiftning och utveckling av nya typer av GMOprodukter skulle förändra utbudet av livsmedel inom
några år. Men i Europa hittar vi fortfarande inte några
genmodifierade livsmedel på hyllorna i våra butiker.
Samtidigt har odling och produktion av GMO i
resten av världen expanderat kraftigt, framför allt i
Nord- och Sydamerika men också i Asien – grödor
som soja och majs är där till största delen genetiskt
modifierade.
Modifieringen har hittills siktat in sig på två egenskaper: herbicidtolerans och insektsresistens. Ogräs
och insektsangrepp på grödorna är ett stort problem
för lantbrukarna, men konsumenterna ser bara detta
genom minskad tillgång och högre priser på slut
produkterna. Om vi ska få våra butikskedjor att
placera GMO på hyllorna måste det vara för att
konsumenterna vill köpa produkterna och då måste
de åtminstone vara bättre, godare och billigare än de
som redan står där. I detta kapitel undersöks om det
går att skapa säkrare och nyttigare mat med hjälp av
genteknik.

skarpare, allt eftersom forskningen gett mer information om att bakterier som i en del fall är rätt
harmlösa (till exempel E coli), i andra former kan
vara livshotande (EHEC) och att det nu går att spåra
specifika smittkällor för exempelvis Salmonella, eller
hitta mycket små mängder av potentiellt farliga bakterier som Listeria.
Liknande bidrag till matsäkerheten finns när aller
gener spåras. Det går att konstatera förekomst redan
av små mängder i råvaror genom att leta efter gener,
till exempel om det finns spannmål (gluten) närvarande. Likaså går det att se skillnad på närbe
släktade växter i till exempel kryddblandningar,
undvika kontaminering, det vill säga oavsiktliga inblandningar.
Även råvarornas sammansättning i livsmedel kan
fastställas: är det rätt kött som anges, har man varit
ärlig och använt stör i den äkta kaviaren, har man
försökt använda tonfisk från områden där den är
hotad eller fått med en och annan delfin i fisk
konserven? Just analys av äkthet och spårbarhet utnyttjar den nya genkunskapen i stor utsträckning.
Möjligt öka näringsvärdet

På ett område är alla överens om nyttan med den nya
biologin, nämligen när det gäller att öka matsäker
heten. Ingen är ledsen för att verktygen har blivit

Det finns många områden där man haft idéer om att
gentekniken kunde ge oss mat med bättre näringsvärde
eller högre innehåll av nyttiga komponenter, men de
flesta projekt är fortfarande på forskningsstadiet.
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Att analysera för bättre säkerhet och ökad spårbarhet

Det bästa exemplet är det ”gyllene riset”, där man
satt in ett antal gener för att få riset att tillverka dels
betakaroten som fungerar som A-vitamin, dels ett
protein som innehåller järn, då järnbrist är utbrett
i många utvecklingsländer med hög riskonsumtion.
Detta protein (ferritin) hittade man i en böna, och
plockade den genen över till riset. Sedan kunde man
få genen uttryckt i riskornen, den del av risplantan
som vi utnyttjar. Hela denna konstruktion var resultatet av rätt mycket avancerad forskning. Det krävs
en hel kedja av gener, och de ska hamna på rätt ställe
och fungera i en sort som kan användas kommersiellt. Rissorten togs fram i Schweiz under ledning
av Ingo Potrykus på forskningsinstitutet ETH. Nu
pågår ett intensivt arbete på IRRI (International
Rice Research Institute, Filippinerna) för att korsa
in dessa egenskaper i odlade elitvarianter av ris, så att
det kan kommersialiseras.

Över halva jordens befolkning äter ris minst en gång
om dagen. Ris innehåller 7–8 procent protein. Man
har lyckats erhålla 20 procent mera proteiner i ris
med hjälp av genteknik. Det pågår också många
projekt för att förbättra proteininnehållet i potatis.
I genomsnitt innehåller potatis 2 procent protein.
Man har lyckats höja proteininnehållet i potatis 4–5
gånger genom att införa gener från andra växter. För
majs har man ökat lysininnehållet så att proteinet
fått ett högre näringsvärde.
Fett

Flera av våra viktiga livsmedel som är stapelföda för
stora delar av jordens befolkning, till exempel ris,
potatis och majs, har lågt innehåll av protein, och
det protein som finns saknar de essentiella (nödvändiga) aminosyror som behövs för att göra grödorna
till fullvärdig föda. Så man försöker i flera projekt att
öka innehållet av proteiner och göra dem mer ”kompletta” ur näringssynpunkt.

Eftersom fettinnehållet påverkar en rad olika egenskaper i ett livsmedel – som näringsvärde, funktionalitet, smakupplevelse, hållbarhet – så har man försökt att påverka innehållet på många olika sätt. Man
har försökt öka mängden mättat fett för att få bättre
stabilitet, öka mängden omättat fett för att få bättre
näringsvärde, och försökt höja halten av alldeles
specifika fettsyror med enstaka önskvärda egenskaper.
Den första kommersiellt tillgängliga GM-grödan
med ändrad fettsammansättning var raps som innehöll laurinsyra, en medellång mättad fettsyra. Den
kan användas till konfekt och chokladprodukter,
men också till kosmetiska produkter som shampoo,
som ersättning för kokosfett och palmolja. Den godkändes i USA 1995. Man har också fått fram raps
med kortare vattenlösliga mättade fettsyror som
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annars bara finns i mjölkfett, och som kan användas
för energirik kost, till exempel efter medicinsk behandling. Man har fått fram soja med 28 procent
och raps med 22 procent stearinsyra (mättad fettsyra), genom att inkludera en gen från den tropiska
frukten mangosteen. Man har också kunnat höja
innehållet av oleinsyra (enkelomättad) flera gånger i
till exempel raps, soja och bomullsolja.
Vi läser ofta att de långkedjiga fleromättade fettsyrorna från fisk är särskilt nyttiga för oss. Den
omega-3-fettsyra som finns i växter, alfa-linolensyra,
kan människan inte utnyttja särskilt effektivt. Under
senare år har man tagit fram en sojaböna som innehåller en alldeles speciell fettsyra, stearidonsyra, som
inte är vanlig i naturen, men som människokroppen
kan använda för att tillverka de långa omättade fettsyror vi behöver. Den ska börja odlas i USA under
2011. Samma fettsyra har man satt in i raps. Man
behövde tre gener, två från en svamp och en från
rapsen själv, så det krävde en viss ingenjörskonst att
få dem alla på plats.

överföras. Man har flyttat en sådan syntesväg från
korn till majs. I soja har man också lyckats få högre
E-vitaminhalt.
Man har lyckats transformera majs, tomat, squash,
potatis och jordgubbar för att få högre innehåll av
C-vitamin.
Antioxidanter skyddar mot aggressiva syreradikaler
och ett högt intag anses vara bra för vår hälsa. Man
har gjort flera lyckade försök att öka den totala
mängden karotenoider i växter, till exempel kan man
öka innehållet av lutein och zeaxanthin. En annan
typ av antioxidanter är fenoliska substanser. Vi hör
talas om dem i samband med intag av frukter, grönt
te, kallpressad olivolja, rödvin, och så vidare. De har
namn som flavanoler, quercetin, resveratrol (den
verksamma substansen i rödvin) och många andra.
När det gäller den typen av antioxidanter har man
lyckats höja innehållet i potatis och tomat genom att
införa nya gener.
Spårämnen

Det finns ett starkt intresse av att öka innehållet av
E-vitamin som är en viktig antioxidant i kroppen.
Den ökar också stabiliteten mot härskning i livsmedel. Syntesen av E-vitamin kräver många gener,
så det är en komplicerad genkonstruktion som ska

Att öka upptaget av spårämnen i våra grödor kan ha
en stor betydelse i utvecklingsländer där det råder
näringsbrist, och människor i stor utsträckning
konsumerar vad de själva producerar (och då nås
de inte av berikade livsmedel). Det ger också växt
erna själva fördelar: om växten kan tillgodogöra sig
spårämnen växer den bättre och ger bättre utbyte,
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Vitaminer och antioxidanter

och får bättre förmåga att motstå infektioner och
sjukdomar. En gröda utarmar inte jorden lika fort
om den kan tillgodogöra sig en större andel av de
spårämnen som finns i jorden, och det gör också att
växten blir mera torkresistent.
Järnbrist är den mest utbredda bristsjukdomen
i världen. FN uppskattar att cirka tre miljarder
människor har järnbrist. I vissa växter som vete och
ris har man problemet att de visserligen tar upp järn
men deponerar det i skalet och inte i kärnan, så när
vetet mals eller riset poleras så mister man det mesta
av järnet. Det ”gyllene riset” har redan nämnts, som
modifierats att innehålla karoten och järn.
Zinkbrist är vanlig, speciellt för konsumentgrupper som inte äter kött. Det kan finnas ett behov att
förstärka zinkintaget. Detta har man lyckats med i
bland annat korn, både att höja innehållet av zink i
kärnan och att göra växten bättre på att ta upp zink
från näringsfattiga jordar. Och när växten fått ”tillräckligt” med zink upphör absorptionen, så det ansamlas inte mer zink än nödvändigt.
Selen är ett viktigt spårämne som minskar risken
för cancer. Dess förekomst bestäms mycket av jordmånen. Det finns geografiska variationer; bor man
i ett område med låga halter selen är risken stor att
man får selenbrist. Man har modifierat en variant av
senap så att den tar upp mer selen.
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Kassava – eller maniok – har odlats i 5 000 år och utgör stapelföda för
en stor del av jordens befolkning, särskilt i tropikerna. Rotknölarna kan
förädlas till mjöl eller gryn (tapioka). De är rika på stärkelse, men fattiga
på protein. De innehåller också giftiga glykosider, som måste oskadliggöras
genom beredning och matlagning. Med genteknik försöker man få fram
nya sorter som inte är giftiga och har högre halt protein.

Att minska antinutritionella substanser i livsmedel

Man behöver ju inte bara höja innehållet av de goda
substanserna, man kan också minska halten av sådana
ämnen som är giftiga, förhindrar upptag av andra
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nyttiga komponenter eller förstör smak och arom, så
kallade antinutrionella substanser.
Kassava (maniok) är en stapelföda för mer än 500
miljoner människor främst i utvecklingsländerna.
Den klarar sig på näringsfattiga och torra jordar.
Man äter både roten och bladen, och de senare är en
källa till bland annat A-vitamin. Ett stort problem
med kassava är emellertid att den innehåller giftiga
glykosider, som man idag tar bort genom sönder
delning, torkning och jäsning. Det skulle vara en
stor fördel om man kunde konsumera kassava direkt
efter skörd utan detta extraarbete. Nu arbetar man
på att minska innehållet av dessa giftiga glykosider
genom genteknik. Kassava har också ett lågt protein
innehåll. Det har man lyckats höja genom gen
modifiering.
Ett annat exempel på ett antinutritionellt ämne är
fytinsyra, som förekommer i växter och binder viktiga
mineraler, som kalium, kalcium, järn och zink. Kan
man minska innehållet av fytinsyra så ökas upptaget
av mineraler. Man har lyckats sänka halten i till exempel majs genom genteknik. En annan strategi är att
inkorporera enzymet fytas, som bryter ned fytinsyra, vilket man gjort i soja, vete, majs, korn och ris.
Problemet har varit att få fytaset värmestabilt, de
former man hittills har inkorporerat har inaktiverats
vid kokning.

Solanin i potatis är en giftig alkaloid, som finns i de
gröna delarna och i knölarna när de utsätts för solljus. Man har lyckats reducera innehållet av solanin
med 40–60 procent genom genteknik.
Oxalat som finns i många växter, till exempel i
rabarber, och smakar extremt surt, binder också mineraler. Indiska forskare har lyckats minska oxalatinnehållet i tomater, och den sorten är nu under test för
att bli kommersialiserad. Gossypol i bomullsfrö har
man också lyckats minska med genteknik. Till sist
kan man också göra kaffe koffeinfritt, så att man inte
behöver göra detta genom en dyr process.
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Allergier och överkänslighet kan reduceras

Det vore en dröm att kunna göra så att alla de som
lider av överkänslighet och allergi får goda alternativ
genom att göra råvarorna allergenfria. Det är dock
inte realistiskt, för dels finns det många proteiner
i en växt som kan framkalla allergi, dels har varje
patient ett individuellt spektrum och detta varierar
geografiskt. Men där man har en huvudkomponent
som står för en mycket stor del av de allergiska reaktionerna, har man ändå försökt att genom genteknik
minska halten så mycket att den allergiska reaktionen
försvinner. För vete finns projekt där man tar bort
den delen av proteinet gliadin som man anser är orsak
till glutenintolerans (celiaki). I soja har man eliminerat proteinet P34, men man får nog eliminera ett

par till innan man kan sälja den som hypoallergen,
till exempel i modersmjölksersättning. I Japan har
man arbetat med att ta bort ett allergen ur ris, för
att skapa hypoallergent ris för till exempel barnmat.
Öka utbyte och funktionalitet

Det finns flera exempel på att man kan påverka utbyte
och funktionalitet hos en råvara. Ett av de mest kända
är tomaten FlavrSavr som var den första GMO som
godkändes för human konsumtion i USA 1994.
Genom att få mognaden att gå långsammare kunde
tomaterna skördas när de var mogna, inte som idag
när de fortfarande är gröna och omogna, och tanken
var att man skulle få mindre skador och bättre smak.
Liknande projekt genomfördes av Zeneca i England
som sålde sin tomatpuré under 1996–1999, tydligt
märkt som GMO. Den hade framgång genom att
den också var billigare än konventionell tomatpuré.
Ett av de allra första projekten var att påverka
sammansättningen av stärkelse i potatis. Stärkelse
består av två typer, amylos och amylopektin, och beroende på vad man ska ha den till vill man ha mer
av antingen den ena eller den andra sorten. Detta
kan man styra med genmodifiering, och ett av dessa
projekt, med svenskt deltagande, tog fram en sådan
potatis redan i början av 1990-talet, men först nu
har man fått tillstånd för kommersialisering, dock
bara för en sort som ska användas som industriråvara
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(amylopektin till papperstillverkning). I en annan
sort av potatis som lanserades under 1990-talet, hade
man ändrat stärkelsesammansättningen så att mindre
fett absorberades i de pommes frites som tillverkades
av potatisen, alltså en positiv hälsoeffekt.
En annan kolhydrat är inulin som har en god effekt
på tarmfloran. Inulin finns naturligt i bland annat
cikoria och jordärtskocka, men det är inte grödor
som idag har någon större produktion. Därför har
man flyttat gener från jordärtskockor till potatis och
sockerbeta, och på så sätt gett dem ökat innehåll av
inulin.
De goda bakterierna

När man tillverkar livsmedel använder man tradi
tionellt ofta mikroorganismer – man kan nämna
jäsning av bröd, syrning av ost, surkål, surdeg, tillverkning av öl och vin. Många av dessa processer
är flera tusen år gamla, man tog vara på sina bakterie
kulturer till exempel i surdeg och filmjölk. Under
1800-talet uvecklades vetenskapen och man analyserade exakt vilka svampar eller bakterier som deltog i
processen, och under 1900-talet utvecklades en stor
industri kring att tillhandahålla ett stort urval av bakterier för att ge den bästa kvaliteten i varje process.
Nu kan man naturligtvis använda genteknik för
att få bättre egenskaper, bättre resultat och flera nya
roller för dessa mikroorganismer. För ost skulle man
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kunna tänka sig bakterier som ger snabbare ostmognad och förstärkt arom, och som kan skydda från
mögelgifter.
Vid vin- och öltillverkning har man dels försökt
öka mängden resveratrol i druvor, dels manipulerat
jäst för att få mer resveratrol i vinet. Man har också
försökt designa jäst för att påverka smak och arom
i till exempel öl. Många viner blir idag allt alkoholstarkare, och orsaken är att när klimatet blir varmare
bildas mer socker snabbare men inte tanniner, och
skörden bestäms av innehållet av tanniner. Detta leder
till alkoholstarkare viner. Det blir till slut inte enbart
en fördel, utan besvärande, och det vore bra om det
gick att få bort socker utan att få hela den mot
svarande mängden alkohol. I Sverige har man funnit
en lösning, en genmodifierad jäst, som kan utnyttja
socker utan att bilda alkohol.
Mjölksyrabakterier har länge ansetts ha många
goda effekter på hälsan, genom att etablera sig som
en god tarmflora. I USA använder man en speciell
variant som genmodifierats för att ge rätt arom till
smör, så får man två goda egenskaper i samma bakterie.
Man kan också kanske förebygga inflammatoriska
tarmsjukdomar genom att ge bakterierna egenskapen
att syntetisera interleukin-10, som håller nere den
inflammatoriska reaktionen. Det finns många idéer
inför framtiden på både teknologiska och hälso
egenskaper för mjölksyrebakterier.
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Lagstiftning har stoppat ”gammal” genteknik
– men bara i livsmedel

En stor och viktig del av biotekniken är att använda
genmodifierade mikroorganismer för att producera
enzymer, vitaminer, aminosyror och andra insatsvaror
för livsmedelsindustrin, till exempel att tillverka löpe
inte genom att slakta spädkalvar utan genom att utnyttja mikroorganismer. Detta sker i slutna system,
och hade pågått i mer än 20 år då GMO-debatten
kom igång på 1990-talet. Som en olycklig konsekvens av den nya lagstiftning som infördes 2003 blev
många av dessa enzymer och vitaminer i praktiken
omöjliga att använda för den europeiska livsmedelsindustrin (genom märkningskrav för GMO). Detta
innebar flera steg tillbaka i bioteknikens användning
inom livsmedel, och detta på ett område som alla
hade accepterat och funnit fördelaktigt. Man kan
säga att detta berodde på en språkförbistring mellan
biotekniker, konsumentorganisationer och de jurister
som skrev lagarna. Vi ser detta i de frågelistor som
används av större livsmedelsföretag och handelskedjor,
och av organisationer som till exempel KRAV, att
de vill veta på vilket sätt varje komponent i råvaran
har tillverkats av flera skäl, bland annat beroende
av märkningsplikt. Men detta gäller bara inom livs
medelsområdet, även miljöorganisationer välkomnar
användningen av GM-enzymer i miljövänliga tvättmedel och inom textilindustrin.
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Framtidens GMO-produkter måste vara konsumentvänliga och utnyttja den senaste kunskapen

För sockerbeta väntar en revolution. Det finns snart
inga gamla resistenta sorter kvar mot den allt mer
härjande epidemin av växtsjukdomen ”beet necrotic
yellow vein virus”, och i USA har den nya GMOsorten som är resistent mot denna sjukdom gått från
0 till 95 procent på ett år. Trots en del rättsprocesser
kommer sannolikt allt socker som importeras från
Amerika inom ett par år från genmodifierade sockerbetor. Kommer då importen av socker från USA att
upphöra? Kanske under en tid. Men samma problem
återfinns på hemmaplan i Europa.
Om man blickar bakåt ser man en kunskapsbrist om växternas gener och genreglering för 30 år
sedan. I vissa fall upptäckte man negativa sidoeffekter
på vissa delar av systemet när andra modifierades,
till exempel försökte man tidigt att plocka bort ett enzym som får fett att härskna i soja, nämligen lipoxygenas. När man lyckats med detta mådde plantan
inte särskilt bra; växten använder enzymet för att
göra viktiga signalsubstanser, på samma vis som hos
djur och människor. Man lyckades få igång syntes av
betakaroten i raps, men då sjönk E-vitaminnivåerna,
och fettsammansättningen ändrades. Kunskapen är
idag oerhört mycket större om hur generna styrs.
Numera är det också känt att vissa former av genreglering (och inte bara den genetiska koden) nedärvs.
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Den här studeras inom epigenetiken, som är en förhållandevis ny vetenskap.
I vissa delar av världen (Nord- och Sydamerika)
kommer man att behöva omarbeta sin användning
av GMO; man har fått för mycket resistensutveckling
eftersom användningen av vissa egenskaper och brukningsmetoder varit för ensidiga. I Afrika går man en
annan väg, egentligen den som Europa var inne på
när vi överraskades av det utifrån kommande in
flödet av GMO: att skapa produkter förankrade i
konsumenternas behov. På lång sikt kommer det
att förhoppningsvis gå att bygga mer ”konsument
nyttiga” livsmedel med hjälp av genteknik.
Svaret på frågan i titeln är alltså obetingat – Ja!
Men att det kan gå att skapa bra livsmedel med
genteknik betyder alltså inte att det kommer att ske.

Bo Ekstrand är forskningschef vid Institutionen før
Fødevarer, Aarhus universitet, Danmark, och har varit
ansvarig för det nationella nätverket kring Modern
genteknik vid livsmedelsproduktion sedan 1996.
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Övertro på GM-grödor ger
resistensproblem
Introduktionen av GM-grödor med inbyggd tolerans
mot kemiska ogräsmedel, framförallt glyfosat, har
inneburit en revolution för jordbrukets bekämpning
av ogräs, men nu börjar resistensproblem visa sig
i praktiska odlingar. Resistenta ogräs utvecklas snabbt
och medlets marknadsdominans har hämmat ut
vecklingen av nya och mer miljövänliga ogräsmedel.
Användningen av äldre bekämpningsmedel kan be
höva utökas, och vi kan behöva återgå till plöjning
och harvning i GM-grödorna. Därmed minskar de
utlovade fördelarna med herbicidtoleranta GMgrödor, skriver Christel Cederberg.

Christel Cederberg, SIK – Institutet för
Livsmedel och Bioteknik.
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D

en kemiska substansen glyfosat (produktnamn
Roundup) som kom ut på marknaden 1974, är
världens mest använda kemiska ogräsmedel. Den är
billig, effektiv och i jämförelse med andra bekämpningsmedel ganska ogiftig. En vanlig användning är
att spruta glyfosat före sådd för att döda alla ogräs så
att man har ett rent fält innan man sår, en annan är
att spruta bort ogräsen i fleråriga grödor (frukt, nötter,
vin) där den sprutas i raderna mellan träden. Glyfosat
används också utanför jordbruket, som när oönskad
vegetation på vägbankar och liknande ska tas bort.
Odlingssystem och klimat avgör hur användningen
sker runt om världen. I Sverige sprutas glyfosat fram
förallt på hösten efter skörden för att ta död på fleråriga
ogräs, särskilt kvickrot. Denna bekämpningsmetod
har blivit vanlig under senare år; förut höstharvade
och plöjde lantbrukarna i större omfattning för att
bekämpa ogräsen.
Sådana mekaniska metoder kräver dock mera diesel
till traktorerna och dessutom innebär jordbearbetning
på hösten att risken ökar för kväveläckage. Förändringen till glyfosat som ogräsbekämpning på hösten
istället för att förlita sig på enbart harvning och plöjning har miljöfördelar. Idag är bekämpning med
glyfosat en av flera strategier för att hålla ogräsen på en
rimlig nivå i svenskt jordbruk. I genomsnitt används
glyfosat cirka vart fjärde år i spannmålsväxtföljder i
Sverige idag.
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Herbicidtoleranta GM-grödor

Ett nytt och helt revolutionerande användningssätt
för glyfosat i jordbruket inleddes 1996 när herbicid
toleranta GM-grödor (HT-grödor, framförallt soja,
majs, bomull och raps) introducerades. Dessa GMgrödor innehåller en gen som gör grödan tolerant
mot glyfosat. Därmed kan lantbrukaren spruta
glyfosat i en herbicidtolerant GM-gröda utan att
grödan skadas medan alla ogräsen dör. Denna til�lämpning av GM-tekniken har förvandlat glyfosat
till att bli ett selektivt ogräsmedel som kan sprutas i
stort sett när som helst i en GM-gröda.
Miljoner hektar
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Figur 1. Utveckling 1997 – 2009 för arealen (miljoner hektar) av herbicid
tolerant (HT) GM-soja i USA, Argentina och Brasilien. Procentsiffror
anger hur stor andel av totala arealen som utgjordes av HT GM-soja
2009 (källa: www.soystats.com).
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Herbicid-toleranta GM-grödor innebar verkligen ett
stort teknikskifte och en genomgripande förändring
i hur lantbrukarna kunde hantera ogräsen. Bekämpningen förenklades, tidpunkten för sprutning var
inte så känslig längre eftersom glyfosat tar ogräs även
i senare stadium, och man kunde minska jordbearbetningen. Särskilt bland sojabönor har GM-sorter
med herbicidtolerans fått stort genomslag; världens
tre stora producentländer har anammat tekniken
nästan till hundra procent, särskilt USA och Argentina
( Figur 1).
Resistensproblemen ökar

Före GM-teknikens inträde betraktades glyfosat som
en lågriskherbicid vad gäller utveckling av resistenta
ogräs, alltså ogräs som inte dör trots behandlingar
med ökande doser. Men bara fyra år efter introduktionen av HT-soja i USA kom första rapporten om
en ogräsart som överlevde sprutning med glyfosat i
sojaodlingar. Under följande år rapporterades ytter
ligare ogräs som glyfosatresistenta i amerikanska
GM-grödor, särskilt HT-soja och HT-majs. Från
2005 och framåt kom rapporter om glyfosatresistenta
ogräs från Sydamerika, fallen är mest knutna till
herbicidtolerant GM-soja. Idag finns det 21 dokumenterade ogräsarter med glyfosatresistens i världen.
Figur 2 visar utvecklingen 1990–2010 och trenden
är dramatisk de senaste tio åren. I slutet av 1990-talet
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Antal ogräsarter med resistens mot
glyfosat, ackumulerat antal
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Figur 2. Ackumulerat antal ogräsarter med utvecklad glyfosatresistens
1990 – 2010, hela världen (källa: www.weedscience.org).

rapporterades de två första glyfosatresistenta ogräsarterna, mellan 2000–2011 tillkom ytterligare 19
arter. Majoriteten av dessa är kopplade till herbicidtoleranta GM-grödor, särskilt soja. Detta innebär att
under första decenniet av 2000-talet tillkom nästan
två nya ogräsarter per år med utvecklad glyfosat
resistens.
Resistensbildning hos ogräs beror på anpassning
och naturligt urval. En del ogräsarter har stor genetisk diversitet, när intensiteten i glyfosatanvändning
ökar så ökar också sannolikheten för en selektering
251

av glyfosatresistenta individer inom en population.
Med fortsatt glyfosatanvändning ökar antalet resistenta plantor och till slut uppstår en resistent population. Den snabba utvecklingen av glyfosatresistenta ogräs under det första decenniet av 2000-talet kan
liknas vid en darwinistisk evolution i snabbspolläge.
Att ogräs utvecklar resistens mot bekämpningsmedel är absolut inte unikt för glyfosat, det förekommer i ökande omfattning i världens jordbruk
när ett och samma ogräsmedel används frekvent och
i stor omfattning. Men resistensproblematiken kring
glyfosat har en speciell karaktär. Glyfosat beskrivs
som ”en århundradets upptäckt”. Det är ett oerhört
viktigt bekämpningsmedel för världens jordbruk och
det finns idag inte någon bra ersättning till produkten.
Dessutom har den nästan totala dominansen av
glyfosat som ogräsbekämpning i GM-grödor bidragit
till att lägga locket på utveckling av nya och lågtoxiska
kemiska ogräsmedel. I soja har det inte marknadsförts ett nytt ogräsmedel på 20 år eftersom det inte
har funnits någon efterfrågan på andra produkter.
När nu glyfosats ogräseffekt minskar till följd av
resistensproblemen måste man ta till äldre och miljömässigt sämre produkter.

De flesta dokumenterade glyfosatresistenta ogräs
arterna finns i USA och påträffas i odlingsområden

med stor andel GM-grödor i växtföljden, framförallt
i sydstaterna men problemet växer också i mellanvästern. Man uppskattar att 2010 fanns det runt
30 000 drabbade platser fördelade på cirka 4,6 miljoner
hektar vilket är en femfaldig ökning av arealen med
resistenta ogräs sedan 2007.
Forskare och rådgivare rekommenderar nu ameri
kanska lantbrukare att tillämpa bekämpningsstrategier
som är mera diversifierade, istället för att uteslutande
förlita sig på glyfosat. Detta innebär mer mekanisk
bearbetning (harvning), odling av fånggrödor och
användning av varierande typer av ogräsmedel som
dödar ogräsen på olika sätt. Kemiföretagens svar på
problemet är att utveckla nya multipel-herbicidtoleranta GM-grödor av soja, majs och bomull som
innehåller ytterligare gener som gör grödorna toleranta mot fler ogräsmedel än enbart glyfosat. Kruxet
är att dessa ogräsmedel är gamla kemikalier som de
klorhaltiga kolvätena 2,4-D och dicamba, som i
motsats till glyfosat inte är lågriskprodukter. Kombinationen är lite märklig – supermodern bioteknik
och föråldrade ogräsmedel. Fenoxisyran 2,4-D är en
produkt som kan dateras tillbaka till 1940-talet när
kemiska bekämpningsmedel introducerades för
första gången i jordbruket. Idag är den förbjuden i
delar av världen, bland annat i Sverige.
Amerikanska ogräsforskare varnar för att kemiföretagens utveckling av multipel-herbicidtoleranta
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Mer ogräsmedel förväntas i GM-grödorna i USA

GM-grödor kommer att leda till en kraftig ökning
(uppemot 70 procent) av användningen av kemiska
ogräsmedel i den amerikanska sojagrödan. En stor
del av ökningen kommer att utgöras av gamla bekämpningsmedel som har miljömässigt sämre egenskaper än glyfosat.
Täta växtföljder i Brasilien

Glyfosatresistenta ogräs ökar även Sydamerika, ogräs
med stor skördenedsättande potential har påträffats
i Argentina och Brasilien och förväntas bli ett problem även i Uruguay, Paraguay och Bolivia där herbi
cidtolerant GM-soja är en stor och växande gröda.
Effekterna kan bli svårare i Sydamerika eftersom
tropiska områden inte har vinterkylan som hjälp
för att hålla ogräsen i schack. Från forskarhåll rekommenderas även här en diversifierad strategi för
att hålla ogräsen i schack: växla mellan GM-soja och
konventionell soja, använda mer mekanisk bearbetning liksom ogräsmedel med olika verkningssätt,
samt mellangrödor.
Ett alldeles särskilt problem har uppstått i det brasi
lianska odlingssystem som inkluderar en två-grödors
växtföljd (oftast soja följt av majs) under en och
samma växtsäsong. Sojabönor är huvudgrödan och
efter sojaskörden ogrässprutas fälten så att de är rena
från ogräs samt spillplantor efter skörden. Därefter
direktsås majsen (det sker alltså ingen jordbearbetning).
254

Nu kan lantbrukarna inte längre förlita sig på glyfosat
som bekämpningsmedel för att spruta fälten rena inför
majsgrödan, eftersom spillplantor av GM-sojan naturligtvis överlever en sådan behandling – dessa spillplantor har ju en inbyggd gen som gör dem toleranta mot just glyfosat. Ett alternativ är att använda
fenoxisyran 2,4-D för att spruta rent mellan sojan
och majsen, men detta ogräsmedel är förbjudet i delar
av Brasilien. Problemet med spillplantor från herbicid
toleranta GM-grödor är ett växande problem i odlingssystem med stor andel GM-grödor inte bara i Brasilien utan också i USA.
Mycket små miljövinster med HT-grödor i Sverige

I Sverige, liksom övriga EU, tillåts idag inte herbicidtoleranta GM-grödor. Mest aktuellt för odling är HTsockerbetor och HT-raps, och en del forskare hävdar
att svenskt lantbruk förlorar både ekonomiskt och
miljömässigt på att inte odla herbicidtoleranta GMgrödor. Ett argument för detta är ökade skördar för
dessa sorter jämfört med konventionella sorter men
där är faktiskt kunskapsunderlaget väldigt svagt, det
finns flera försök som visar på inga eller högst obetydliga
skördeökningar. Ett annat argument är miljöfördelar
i form av minskad bekämpningsmedelsanvändning,
minskad energiåtgång och reducerat utsläpp av kväve
och växthusgaser vid odling av herbicidtoleranta GMsorter jämfört med dagens konventionella odling.
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Låt oss granska hur detta argument håller i socker
betor som är en viktig gröda i det skånska jordbruket.
Sockerbetor odlas i en växtföljd (sekvens av grödor)
som vanligen är fyra till fem år. Grödan före betor är
oftast vete och det är mycket vanligt att lantbrukarna
sprutar glyfosat på hösten efter veteskörden, alltså ett
halvår innan betorna sås på våren. Glyfosatbekämpningen på hösten görs för att betfältet ska vara så
rent som möjligt från framförallt fleråriga ogräs som
kvickrot. På våren ägnas mycket tid i betfälten åt att
inspektera ogräs och följa väderutvecklingen för att
komma fram till lämpliga blandningar av ogräsmedel
och optimala tidpunkter för att spruta bort ogräsen
som gror efter sådd. Ibland förekommer också så
kallad ”spillraps” i betfälten, dessa plantor gror från
rapsfrö som har drösat till marken vid skörden några
år tidigare om raps ingår i växtföljden.
Eftersom sockerbetan sås med 50 centimeters radavstånd och kommer igång lite långsamt gäller det
att spruta ogräsen när de är små, och därför delar
lantbrukaren upp ogräsbekämpningen på tre till fyra
tillfällen. Med dagens teknik och ogräsmedel har
en duktig lantbrukare inga problem att få ogräsfria
betfält men det kräver bevakning av fält och väder
samt tajming med ogrässprutan så att man kommer
åt ogräsen när de är små och som mest känsliga.
Om istället HT-betor odlas utgår glyfosatsprutningen på hösten året före betorna. Istället sprutas

glyfosat två gånger i de växande betorna under vår
och försommar. Skillnaden mellan de två metoderna
är alltså att konventionella sockerbetor kräver fyra till
fem körningar med ogrässprutan medan det räcker
med två körningar i HT-betorna. GM-alternativet
innebär också att något mindre mängd ogräsmedel
används och att det som används är mindre toxiskt
eftersom glyfosat har lägre risker, till exempel när det
gäller läckage, än dagens konventionella ogräsmedel i
betor. Det är dock svårt att säga hur stor denna skillnad
blir, man kommer sannolikt att komplettera glyfosat
med ytterligare något ogräsmedel. Om även HT-raps
börjar odlas och man får spillraps från denna GMgröda i HT-betor måste man definitivt komplettera
glyfosat med andra ogräsmedel, annars får man samma
problem som i de tajta brasilianska växtföljderna.
I övrigt är det små eller inga skillnader alls i miljö
effekterna mellan GM-betor och dagens konventionella. Då dieselförbrukningen vid ogrässprutning
utgör en liten del av den totala dieselanvändningen i
betodlingen blir det mycket små förändringar i betodlingens totala energiförbrukning. Eftersom kvävegödsling samt jordbearbetning efter betskörd är desamma i de två alternativen blir det inga skillnader
alls vad gäller utsläppen av växthusgaser och kväveläckage.
GM-betans miljövinst – något minskad användning av bekämpningsmedel med lägre toxicitet – ska
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ställas mot risken att få ett framtida problem med
resistenta ogräs. I Sverige finns hittills inga fall av
glyfosatresistenta ogräs och problemet är generellt
mycket litet i det europeiska jordbruket. Min bedömning är att vi kan få liknande utveckling som
i Syd- och Nordamerika. En växtföljd i Skåne med
HT-sockerbetor och GM-raps skulle innebära att en
ganska stor andel av totala arealen behandlades med
glyfosat varje år. I framtiden kommer kanske även
herbicidtolerant GM-vete och då kan användningen
av glyfosat bli mycket stor i svenska växtföljder.
Eftersom glyfosat är ett så viktigt ogräsmedel och
dagens användning fungerar bra i det svenska jordbruket anser jag att miljöfördelarna med HT-grödor
inte är tillräckliga för att uppväga riskerna med att få
in glyfosatresistenta ogräs i det svenska och europeiska odlingssystemet.

Svenska GM-förespråkare har kommenterat problematiken med glyfosatresistenta ogräs med att det är ett
användarproblem och inte ett problem kopplat till
själva GM-tekniken. Men resistensproblemet är nu
så utbrett i Nord- och Sydamerikas GM-grödor att
det är svårt att hävda att det endast beror på ett genomgående fel hos lantbrukarna. Här krävs faktiskt större
förståelse och mer analys av hur ny teknik tillämpas
i praktiskt lantbruket och vilka de långsiktiga konsekvenserna blir.

Glyfosat är ett relativt billigt bekämpningsmedel,
det är användarvänligt och har förenklat ogräsbekämpningen för lantbrukarna eftersom tidpunkten
för sprutning inte är lika viktig som i konventionella
grödor. Detta gäller särskilt för radsådda grödor som
soja, majs och sockerbetor.
Bekvämligheten med glyfosat i GM-grödor värderas
uppenbarligen högt av många lantbrukare, faktiskt
högre än odlingsekonomin, och undersökningar i
Brasilien och USA visar att lantbrukare är ganska
motvilliga till att sätta in förebyggande odlingsåtgärder
för att minska resistensproblemen, en vanlig åtgärd
är att istället öka glyfosatdosen när effekten börja
avta. Det verkar alltså behövas någon form av incita
ment för att bryta nuvarande trend med det stora
beroendet av glyfosat kopplat till GM-grödor. Så har
amerikanska ogräsforskare föreslagit miljöersättningar
till lantbrukare som vidtar mera diversifierade metoder
för ogräsbekämpning samt att GM-utsäde och glyfosat
beskattas för att få till stånd statliga forskningsmedel
så att mer miljövänliga metoder kan utvecklas för
jordbrukets ogräsbekämpning.
Det blir mycket intressant att se hur resistensproblematiken kommer att hanteras i de kommersiella
GM-grödorna de närmaste åren. Övertron och användningen av endast en kemikalie, glyfosat, har på
mycket kort tid inneburit en kraftig ökning av resistenta ogräs. Vi kan förvänta oss en ökad användning av kemiska ogräsmedel i herbicidtoleranta
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Var miljövinsterna bara en tillfällig parentes?

GM-grödor och en återgång till mer mekanisk bearbetning för att hindra utvecklingen av resistenta
ogräs. Miljövinsterna från den första tiden med herbicidtoleranta GM-grödor var sannolikt bara en tillfällig
parentes.

Christel Cederberg är agronom och doktor i miljöveten
skap och forskar vid SIK och Chalmers. Hon har tidigare
arbetat som växtodlingsrådgivare i Skåne. Nuvarande
forskning inriktas framförallt på animalieproduktionens
miljöpåverkan, sett ur ett brett systemperspektiv.
Lästips

•

Meyer D & Cederberg C. 2010. Pesticide use
and glyphosate-resistant weeds – a case study of
Brazilian soybean production. SIK-report 809,
SIK-Institutet för Livsmedel och Bioteknik,
Göteborg.

Genmodifierade eller omodifierade
organismer – så gott som lika eller
väsensskilda?
Gentekniken medför hittills oanade möjligheter att
möta många av de utmaningar världen står inför,
men de riskanalyser som utförts har stora brister.
Genförändringarna kan leda till överraskande och
svårförutsedda konsekvenser för såväl den organism
som modifierats, som för andra organismer i närings
väven, miljö och människor. De riskbedömningar
som görs måste noggrant undersöka möjliga risker
och följa upp påvisade problem bättre, skriver Terje
Traavik, Anne Ingeborg Myhr och Iulie Aslaksen.

Terje Traavik,
Univeristetet i
Tromsö.
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Anne Ingeborg Myhr,
GenØk – Senter
for biosikkerhet,
Universitetet i Tromsø.
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Iulie Aslaksen, Norska
statistikbyrån, SSB.

T

illämpningen av modern bioteknik kommer
att kunna bidra till lösningen på många ut
maningar som världen står inför idag. Det gäller såväl inom miljö- och klimatfrågor, som medicin, hälsa
och livsmedelssäkerhet. Men användningen kan också
medföra oavsedda miljö- och hälsorisker. I detta
kapitel redogör vi kortfattat för några rapporterade
avvikelser och oförutsedda egenskaper hos genmodi
fierade (GM) grödor. Huruvida dessa kan leda till
oönskad skadlig påverkan på ekosystem, djur och
människors hälsa bör visas större forskningsmässig
och politisk uppmärksamhet. Vår avsikt här är att
belysa och diskutera detta utifrån en önskan att bidra
till en säkrare användning av modern bioteknik.
Den genetiska kunskapsrevolutionen

Den första generationen av GM-grödor som kommersialiserats och skördats med start 1996, baserades på
1970-talets kunskaper. Dessa förutsatte oberoende
gener uppträdda ungefär som pärlorna på en tråd.
Generna uppfattades som oberoende enheter. Protein
erna som uttrycktes från en viss gen var oföränderliga
i förhållande till tid och rum, både vad gällde struktur
och biologisk funktion. Denna mekanistiska förståelse av sambandet mellan en gen och dess funktion,
även med genen överförd till en ny organism, har legat
till grund för utvecklingen av de moderna så kallade
transgena metoderna för genetisk modifiering.
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Den dynamiska och sammankopplade regleringen av
organismers genom (arvsmassa) blir nu gradvis kartlagd. ”Det dynamiska, holistiska genomet” har ersatt
”pärlhalsbandet”. Vi vet nu att ”allt hänger samman
med allt annat”. Genomet följer inte en konstant
och stabil, linjär modell. Ett givet genom ingår i ett
signalnätverk vars signalvägar kan modifieras både
efter variationer i ekosystemet och genom fysiologiska
förändringar i organismen. På så sätt är genomets
struktur, produkter och funktioner sammanvävda,
med överföring av information i många riktningar.
De GM-växter vi känner idag har fått främmande
DNA (transgener) inklistrat i sin arvsmassa. Detta
skulle kunna leda till oförutsedda förändringar i
växtens egenskaper och kemiska sammansättning
(till exempel genomisk instabilitet, oväntade produkter
från transgenen och påverkan på det samlade gen
uttrycksmönstret hos mottagarorganismen). Dessa
förändringar kan få konsekvenser för många andra
organismer i näringskedjan kring GM-växten. Huruvida förändringarna innebär miljö- och hälsorisker
kan bara klarläggas genom forskning. Omgivande
miljöfaktorer och miljöförändringar förorsakade av
mänsklig aktivitet som global uppvärmning, hormonliknande föroreningar och radioaktiv strålning kan
tänkas medverka till att en given riskpotential förverkligas.
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Under senare år har flera forskningsinstanser, liksom
Världshälsoorganisationen WHO, efterlyst en helhetlig
och integrerad grund för utvärdering av GM-växters
egenskaper och effekter. Startpunkten för säkerhets
utvärderingen av en GM-växt uppehåller sig vid be
greppet ”väsentlig likvärdighet”. Begreppet är förankrat
i följande princip: ”Där ett nytt och ett existerande
livsmedels sammansättning är väsentligen likvärdiga,
kan det nya livsmedlet betraktas som lika säkert som
det konventionella” (vår översättning). Begreppet
möjliggör identifikation av potentiella skillnader
mellan en GM-växt och dess icke-modifierade släkting.
En omfattande EU-rapport som sammanfattar ett
decenniums GMO-studier drar slutsatsen att GMOgrödor inte innebär några andra risker än de redan
existerande konventionellt förädlade. Det har dock
i många artiklar i erkända tidskrifter påpekats att
många av dessa studier är utformade med utgångs
punkt i antagandet om ”väsentlig likhet”. Det vi efterlyser är studier som utförs för att uttryckligen undersöka möjliga risker och studier som systematiskt följer
upp de publikationer som antyder möjliga skade
effekter. Många av studierna i EU-rapporten är dessutom utförda av företag som utvecklar och säljer
GM-grödor.

Oavsiktliga GMO-förändringar: ”subtila” skillnader
kan ha betydande effekter
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Det finns i diskussionen kring GMO-förändringar
ofta en bristande förståelse för de komplexa och
dynamiska interaktioner mellan hierarkier av genetiska, biologiska och miljömässiga faktorer som styr
uttrycket av organismers genom. Oväntade och oförut
sedda egenskaper uppstår i vilket komplext biologiskt system som helst. Därför kan inte all osäkerhet
reduceras med ökad forskningsinsats.
I en rad studier har inga väsentliga förändringar
i GM-växters sammansättning och näringsmässiga
egenskaper påvisats. Men det finns också exempel på
statistiskt säkerställda skillnader mellan GM-växter
och deras oförändrade föräldralinje när de har vuxit
sida vid sida och blivit utplanterade och skördade
vid samma tid. Omorganiseringar av transgener och
växtgenom har påvisats. Uttrycksnivåerna för plant
ornas egna proteiner kan ha förändrats. Det transgena proteinet kan därmed fungera annorlunda i
mottagarorganismen jämfört med givarorganismen.
En viktig fråga blir då om sådana GM-växter är huvudsakligen lika eller huvudsakligen olika sina oförändrade föräldralinjer.
Flera av de studier som diskuteras i det följande
har mött kritik och deras betydelse i förhållande till
värdering av potentiella skadeverkningar har inte
blivit generellt accepterade i vetenskapliga kretsar

(detta inkluderar också rådgivande expertkommittéer till politiska beslutsfattare). Dessa studier har till
exempel lett till debatter om modellsystems och
metoders kvalitet. Speciellt har man fokuserat på
undersökningarnas relevans, provstorlek och statistiska metodik.
Vi påstår inte att de arbeten vi refererar till ger
slutgiltiga ”bevis” för skadeverkningar. Men vi menar
bestämt att inom de flesta andra forskningsområden
skulle de visade resultaten betraktats som intressanta
och blivit en utgångspunkt för kreativa debatter och
vidare studier riktade mot att klara ut dem.

tjänster, som pollinering, medan andra har centrala
roller som foder, bytesdjur och som viktiga steg i
näringskedjor.
Risken för oönskad transgen spridning, vid till
exempel korspollinering mellan GM-växter och
oförändrade arter, är självfallet också ett område som
väcker oro. Pollenspridning från GM-växter kan
till exempel ske till närliggande gårdar som inte
använder GM-växter. Dessa kan då inte längre garantera att deras odling är konventionell eller ekologisk.
Genspridningen kan också få oönskade konsekvenser
för biologisk och genetisk mångfald, inte minst för
bevarandet av viktiga växtgenetiska resurser.

Effekter på organismer utanför målgruppen

En GM-växt är en levande organism och därmed har
den i allmänhet förmågan att sprida sig. Detta medför
att det kan vara svårt att eliminera GM-växter när
de väl planterats ut. De kan vidareutvecklas över tid
och påverka andra organismer och arter via en rad
exponerings- och överföringssätt.
”Konsumenterna” av GM-växter är inte bara
människor och husdjur. En lång rad däggdjur, fåglar,
kräldjur, groddjur, insekter och andra ryggradslösa
djur samt mikroorganismer är möjliga konsumenter –
direkt eller indirekt. Det finns publicerade studier
som visar på negativa effekter av GM-växter på en
rad organismer utanför den tilltänkta målgruppen.
Några av dessa organismer utför viktiga ekosystem266

Initiering och utveckling av resistens

För GM-växter som uttrycker gener för insektsgifter
(Bt) finns det nu en rad exempel på resistensutveckling
hos insekterna i målgruppen. Det har i fältstudier
påvisats resistens hos skadeinsekterna mot flera typer
av Bt-växter i Kina, USA, Puerto Rico och Sydafrika.
Till följd av detta kan GM-växtens avsedda nyttovärde för att minska användningen av bekämpningsmedel tänkas bli kortvarig och snarare leda till en
ökning i använda mängder och typer av bekämpningsmedel.
Frågan har aldrig varit om resistens kommer att
utvecklas, utan när och i vilken utsträckning. Varje
insektsgift eller ogräsmedel som används, oavsett om
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det tillförs via genetisk modifiering eller besprutning,
kommer efter hand att leda till resistensutveckling.
Lärdomen bör vara att en tidigt igångsatt övervakningsstrategi och brukningsmetoder som bidrar till
samexistens mellan de använda jordbruksgrödorna
och GM-växter kan förebygga eller åtminstone minska
omfattningen av resistensproblemet.
Effekter av transgent DNA och protein på
människors och djurs hälsa

Det förefaller finnas en övertygelse hos politiker och
tillsynsmyndigheter om att det finns vetenskapliga
bevis för att GM-växter är säkra som livsmedel eller
foder. Men i verkligheten finns det ytterst få publicerade studier som har undersökt effekter på männi
skor. Detsamma gäller för såväl domesticerade som
vilda djur. Den relativt begränsade forskningen som
utförts så här långt har koncentrerats kring några
huvudfrågor som vi här kort beskriver.
Långvarig närvaro, tarmupptag och funktionsduglighet av transgent eller annat främmande DNA
har dokumenterats i en rad fackgranskade studier på
djur. Transgent DNA har visat sig kvarstanna i munhålan och genom matsmältningskanalen hos får och
getter, med risk för överföring till bakterier. Hos mus
har upptag av främmande DNA från matsmältningskanalen påvisats. Långa fragment har därefter på
visats i inre organ och foster som indikerar att DNA
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integrerats med värddjurets. Hos unga råttor har det
visats att plasmid-DNA (hoppande gensegment hos
bakterier) tas upp från tarmen och kan påvisas i en
rad inre organ. I tarmcellskulturer från människan har
det visat sig att den så kallade 35S-promotorn, som
ombesörjer transgent uttryck hos GM-växter, är aktiv.
Mycket få studier har utförts på effekten av konsumtion av proteiner från transgent DNA. Det har
preliminärt rapporterats att boskap som blivit utfodrade med Bt-transgen majs skilde ut Bt-toxinet i
sin avföring. Och helt nyligen publicerades i Kanada
en studie som visade Bt-toxin i blodet hos kvinnor
som ätit livsmedel med Bt-transgener.
Vi påstår inte att sådana studier bevisar några
skadeverkningar. Men de utgör en utgångspunkt
för hypoteser och design av försök för att undersöka
möjliga hälsoeffekter.
Immunologiska och allergiska reaktioner

Huruvida transgena proteiner är benägna att utlösa
immunologiska reaktioner har varit häftigt omdebatterat. Det är i detta sammanhang viktigt att
komma ihåg att det förutom människan finns en rad
andra ryggradsdjur som lever av eller exponeras för
GM-växter. Många av dessa arter har immunsystem
som liknar människans.
När möss och råttor utsatts för Bt-toxin eller GMväxtmaterial har immunreaktioner konstaterats. I en
269

studie från 2005 blev möss utfordrade med transgena ärtor som uttryckte ett bönprotein. Mössen
utvecklade starka immunologiska och inflammatoriska reaktioner mot det transgena proteinet och
proteinet framkallade också reaktioner mot andra
foderproteiner som vanligtvis inte ger upphov till
immunreaktioner. Det ursprungliga bönproteinet gav
inte upphov till några reaktioner. Effekterna verkar
bero på en subtil ändring av en sockerkedja knuten
till proteinet.
Toxiska och metaboliska effekter

Det har utförts åtskilliga utfodringsstudier på en rad
djurarter. Persistens av genmodifierat DNA och/eller
protein från transgener har påvisats vid ett betydande
antal tillfällen. Vid några tillfällen påvisades också
GM-inducerade förändringar i ämnesomsättning,
fysiologiska egenskaper och immunrespons. Möss
eller råttor utfordrade med HT-soja (som gjorts
okänslig mot ogräsmedel) uppvisade biokemiska och
vävnadsförändringar som påminner om inflammation
av bukspottkörteln. Sjukdomsliknande struktur
förändringar i lever och testiklar påvisades hos möss
som utfordrats med GM-soja. I ett högst kontroversiellt arbete blev producentens utfodringsdata för tre
sorter av GM-majs utvärderat på nytt av oberoende
forskare. Deras slutsats var att djuren utsatts för förgiftning av lever och njure.
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Ett betydande antal samstämmiga studier beskriver
effekter av behandlingar med glyfosatpreparat och
Roundup (ogräsmedel som innehåller glyfosat och
används vid odling av exempelvis GM-soja) som kan
ha betydelse för ekosystems tillstånd, djurs eller
människors hälsa. Detta gäller för nyckelarter inom
ekosystem i både vatten- och landmiljö. Studier på
försöksdjur och på cellodlingar pekar direkt mot hälsoeffekter hos gnagare, fisk och människor. En nyligen
publicerad studie från Kanada påvisade betydande
glyfosatkoncentrationer i blodprover från gravida
kvinnor.
GMO-producenternas löften till lantbruket
och konsumenterna

Bönderna lovades högre avkastning med mindre
användning av bekämpningsmedel. Konsumenterna
skulle utsättas för mindre kemikalier och få mer
näringsriktiga livsmedel som höll högre kvalitet.
Miljön skulle skyddas från överexploatering, eftersom
högre produktivitet skulle betyda att mindre jordbruksmark skulle tas i anspråk, speciellt i utvecklingsländer.
Publicerade och grundligt genomförda analyser
antyder att GMO-baserat jordbruk verkligen har
bidragit till några positiva resultat, men dessa varierar
kraftigt från område till område. Det är uppenbart
att varierande miljöförhållanden spelar stor roll och
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att resultatet beror på vilken jämförelsemetod som
används.
De viktigaste GM-grödorna har rapporterats ge
jämförbar – ibland lägre – avkastning än konventionella
sorter. För herbicidtolerant soja har 5–10 procents
lägre avkastning påvisats. För Bt-bomull rapporteras
starkt varierande resultat, i USA har ökad avkastning
uppnåtts, medan katastrofala skördeminskningar
registrerats i Indien (i regionen Andra Pradesh). För
Bt-majs har skördeökningen varit marginell och inkomsterna ätits upp av ökade utgifter.
Baserat på siffror från den statliga amerikanska
jordbruksmyndigheten USDA har användningen av
GM-grödor ökat bruket av kemiska bekämpningsmedel. Det registrerades visserligen en minskning av
insekticidanvändning under den studerade perioden,
men totalt anges att utsläpp av skadliga kemikalier
från lantbruket har ökat, i motsats till vad GMOproducenterna utlovat.

Sett utifrån GMO-producenternas ståndpunkt är
det i USA frivilligt att förhålla sig till det nationella
regulatoriska ramverket. Bioteknologiska företag bestämmer själva om de vill konsultera federala byråer
som FDA (Food and Drug Administration), EPA
(Environmental Protection Agency) eller USDA
(US Department of Agriculture).

FDA undersöker inte GMO-produkternas säkerhet.
Tillsynsmyndigheterna litar nästan fullständigt till
data som tillhandahållits från producenterna. Och
det kan knappast understrykas för starkt att sådana
data inte publicerats i vetenskapliga tidskrifter, eller
utsatts för någon annan form av oberoende fackmannamässig granskning.
I andra delar av världen, speciellt inom EU och
i Norge, har man etablerat ett mer proaktivt regula
toriskt ramverk och beslutsprocedurer med försiktig
hetsprincipen som en bärande utgångspunkt. Besluts
processerna innefattar att en GMO-risk bör utvärderas,
och om en utplantering tillåts är utvärdering obligatorisk. Det krävs transparenta beslutsprocesser med
information till allmänheten, märkning av produkter
och spårbarhet i alla stadier av marknadsförings
processen. I EU-direktiv 2001/18 drar de etiska
kriterierna (artikel 29) och ordalydelsen angående
socioekonomiska kriterier (artiklarna 31 och 7d) i
samma riktning som kraven i den norska genteknik
lagen, där en GMO bara kan godkännas om den medför en samhällsnytta och bidrar positivt till en hållbar utveckling.
En rad andra organisationer, som OECD, WHO,
FAO och Codex Alimentarius har också riktlinjer
för biosäkerhetsforskning vad gäller GMO. Under
FN:s konvention om biologisk mångfald har man
etablerat Cartagenaprotokollen om biosäkerhet som
medlemsstaternas juridiskt bindande rättesnöre för

272

273

Kan reglerande ramverk, lagar och myndigheter
garantera GMO-trygghet?

transport av GMO över landgränser. Dessa internationella avtal är också grundade på försiktighetsprincipen. En svaghet är dock att de flesta stora
GMO-producentländerna inte har ratificerat dem.
Det är självfallet viktigt att det finns nationella
myndigheter, lagar, direktiv, avtal och riktlinjer för
att uppnå trygghet i GMO-användning. Men det
viktigaste är förstås hur dessa beslutsprocesser til�lämpas. Det är värt att understryka att osäkerheten
som knyts till GM-växter rör sig om egenskaper hos
potentiellt spridningsbenägna organismer och bioaktiva molekyler. Ett uppdykande av problem vid fel
plats och fel tillfälle kan ligga långt fram i tiden. Det
avgörande blir då hur man kontinuerligt utvärderar
det vetenskapliga underlag som är tillgängligt för
säkerhetsbedömningar och beslut om marknads
föring och utsättning i de öppna ekosystemen.

Det är ingen överdrift att påstå att de skilda uppfattningar som finns angående säkerhet, osäkerhet och
bristande kunskap skapar de största motsättningarna
inom biosäkerhetsområdet. En värdering av GMOsäkerhet utgår ifrån en bedömning av vilka egen
skaper som kan resultera i oönskade effekter. Detta
är det avgörande steget för huruvida och i vilken grad
den fortsatta processen kommer att garantera biosäkerhet och bidra till en hållbar utveckling och till

god ekosystem-, djur- och folkhälsa. EU-direktiven
och många nationella lagstiftningar är mottagliga för
att data kan underbyggas med vetenskapligt baserade
teoretiska förutsättningar och hypoteser, inbegripet
också ”worst case scenarios”, som behandlar de allvarligaste tänkbara konsekvenserna.
Enligt vår uppfattning bör kreativa idéer, nya
frågor och vetenskapliga arbetshypoteser som tar utgångspunkt i sådana scenarier stimuleras för att uppnå
högre biosäkerhet. Det är vår övertygelse att sådana
mål bara kan nås ifall verkligt oberoende forskare
och institutioner utför de nödvändiga intellektuella
processerna och forskningsprojekten och engagerar
sig i kommunikation med allmänhet och politiska
beslutsfattare. Men för att uppnå detta måste några
grundläggande förutsättningar ändras.
I en rad länder har en och samma samhällsinstans
till uppgift både att tillvarata GMO-reglering och
främja bruket av genteknik. Detta är en omöjlig
balanskonst, särskilt eftersom tillgången på resurser
för lobbyverksamhet är så olika fördelad mellan de
olika intressenterna.
Offentligt finansierad, oberoende forskning på
området måste säkerställas. Tillgången till försöks
resultat måste bli bättre. Oberoende forskare publicerar sina resultat i tidskrifter som baserar sig på
fackmannamässig bedömning av insända arbeten.
Producenternas studier som drar slutsatser om ”full
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Betydelse och behov av oberoende forskning

säkerhet” och ”väsentlig likvärdighet” är sällan ut
värderade av oberoende fackmän och ofta inte helt
offentliga. Därför bör det ställas krav på att producenterna måste göra relevant GMO-material tillgängligt för oberoende studier och verifieringar av
producenternas data.
År 2009 publicerade ett tjugotal forskare ett offen
tligt uttalande. Det var riktat till den amerikanska
naturvårdsmyndigheten EPA och kritiserade bristande transparens och tillgång till GMO-forskningsmaterial som i det närmaste omöjliggör oberoende
forskning på GM-livsmedel. Forskarna avslutade med
att konstatera att: ”det är inte möjligt att på legalt
sätt bedriva forskning kring många kritiska frågor
som rör teknologin” (vår översättning).

•

•

Slutsatser och framtida alternativ

•

•

Den första generationen av GM-grödor, som
främst gjorts insektsresistenta eller herbicid
toleranta, utvecklades utifrån dogmatiska tolkningar av den genetiska och molekylärbiologiska
kunskapen på 1970- och 80-talet. Mycket av denna
kunskap var redan föråldrad då regulatoriska
biosäkerhetsåtgärder påbörjades på 1990-talet.
Politiska och regulatoriska instanser lät sig övertygas om att genteknik som sådan var ofarlig.
Det var bara transgenets proteinprodukt som
förtjänade regulatorisk uppmärksamhet. Man
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•

•

hävdade att denna produkt som regel skulle vara
identisk i GM-grödan och transgenets givarorganism. Bägge dessa regulatoriska förutsättningar
har av oberoende forskare ansetts vara felaktiga.
Femton år efter att de första GM-grödorna intro
ducerats i försörjningsnäten och marknaderna
(1996) har de flesta vetenskapligt baserade hypoteserna om risker och skadeverkningar ännu inte
blivit testade med robusta metoder och av oberoende forskare.
Trots detta har oberoende forskare visat en rad
potentiellt skadliga effekter för ekosystem, djuroch folkhälsa. Dessa inkluderar bland annat:
1) immunologiska och toxiska effekter, 2) minskad
livs- och fortplantningsduglighet hos viktiga led
djur i mark- och vattenbundna ekosystem, 3) överföring av transgener från GM-grödor till oförändrade växter av samma eller närbesläktade arter
(som från Bt-majs till traditionell majs i Mexiko),
4) kontaminering av utsäde och mat och foder
med GM-växtmaterial.
En rad etiska, socioekonomiska, kulturella och
juridiska problem har inte visats tillräcklig forskningsmässig, politisk eller regulatorisk uppmärksamhet.
Försiktighetsprincipen är väl förankrad i många
nationella lagstiftningar och internationella avtal,
som grund för regulatoriska ramverk och beslut
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•

•

kring marknadsföring. Men principen har inte
blivit den vägvisare till god regulatorisk praxis
och hypotesbaserad riskforskning som den förtjänar att vara.
Inom en nära framtid kommer ansökningar för
marknadsintroduktion av nästa generation GMgrödor att översvämma kontrollmyndigheterna.
Dessa transgena växter kommer till exempel att
vara multi-transgena, ”näringsmässigt förstärkta”,
plastproducerande, modifierade för akvakulturvänliga oljor, eller läkemedels- och vaccinproducerande. Dessutom kommer vi att få se metoder
från nanoteknik och syntetisk biologi smälta
samman med GM-metoder till nya teknologier
som ger hopp om att lösa alla miljö- och hälsoproblem vi kan tänka oss eller drömma om. Men
de kan också innebära biosäkerhetsproblem vi
aldrig har tänkt oss eller drömt om.
Situationen fordrar nya och förändrade ansatser
till reglering av modern bioteknik. Globalt, regionalt och nationellt har samhälle och ekosystem
inte råd att överlåta biosäkerhetsforskningen till
producenterna. Reellt oberoende regulatoriska
ramverk och forskningsinstitutioner bör etableras
och tillförsäkras tillräcklig och långsiktig finansiering. Alla världens regioner och länder kräver
biosäkerhetsforskning som är relevant för deras
egna samhällen och ekosystem. Sådana studier
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bör som utgångspunkt inkludera risksignaler
och kunskap om ”oväntade” skadeverkningar
och uteblivna fördelar i analyserna av effekten
av GM-grödor på hälsa och miljö. Biosäkerhetsforskningen, som idag i viss mån ligger steget
efter, bör helst utföras samtidigt som produkt
utvecklingen och marknadsföringen av GMO,
och av oberoende forskare.
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Genmodifierad mat står lågt i kurs
hos svenska konsumenter
De undersökningar om bioteknik och genteknik
som gjorts på konsumenter sedan 1990-talet visar
att inga större förändringar i opinionen har skett.
Konsumenterna uppfattar risker med GM-livsmedel,
som ofta ses som ”onaturliga”. De ser möjligheter
för u-länder att motverka svält med hjälp av modern
teknik, medan samma teknik anses onödig för oss.
De uppfattar heller inga större mervärden för hälsa
eller näringsvärde med GM-livsmedel. Dessa attityder
är inte bara en fråga om kunskap utan speglar också
vilka moraliska och etiska avväganden konsument
erna gör och vilken tillit de har till olika aktörer inom
området, skriver Therese Asplund och Victoria
Wibeck.

Therese Asplund,
Linköpings universitet.
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I

den tidigare utgåvan av denna bok (2003) framgår
att många svenska konsumenter då var negativa
till genmodifierade (GM) livsmedel. Så här nästan tio
år senare kan man konstatera att konsumenternas
attityder till GM-mat inte förändrats nämnvärt.
Generellt kan sägas att europeiska konsumenter är
mer välvilligt inställda till medicinska och industriella
tillämpningar av genteknik än till genmodifierade
livsmedel. I den senaste stora undersökningen om
européers attityder till genteknik kom man fram till
att de svarande i medicinska sammanhang, som när
det gäller framställning av läkemedel, ansåg att genteknikens fördelar vägde tyngre än riskerna. När det
gäller GM-livsmedel hade de svarande dock svårt att
se nyttan för konsumenterna. Svenskar var generellt
sett varken mer eller mindre skeptiska än den genomsnittlige europén utan tyckte som de flesta andra
européer att GM-livsmedel inte borde främjas. Med
vissa variationer har svenska konsumenter uttryckt
liknande skepsis mot GM-mat sedan mätningarna
startade år 1991.
Men vad är det som gör att svenska konsumenter
fortfarande är skeptiska till genmodifierad mat? Den
upplevda bristen på konsumentnytta är en för
klaring, men studier har visat att det också finns
andra skäl till skepticismen. I detta kapitel har vi tänkt
ge en översikt över vad som hänt med konsument
ernas inställning och uppfattning om genteknik och

GM-livsmedel sedan 1990-talet. Tonvikten kommer
dock att ligga på den senaste femårsperioden. Där
efter kommer vi att behandla frågan om allmänhetens
syn på genmodifierad mat med utgångspunkt från
den svenska delen av EU-projektet Consumerchoice,
som studerade konsumenters inställning till gen
modifierad mat under perioden 2006–2008 i ett antal
europeiska länder (Estland, Grekland, Nederländerna,
Polen, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige,
Tjeckien och Tyskland).
För att gräva djupare i frågan genomförde vi en
studie med hjälp av gruppintervjuer bland svenska
konsumenter mellan år 1997 och 2002 och senare år
2008. Den negativa inställningen till GM-mat kunde
i intervjuerna 1997 och 2002 förklaras av att deltag
arna upplevde att de saknade handlingsutrymme och
möjlighet att välja eller välja bort gentekniken. De
misstrodde olika aktörer som var inblandade i teknikens utveckling. De var också rädda för att framställandet av GMO skulle kunna ge oförutsedda
konsekvenser och påverka naturen och människans
hälsa negativt. Vidare framkom moraliska argument
som relaterade till vad som ansågs rätt att göra ”mot
naturen”. Liknande resultat återfanns när vi genomförde nya gruppintervjuer tio år senare (se nedan).
Däremot ser förutsättningarna för den svenska
debatten om GM-livsmedel annorlunda ut idag jämfört
med i slutet av 1990-talet. I Consumerchoice-projektet
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analyserades mediedebatten mellan juli 2006 och
februari 2008. Det blev då tydligt att det publicerades
ett jämförelsevis litet antal artiklar om GM-mat under
denna period. Den rapportering som förekom upp
stod framför allt i samband med specifika händelser,
såsom när genmodifierat ris från USA som inte godkänts i Europa ändå kom ut till försäljning i europeiska livsmedelsbutiker, eller när det uppstod en
diskussion kring huruvida genmodifierad majs, som
godkänts i EU, kunde vara skadlig för människors
hälsa. Däremot fanns det inte någon stor debatt på
insändarsidor eller i debattartiklar. Även forskningen
om uppfattningar och attityder till GM-livsmedel
har minskat de senaste åren. En annan förändring
som skett är att forskningen inte fokuserar lika mycket
på konsumenter som tidigare utan även inkluderar
andra aktörer i livsmedelskedjan, till exempel butiksinnehavare.

cirkulerade främst kring tre teman: risker, möjligheter
och mervärden med genmodifierade livsmedel. Även
om resultaten grundar sig på en studie med ett litet
antal deltagare är det värt att notera att resultaten
ligger väl i linje med vad som framkommit i de större
enkätstudier som nämndes ovan. Nedan presenterar
vi huvudresultaten kring varje område.
Risker med genmodifierade livsmedel
– en fråga om naturligt och onaturligt

I Consumerchoice-studien samlade vi diskussionsgrupper – så kallade fokusgrupper – med personer av
blandad bakgrund för att diskutera genmodifierad
mat. I Sverige genomfördes fyra fokusgrupper, där
deltagarna delades in gruppvis med avseende på
ålder och utbildningsbakgrund. Nedan presenterar vi
resultatet från de svenska grupperna. Diskussionerna

De risker som deltagarna förknippade med genteknik
var bland andra att ekologiska system rubbas när
skadedjur dör, problem med resistens, problem med
spridning av GMO, risk för oförutsedda konsekvenser,
risker för oanade följder, risker för att genteknik inte
används på ett etiskt sätt och risk för att den enskilda
bonden ska bli beroende av storföretag. Många risker
diskuterades utifrån antaganden om vad som ansågs
naturligt och onaturligt. Till exempel så framkom
det i diskussionerna att det finns en gräns mellan
det som händer ”den naturliga vägen” och det som
händer till följd av mänskligt ingripande. Ofta fanns
en uppfattning att vi människor ”förstör” när vi
påverkar och förändrar naturen. Med andra ord så
beskrevs naturen och det naturliga som något positivt
som försvinner i kontakt med mänskliga aktiviteter.
I de flesta fall betraktades gentekniken som onaturlig
på grund av den mänskliga inblandningen men det
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Hur argumenterar svenska konsumenter kring
GM-livsmedel?

förekom också att gentekniken tvärtom sågs som
naturlig. En sådan uppfattning grundade sig i att
genmodifieringar sågs som en del av en ”naturlig”
utveckling mot ökad förädling av råvaror. Genteknik
kan alltså uppfattas antingen som onaturlig eller som
naturlig. Deltagare som hade en positiv inställning
till genteknik valde oftare att jämställa genteknik
med traditionell växtförädling, med skillnaden att
gentekniken ger snabbare resultat. Mer negativt inställda konsumenter valde istället att göra en tydlig
åtskillnad mellan genteknik och mer traditionella
metoder för växtförädling. Vanligast var dock att
gentekniken uppfattas som en av människan skapad
teknik som inte bara tänjer, utan faktiskt går över
gränsen för vad som är moraliskt försvarbart. Även
annan forskning, som en holländsk studie, visar på
att acceptansen för GM-livsmedel beror på dess upplevda naturlighet. Ju ”naturligare” en produkt anses
från början desto mindre genetisk modifiering av
samma produkt accepteras.

De möjligheter som associerades med genmodifierad
mat utgick ofta från antagandet att GM-livsmedel
gör nytta ”där” men inte ”här”, alltså att man såg
fördelar för utvecklingsländer men inte för svenska
konsumenter. Många associerade GM-mat med global

matförsörjning där genteknik tillskrevs möjligheter
för ”fattiga utvecklingsländer” men aldrig för ”oss
rika”. Åsikterna gick dock isär om huruvida genteknik
är rätt metod för att säkra en global matproduktion.
Medan vissa menade att genteknik möjliggör en
billigare produktion – att grödorna blir större, billigare
och lättare att odla – hävdade andra att det redan finns
tillräckligt med mat i världen och att problemet med
många svältande människor kan lösas med en bättre
resursfördelning.
Diskussionen om genteknikens möjligheter handlade således främst om genteknikens roll i en global
livsmedelsförsörjning. Medan deltagarna var överens
om vikten av att det finns tillräckligt med mat till
alla människor på jorden började meningsskiljaktigheter framträda när det diskuterades hur detta mål
ska nås. Vissa ansåg att genteknik kunde vara en del
av lösningen på hur fler människor ska få tillgång
till mat medan andra menade att en resursfördelning
från rikare delar av världen till fattigare delar av världen
måste till för att problemet ska kunna lösas.
Diskussionen om möjligheter med genmodifi
erade livsmedel fokuserades således kring globala
möjligheter snarare än lokala potentialer, snarare
”där” men inte ”här”. Även om utvecklingsländer
ansågs ha nytta av genmodifierade livsmedel, diskuterades möjligheter för ett i-land som Sverige överhuvudtaget inte.
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Möjligheter med genmodifierade livsmedel
– en fråga om I-land och U-land

Mervärden med GM-livsmedel

Det föreslås ofta att ett direkt mervärde för konsumenten, i form av exempelvis nyttigare mat, skulle
påverka konsumentens inställning så att han eller
hon blir mer positivt inställd till genmodifierad mat.
Våra resultat visar på att så kan vara fallet, exempelvis
genom att den givits ett lägre pris. Men många är
också kritiska mot antagandet att GM-livsmedel kan
innebära mervärden.
Rent generellt liknades ofta GM-livsmedel vid ett
antal olika kategorier av livsmedel, som skräpmat,
besprutad mat, halvfabrikat, smågodis samt livsmedel
med tillsatser. Dessa livsmedel uppfattades som ohälsosamma, precis som GM-livsmedel. I och med att GMmat redan från början ansågs vara en möjlig hälsorisk
sågs inte ett ”hälsomervärde” som en möjlighet. Det
skulle vara som att säga att smågodis gör gott för
hälsan. ”Det går jag inte på”, som en av deltagarna sa.
När det däremot gäller mervärde i form av ett lägre
pris så gick åsikterna bland deltagarna isär. Medan
vissa ifrågasatte att ett lägre pris skulle vara ett mervärde (billig mat ansågs ha dålig kvalitet) skulle ett
lägre pris göra GM-livsmedel mer attraktiva för
andra. Likaså gick åsikterna isär om genteknikens
miljöfördelar. Medan vissa skulle köpa ett GM-livsmedel som marknadsförs som mer miljövänligt än
en konventionell vara, skulle andra avstå. Av vissa
ansågs GM-livsmedel kunna medföra miljövinster
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såsom minskad mängd bekämpningsmedel. Andra
däremot ansåg att GM-livsmedel redan från början
utgör en risk för ekosystemen, och därmed tyckte
man inte att genteknik överhuvudtaget kunde leda
till miljövinster. Antagandet om att naturens positiva värde minskas vid mänsklig inblandning samt
uppfattningen att möjligheter med GM-livsmedel
främst finns att finna i utvecklingsländer resulterade
i att de flesta deltagarna såg få fördelar för svenska
konsumenter med GM-livsmedel. Så medan andra
generationens genmodifierade livsmedel intar marknaden förhåller sig svenska konsumenter fortsatt
kritiska till dess mervärden.
Samband mellan kunskap och attityd

Många vill hävda att det finns ett samband mellan
ökad kunskap och mer positiv attityd till GM-livsmedel. En vanlig slutsats i studier som studerar ett
sådant samband är att allmänheten inte har blivit
”korrekt” informerad om genteknik och GM-livsmedel. Rekommendationer i form av mer informa
tion till allmänheten med syfte att fylla denna
”kunskapslucka” är därför vanliga. Som vi har visat
i detta kapitel är förhållandet mellan information,
kunskap och attityd inte alltid så enkelt. Helt andra
frågor som etik, moral, värderingar och tillit har stor
betydelse för de uppfattningar vi skapar oss. Vår natursyn ser olika ut, hur människan kan och bör förhålla
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sig till naturen är åsikter som ligger djupt rotade i oss
och som inte förändras så enkelt. Tillit till andra har
också visat sig vara en viktig faktor när vi pratar om
genteknik och GM-livsmedel. Alla sätter vi vår tilltro
till olika källor. På så sätt blir det ju också viktigt vem
som står som avsändare av informationen – bioteknik
företagen, en myndighet, en miljöorganisation eller
en vän. På en nivå handlar debatten om GM-mat
om huruvida genetiskt modifierade organismer utgör en risk för människors hälsa och miljö. På en
annan nivå handlar diskussionerna om värderingar,
ideal, makt och tillit mellan organisationer och allmänhet. Slutsatsen att mer information skulle ge
en mer positiv inställning till genmodifierad mat är
därför förenklad. Vi menar att det är viktigt att lyfta
frågan om tillit när man diskuterar genmodifierade
livsmedel, och då inte endast i betydelsen att konsumenters tillit till forskningen ska öka. Lika mycket
handlar det om att forskare, politiker, företrädare för
industrin med flera visar tillit till konsumenters förmåga att reflektera och förhålla sig till osäkerheter,
såväl vetenskapliga som etiska, som finns inbäddade
i genteknikens alla tillämpningar.

Victoria Wibeck är docent vid tema Vatten i Natur och
Samhälle vid Linköpings universitet.
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Genmodifierade organismer
– hur rädda är vi?
Konsumenterna är ofta skeptiska till GMO-livsmedel,
men det behöver inte vara ett utslag av rädsla. Samma
personer kan vara positiva till användningen av gen
modifiering i medicinska sammanhang. Huruvida
man är negativt eller positivt inställd till en teknik kan
vara ett uttryck för riskvärderingar eller etiska över
väganden. Att inte bara tala om risker, utan vad vi
anser vara rätt och fel är viktigt för att föra debatten
framåt, skriver William Bülow och Misse Wester.
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Avdelningen för filosofi, KTH.
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Avdelningen för filosofi, KTH.
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D

ebatten om genmodifierade organismer (GMO)
framställs ibland som att det finns två olika
läger, förespråkare och motståndare, som med olika
argument försöker övertyga det andra lägret. Exempel
på olika argument kan vara följande: förespråkare av
tekniken poängterar att genetisk modifikation har
flera fördelar. Ibland är grödorna ändrade eller modifierade så att de är motståndskraftiga mot sjukdomar
och växtbekämpningsmedel, vilket gör att det behövs mindre miljöskadliga bekämpningsmedel vid
odlingarna. I andra fall är grödorna modifierade så
att de innehåller mer näring än vanliga, konventionella grödor. Det vanligaste exemplet är ”det gyllene
riset” som innehåller vitamin A, som kan bidra till
att minska blindhet hos undernärda barn i fattiga
delar av världen. Andra exempel är morötter och
potatis som innehåller vaccin mot hepatit-B och kolera.
Trots dessa fördelar menar motståndarna till genmodifierade organismer att det kan finnas okända
risker med tekniken som behöver undersökas i större
utsträckning innan den kan användas i större skala.
Kritikerna varnar för hälsorisker som ökade allergier
och okända konsekvenser för miljön, så som spridning
av gener och nya former av sjukdoms- och växtbekämpningsmedelsresistenta grödor. Kritikerna varnar
också för hur GMO innebär ett övergrepp mot
immaterialrätt, det vill säga upphovsrätten till eller
ensamrätten på en gen som behövs för genmodifiering,

då det kan leda till att kommersiella och privata aktörer
kan ta patent på levande varelser.
Mellan dessa två positioner hamnar vanliga medborgare, som i sin roll som konsumenter måste fatta
beslut om att köpa produkter som innehåller GMO
eller inte. Om konsumenterna inte vill ha GMO,
tolkar man ofta detta motstånd mot GMO som ett
uttryck för att konsumenter är oroliga och inte riktigt
förstår riskerna eller nyttan med GMO och att dessa
missuppfattningar kan lösas genom att ge mer informa
tion till konsumenterna. På så sätt kan vi som konsumenter fatta bättre beslut om vilka produkter vi
vill köpa. Dock ser vi att det finns problem med denna
grundinställning till riskuppfattningar och motstånd
mot GMO. Den svart-vita bild som målas upp är
ingenting som kan bekräftas av samhällsvetenskaplig
forskning inom detta område, utan alla resultat visar
att bilden är betydligt mer sammansatt och komplex
än så. I detta kapitel kommer vi att diskutera två
huvudområden: riskuppfattningar och etik.
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Riskuppfattningar – inte samma sak som rädsla

Det kan vara bra att hålla i minnet när man pratar
om olika riskuppfattningar att en hög riskuppfattning
inte nödvändigtvis behöver innebära att man känner
stor rädsla inför något. Att se stora risker med till
exempel rökning eller klimatförändringar är inte
samma sak som att vi går runt och är rädda eller

oroliga för dessa risker hela tiden. Istället kan man
se det som att en hög riskperception innebär att man
vill ha mer kunskap, bättre översikt om konsekvenser och starkare reglering, jämfört med risker man
ser som små och inte lika viktigt att skydda sig från.
När det gäller forskning kring hur människor
uppfattar risker med GMO kan man hitta olika
argument som är av en mer teknisk natur. Ett exempel
här är att exempelvis genmodifierade grödor kan
vara ett hot mot biologisk mångfald. Här menar man
att fler tester måste genomföras innan man släpper
ut dessa grödor i naturen så att de inte skadar eller
slår ut andra arter vi har idag. Det finns också de
som vill att riskerna för att utveckla allergier eller
andra fysiologiska reaktioner måste utredas i större
skala än det har gjorts innan man släpper produkter
som innehåller genmodifierade organismer på marknaden.
I diskussioner av denna sort är det främst vetenskapliga argument som används vilket medför att det
endast är personer med specifik kunskap som kan
vara med i dessa diskussioner. Ska man då komma
tillrätta med dessa skillnader i riskuppfattningar
genom att göra alla lika kunniga? Ofta antas det att
ökad kunskap är en nyckel till att nå acceptans – om
bara lekmän visste vad experterna vet så skulle man
inte ha olika uppfattningar om eventuella risker. Men
det är inte bara invändningar om de tekniska och

naturvetenskapliga riskbedömningarna som konsumenter har. Forskning inom detta område har visat
att lekmän är skeptiska mot den aktuella tillämpningen av GMO men detta betyder inte att de är helt
emot denna utveckling. Tvärtom ser lekmän eller
medborgarna att det finns skillnader mellan GMO
man använder för medicinska ändamål som ses som
något positivt, medan användningen av GMO i
jordbruk inte ses som lika positivt.
En förklaring till detta kan vara att mediciner
använder man i samråd med sin läkare, mediciner
har testats innan de släpps till en bredare allmänhet
och att man använder dessa produkter en begränsad
tid. Jämför man detta med att använda GMO i jordbruk, ser man att konsumenterna inte på samma sätt
kan ha en dialog med producenter och där produkterna sprids på en stor marknad. Det kan också vara
värt att hålla i minnet att det finns olika risker när det
gäller mat, där GMO bara är en potentiell fara eller
riskkälla. Tidigare rapporter om galna ko-sjukan,
akrylamid i chips och bisfenol A i nappflaskor gör att
konsumenter är misstänksamma och har lågt förtroende för dem som producerar och dem som kontrollerar livsmedel, men inte nödvändigtvis att man
är orolig.
I dessa fall handlar det inte om att konsumenter
har missuppfattat de tekniska detaljerna kring olika
processer, man litar helt enkelt inte på att producenter
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och myndigheter kan göra vår mat säker. Med detta
menar vi inte att konsumenter förväntar sig att risker
helt ska elimineras, utan förväntar sig att det ska finnas
striktare regler och kontroller för livsmedelsproduktion och en gedigen genomlysning av olika alternativ.
Konsumenter kan också se att det är en ojämn fördelning mellan risk och nytta. Nyttan för den enskilde
jordbrukaren må vara stor, men riskerna drabbar hela
samhället och för den enskilde konsumenten ger
GMO inga fördelar som är stora nog att väga upp
denna obalans. Att medborgare väger nytta mot risk
innebär ju också att man ser att det finns bra saker
med en viss teknik eller produkt även om det också
kan innebära negativa konsekvenser. Det här visar på
att vi som konsumenter eller medborgare har en ganska
komplicerad syn på genmodifierade organismer.

Det är inte bara risker för hälsa och miljö medborgare
tar ställning till i uppfattningar om GMO; de sätter
även in denna teknik i ett större perspektiv. De etiska
konsekvenserna av att odla genmodifierade grödor
spelar också roll. I traditionell mening handlar etik
om hur vi bör leva och vilka slags människor vi vill
vara. Ur ett etiskt perspektiv går en uppfattning om
GMO att koppla till ett ideal om hur vi bör leva i
relation till vår jord och till naturen, ett ideal vilket
kännetecknas av ödmjukhet och respekt för det

levande. Detta är en uppfattning om naturen som
annars genomsyrar den ekologiska filosofin och som
man kan se när man intervjuar ekologiska jordbrukare.
Användandet av GMO är inte förenligt med detta
ideal, eftersom GMO är en teknik med vilken männi
skan använder naturen enbart som ett medel för sina
egna syften. Denna inställning speglar heller inte en
rädsla eller en okunnighet inför GMO, utan handlar
om frågor som handlar om vad vi uppfattar som
rätt och fel. Det finns också andra frågor som är
av etisk karaktär. Dels kan man se att konsumenter
eller lekmän motsätter sig en utbredd användning
av genmodif ierade organismer därför att man anser
att det inte är acceptabelt att stora multinationella
företag äger rättigheter till vissa gener och kan manipulera dem för eget vinstintresse. Tekniken att genmodifiera grödor för ett löfte med sig om att kunna
vara ett bra verktyg för att motarbeta svält och sjuk
domar, men av olika anledningar har dessa löften
inte infriats. Istället ser man att genmodifierade
grödor kan slå hårt mot redan fattiga och utsatta
grupper, vilket gör att konsumenter blir tveksamma
inför att fortsätta utvecklingen av tekniken.
Ett annat argument som har etiska grunder är att
genmodifiering som teknik anses vara onaturligt. Vad
det är som påverkar vad som uppfattas som naturligt
är svårt att definiera, och förespråkare för GMO
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Etiska överväganden spelar in

menar att vi alltid har förädlat och odlat fram bättre
versioner av både djur och grödor, vilket gör att genmodifiering är en modern version av traditionell växförädling. Men det finns undersökningar som visar
att tekniken bakom genmodifiering uppfattas som
ett uttryck för människans arrogans och hybris inför
naturen. Givetvis kan man föra en diskussion om
vad som är naturligt eller onaturligt, men då är vi
inne på andra områden än de som är kopplade till
rädslor, risker och okunskap. I detta sammanhang
kan man också se att medborgare ser att genmodifiering kan ge upphov till negativa konsekvenser som
inte ens forskarna kan överblicka.

Detta sätt att hantera olika uppfattningar om risker
är inget nytt. Ser man bakåt i tiden kan man konstatera att medborgare ofta motsätter sig ny teknik av
olika anledningar som inte nödvändigtvis beror på
bristande kunskap eller en oro inför det vi inte förstår.
Det finns olika vetenskapliga studier som syftar till
att försöka förstå hur människor eller olika grupper
av människor uppfattar risker, och varför vi bedömer
risker olika. Här finns det många studier som undersöker orsakerna till att experter och lekmän ofta bedömer samma risk olika, och ibland används denna
typ av studier för att försöka komma på hur man kan
nå samsyn och acceptans för vissa risker.

Det finns forskare som menar att det är synd att
studier av denna sort kommer in för sent i processen
eftersom tekniken redan kommersialiserats. Först
när en produkt stöter på motstånd blir det intressant
att involvera olika grupper för att försöka få till en
förståelse för varför vi ser olika på risker. Istället vore
det bättre att försöka förstå konsumenters och experters
uppfattningar om eventuella risker och vinster
med en viss teknik redan innan det finns en färdig
produkt. På detta sätt man få till en diskussion där
många olika åsikter speglas och stora konflikter kan
lösas. Även om det är en ny teknik som man vill utveckla finns det många tidigare studier som pekar
på både hur man kan kommunicera och vad man
kan kommunicera om. Men så länge som man biter
sig fast vid föreställningen om att konsumenter är
oroliga, emotionella och okunniga kommer vi inte
att nå fram till en bra lösning. Även experter styrs
av sina känslor och övertygelser vilket inte så ofta
framkommer i debatter.
Vi föreslår att vägen framåt är att vidga diskussionen om GMO så att de omfattar inte bara risk
utan även etiska dimensioner, att vi talar om vad vi
anser vara rätt och fel. Denna typ av diskussioner
måste grunda sig på en respekt för att den andra
sidans argument tas på allvar och inte avfärdas som
irrationellt eller okunnigt, utan att man bemöter
olika åsikter på ett respektfullt sätt. Vi har alla våra
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Vägen framåt – kommunicera om vad?

uppfattningar om vad vi anser vara en risk vi är villiga
att ta och de risker vi inte är villiga att utsätta oss för.
Målet för vår forskning är att belysa vilka skillnader
det finns mellan olika människor och visa att det
finns olika sätt att tala om dessa skillnader, inte att
bedriva en övertalningskampanj baserat på felaktiga
grunder. Människor har rätt att välja de livsmedel de
vill äta, och vi har också rätt att som medborgare få
insyn och visst inflytande över vilken teknik vi ska
stödja som samhälle. Utan diskussioner kring detta
riskerar vi mer än att förlora en lovande teknisk utveckling som GMO enligt vissa innebär – och det
borde vi vara rädda för.

till exempel experter och lekmän. I sin forskning arbetar
hon med riskuppfattningar, riskkommunikation och krishantering i relation till framför allt miljöfrågor.

William Bülow är filosofie magister i praktisk filosofi
och arbetar för närvarande som forskningingenjör vid
Avdelningen för filosofi, Kungliga Tekniska Högskolan,
Stockholm. Hans huvudsakliga ämnesområden är
tillämpad etik och moralfilosofi och han har bland annat
arbetat med bioteknikens etik och olika ställningstaganden
till användandet av bioteknik i livsmedelsproduktion.
Misse Wester är doktor i psykologi och arbetar för
närvarande som forskare vid Avdelningen för filosofi,
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Hennes huvud
sakliga forskningsintressen är att förstå och förklara
skillnader i riskuppfattning mellan olika aktörer, som
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Genteknik – hot eller räddning?
Gentekniken är en hett omdebatterad samhälls
fråga, där många människor uttryckt sin oro eller
motstånd mot tekniken. De argument som fram
förts har främst gällt hälsorisker från genmodifierade
livsmedel, miljöskador från kemikalieanvändning eller
hotet mot naturliga arter när nya gener sprids i
naturen. Förespråkarna å sin sida framhåller att tek
niken tvärtom kan skapa bättre kontrollerade livs
medel och råvaror som besprutats mindre och att
spridningsriskerna är små. Frågan är om debatten
egentligen inte handlar mer om etiska ståndpunkter
kring människans roll och rättigheter i naturen än
om fakta, skriver Henrik Brändén.

Henrik Brändén, vetenskapsskribent
och filosofie licentiat.
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F

å tekniska metoder har väckt så starka känslor
och skapat så hätsk debatt som gentekniken.
När tekniken var ny på 1970-talet fruktade många
att forskarna skulle skapa nya monsterbakterier, som
skulle kunna smita ur laboratorierna och förpesta
världen. Under senare år har oron istället gällt genmodifierade växter. Man fruktar att de skulle vara
farliga att äta, att de nya generna skulle kunna smita
och spridas i naturen, att genmodifierade grödor skulle
leda till ökad kemikalieanvändning, döda insekter och
minskad ekologisk variation i dikeskanterna. Att de
skulle stärka multinationella företags grepp om uländernas fattigbönder, och cementera ett i längden
ohållbart storskaligt och kemikalieberoende jordbruk.
Från genforskare och växtförädlare har tongångarna
varit helt andra: de säger att växtförädling med genteknik kan bidra till att öka livsmedelsproduktionen,
och därmed minska risken för svält och undernäring.
Genteknik sägs ge unika möjligheter att öka mängden
vitaminer, mineraler och fullvärdiga proteiner i stapelgrödor, så att man skulle kunna förebygga bristsjukdomar och minska behovet av animalisk föda. Med
gentekniken skulle man både få redskap att anpassa
viktiga grödor till ett föränderligt klimat och programmera dem till att tillverka sällsynta kemikalier.
Några forskare hoppas till och med kunna lösa energi
problemet med hjälp av alger som genförändrats till
att bilda biobränslen från koldioxid, vatten och solsken.

Många av de möjligheter gentekniken reser diskuteras på annat håll i denna skrift. Här kommer jag
istället att titta lite närmare på en del av de frågor
och invändningar som rests mot tekniken.
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Är genmodifierad mat farlig att äta?

Många människor är oroliga för att genmodifierade
grödor skulle kunna vara farliga att äta. Sådana grödor
har emellertid odlats i över 20 år på stora arealer i USA
utan att något tecken dykt upp som seriösa bedömare anser tyda på att genmodifierad mat i sig skulle
kunna vara farlig. Varje genmodifierad gröda som
godkänts har gått genom en lång rad tester på försöksdjur utan att man hittat några tecken på att den
varit skadlig.
Två argumentationslinjer har förts fram om varför
genmodifierade växter ändå skulle kunna innebära
en fara för konsumenten. Den ena handlar om att
många tidiga genmodifierade växter som en rest från
det gentekniska konstruktionsarbetet bär på en gen
som ger resistens mot en speciell antibiotika. Frågan
är om mat med sådana gener skulle kunna öka risken
för antibiotikaresistenta infektioner. Flertalet be
dömare tror inte det. I många människors magar finns
nämligen redan från början ett stort antal magbakterier
som bär på samma slags resistensgen. Därför används
just sådan antibiotika mycket sällan i sjukvården, och
aldrig mot bakterier som passerar mag-tarmkanalen.

Den andra linjen handlar om att själva genmodifieringen innehåller ett osäkerhetsmoment, då man
inte vet exakt var den nya genen slår sig ner i arvsmassan. Kanske den slår ut en annan viktig gen, eller
hamnar så att den påverkar hur mycket det bildas av
ett annat protein. Kanske, föreslår man, kan sådana
förändringar göra växten giftig, eller utlösa allergireaktioner. Om detta kan sägas att man aldrig kan
utesluta sådana risker, men att dessa risker är mycket
större vid mycket av den klassiska växtförädlingen
än vid genteknik. Med genteknik får man en enda
sådan ”osäkerhetspunkt”. Då man tar fram grödor
med klassisk så kallad mutationsförädling får man
ett stort antal genförändringar, där man inte har någon
aning om vare sig var de ligger, eller om de har någon
effekt.
Är ogräsmedelstoleranta grödor dåliga för miljön?

Den vanligaste formen av genmodifierad gröda är i
skrivande stund soja och majs, som fått en gen som
gör växten tolerant mot ogräsmedlet glyfosat. Dessa
grödor har kritiserats för att uppmuntra och öka användningen av ogräsmedel. Växtförädlingsföretagens
representanter hävdar dock att grödorna tvärt om
minskar användningen: istället för att spruta hela
åkern med ogräsmedel en tid innan man sår kan man
nu så tidigare, och sedan bara spruta på de ställen där
det verkligen kommer ogräs. Oberoende undersökningar antyder att sanningen ligger någonstans mitt
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emellan, och att användningen av ogräsmedel i USA
och Kanada varken gått upp eller ner av att dessa
grödor började användas.
Däremot finns rapporter från Argentina om att
bönder odlat samma ogräsmedelstoleranta soja år
efter år, och att detta lett till att ogräs utvecklat tolerans
mot glyfosat (samma problem har rapporterats från
USA och Brasilien). Detta har i sin tur fått bönder
att öka doserna allt mer, vilket till slut lett till förgiftat
vatten i vissa grannbyar. Jag skulle dock vilja ställa
frågan om det grundläggande problemet i detta fall
är att de argentinska bönderna har möjlighet att odla
denna ogräsmedelstoleranta gröda, eller om problemet
har sina rötter i att vi européer vill ha så billig soja
som möjligt som kraftfoder till vår köttproduktion?
Det är det som pressar de argentinska bönderna att
odla samma gröda på åkrarna år efter år, trots att alla
vet riskerna med detta.
Från USA kommer vidare rapporter om stora ekologiska vinster från dessa ogräsmedelsresistenta grödor.
Tack vare att man kan spruta mot ogräset istället för
att plöja ner dess frön slipper man numera plöja stora
åkerarealer, och kan nöja sig med att harva strax före
sådden. Detta minskar jorderosionen, men leder
framför allt till ett dramatiskt minskat utsläpp av
växthusgasen metan från nyplöjda åkrar.
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Hotar GM-grödor insekter och biologisk mångfald?

En annan oro har varit att dagens genmodifierade
grödor ska minska den biologiska mångfalden. Dels
för att ogräsmedelstoleranta grödor ska leda till ökad
besprutning av ogräsmedel och därmed mindre variation i dikeskanterna. Dels därför att den andra stora
gruppen av genmodifierade grödor bär en gen (Bt-gen
från en bakterie) som får växten att bilda ett biologiskt
insektsgift, som gör att vissa målinsekter dör om de
äter av växten. Detta, fruktar man, kan leda till minsk
ade mängder insekter runt åkrarna.
I början av 2000-talet gjordes en stor undersökning av den biologiska variationen på och runt åkrarna
på ett betydande antal fält i Storbritannien, där man
sådde halva fältet med en ogräsmedelstolerant variant
av en gröda, och andra halvan med en konventionell
variant av samma gröda. Vad man då fann var att
skillnaderna var större mellan de olika arter av grödor
man testat (majs, sockerbeta, raps och andra) än
mellan de ogräsmedelstoleranta och konventionella
varianterna av en gröda.
För de flesta grödor (men inte majs!) var mängden
olika ogräs och insekter i början av säsongen större
på de fält som odlades med ogräsmedelstoleranta
grödor, medan det i slutet av säsongen var tvärtom.
(Vilket inte var förvånande, eftersom de konventionella
odlingarna besprutades tidigt, innan sådd, och de
med ogräsmedelstoleranta grödor senare, efter det
att både gröda och ogräs kommit upp.) Samma sak
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såg man i fältets närmaste omgivningar, men skillnaderna minskade snabbt när man kom ett litet stycke
från åkern.
En lång rad undersökningar har gjorts av hur grödor
med gener för inbyggt insektsgift påverkar andra
insekter än de avsedda. Inte i något enda fall har man
sett att grödorna skadat andra insekter än dem man
redan från början visste kunde drabbas. I en rad
undersökningar har man inte kunnat detektera några
skillnader i mängden av olika pollinerande insekter
mellan åkrar med Bt-grödor och åkrar med konventionella grödor.
Riskerar nya och ändrade gener att spridas?

En viktig fråga kring genmodifierade växter är om
de nya gener man sätter in riskerar spridas till vilda
släktingar i dikeskanten, och om det skulle kunna
leda till risker för ekosystemen.
Att själva den genmodifierade grödan skulle vandra
ut i omgivningen och störa/förskjuta ekosystemen är
mycket osannolikt. När en växt domesticeras förlorar
den vanligen förmågan att klara sig på egen hand, utan
människans hjälp och vård. Däremot är det självklart
en möjlighet att en genmodifierad gröda kan pollinera
en vild släkting som växer på åkerkanten, så att
genen överförs till den vilda släktingen. Detta förutsätter dock att grödan har någon vild nära släkting
i närheten.
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Sedan är frågan ifall den nya genen kan ge den vilda
släktingen någon överlevnadsfördel i den naturliga
miljön, som gör att den klarar sig bättre i konkurrensen
än den gjorde förut. Om inte kommer den nya genen
att försvinna, eller i vart fall inte göra det möjligt för
sin bärare att förändra något ekosystem. Olika gener
kan därför innebära olika stora risker. En gen som gör
växten tåligare mot kyla skulle i värsta fall kunna få en
vild släkting att sprida sig norrut, och förändra ekosystemen där den tränger in. Däremot räcker i vart fall
inte min fantasi för att hitta någon anledning till att
en gen som exempelvis ger ändrad sammansättning
av fettsyror i ett frö skulle kunna göra något liknande.
Man kan alltså inte ge ett definitivt svar på frågan
om nya gener riskerar spridas till vilda växter. Det
beror på vilken gen och vilken växt det är frågan om.
Regelsystemet i EU för genmodifierade organismer
bygger också på att man ska göra en prövning från
fall till fall av sådana risker.
GM-grödor för vem?

Växtförädling med genteknik har ofta kritiserats för
att bara bry sig om egenskaper som är intressanta
för det storskaliga, mekaniserade jordbruket i rika
länder. Den synpunkten har visst fog för sig när det
gäller de ogräsmedelstoleranta grödorna. (Men även
när det gäller dem kan man konstatera att ogräsmedelstolerant soja spelat en viktig roll för Argentinas
ekonomiska återhämtning efter år 2000.)
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När det gäller bomull med inbyggt insektsgift kan
man se att den grödan idag används av miljontals
bönder med små åkerarealer i både Indien och Kina.
I vart fall i Kina har den lett till en dramatisk minskning av antalet bönder som skadas av det insektsgift
som tidigare sprutats över bomullsodlingar.
Om man tittar på de nya genmodifierade grödor
som nyligen fått tillstånd att användas är flera framtagna i Kina, för att svara på behov i det egna landet.
I Afrika har de senaste åren fältförsök genomförts för
en rad grödor för regionala behov. Bland dem märks
en lokal majssort som står emot torka, en matbanan
som är resistent mot svampangrepp, kassava med extra
vitamin A och en majsvariant som står emot ett
speciellt virus som drabbar odlingar i södra Afrika.
I många projekt som utvecklar genmodifierade
grödor för behov i Afrika och Sydostasien samarbetar
lokala forskare med institutioner i rika länder och
med växtförädlingsföretag. Ofta finns då överenskommelser där alla inblandade parter lovar att avstå
från krav på royalties för immateriella rättigheter så
länge grödorna används av bönder som har små
åkerarealer eller låga inkomster.
Vilket jordbruk vill vi ha?

I botten av debatten om genmodifierade grödor
tror jag mig se två radikalt olika visioner om hur
världens jordbruk bör vara organiserat för att kunna
möta utmaningarna från en växande befolkning, ett
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föränderligt klimat och ökade anspråk på omväxlande och god mat.
Å ena sidan finns de som tycker det är mycket
hoppfullt att jorden idag kan föda mer än dubbelt
så många människor som för femtio år sedan. Med
fortsatt mekanisering och växtförädling kan utvecklingen fortsätta. I denna vision kan genmodifiering
bidra till lösningar på många viktiga problem.
Å andra sidan finns de som menar att lösningen
ligger i att frigöra sig från det storskaliga teknik- och
kemikalieberoende jordbruket, och över hela jorden
övergå till småskaligt ekologiskt jordbruk, där man
tar vara på den enorma genetiska mångfalden hos de
många lokala grödor som fortfarande finns kvar. I
denna vision ser man inget behov av genmodifierade
grödor.

straffa oss människor för att vi sätter oss upp mot
den naturliga ordningen.
Hos dem som är entusiastiska över teknikens möjlig
heter möter jag däremot en betydligt mer pragmatisk
och människocentrerad inställning: att naturen bara
råkar vara så som den just nu är, att den alltid ändrat
på sig, att vi alltid har ändrat på den, och att vi har
rätt att fortsätta ändra på den. Men att vi ska tänka
efter innan vi gör det, så vi inte fördärvar resurser
som kan vara viktiga för våra efterkommande.
I grunden tror jag det är samma fråga som de
gamla grekerna hanterade med begreppet hybris: är
människan allsmäktig, eller finns det saker som vi
människor inte ska fingra på, utan lämna åt högre
”gudomliga” eller ”naturliga” makter att besluta om?

Leka gud?

Henrik Brändén är vetenskapsskribent och filosofie
licentiat i immunologi. Han skriver läromedel och populär
vetenskap samt fortbildar lärare kring modern bioveten
skaplig forskning.

Jag undrar dock om det inte under ytan finns en ännu
mer grundläggande fråga, nämligen den om männi
skans rätt att sätta sig upp mot en förmodat natur
given eller gudomlig ordning.
Hos många av dem som är skeptiska inför gentekniken tycker jag mig uppfatta en övertygelse om att
det finns ett moraliskt värde i att naturen ska vara
just så som den är just nu. Ibland, men långt ifrån
alltid, kombinerad med en övertygelse om att det
finns någon slags naturlig makt, som kommer att
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Lästips

•

Henrik Brändén. Blir framtiden ljus eller mörk i
en genmodifierad värld? (I Genklippet? Maten,
miljön och den nya biologin, Formas Fokuserar,
2003).
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Ordlista

Metabolit
En nedbrytningsprodukt i ämnesomsättningen.

Bioinformatik
Ett tvärvetenskapligt ämne där stora mängder biologisk information (i allmän
het molekylärbiologisk) hanteras med hjälp av datorer.

Molekylärbiologi
En gren av biologin som huvudsakligen studerar hur olika molekyler och
system inuti cellen samspelar.

C3-växt
En växt där basmolekylen i fotosyntesreaktionen innehåller tre kolatomer.
Flertalet landväxter är C3-växter men konkurreras ut av C4-växter i varma
och torra klimat.

Mutagenes
Att på konstgjord väg framkalla mutationer i DNA, genom exempelvis
strålning eller kemisk behandling.

C4-växt
En växt där basmolekylen i fotosyntesreaktionen innehåller fyra kolatomer.
De motstår varmt och torrt klimat bättre än C3-växter.

Målorganism
Den organism mot vilken genmodifieringen riktar sig, till exempel en
skadeinsekt.

DNA-markör
En gen eller avsnitt av arvsmassan, som kan användas för att beskriva
genetisk variation hos en egenskap.

Nukleotid
Gemensamt namn för de molekyler (förkortade A, T, C och G) som bygger
upp DNA och RNA. Kallas också kvävebaser.

DNA-sekvensering
Den process som används för att med biokemiska metoder bestämma
ordningen av kvävebaserna (nukleotiderna) i en DNA-molekyl.

Polymer
En kemisk förening som består av mycket långa kedjor uppbyggda av mindre
repeterande enheter. Plaster är uppbyggda av polymerer av kolväten.

Enzym
Ett protein som påskyndar kemiska reaktioners hastighet.

Population
En grupp individer av en art som finns inom ett visst område vid en viss
tidpunkt.

Epigenetik
Reglering av hur gener uttrycks, oberoende av hur deras genetiska kod ser ut.
Miljöpåverkan under livet kan leda till att genernas uttryck hos en individ
ändras, till exempel att de slås av eller på.

Rekombinant genteknik
Metoden att klippa ut delar av DNA-molekyler och föra in de genkonstruktioner
som åstadkommits i nya celler, till exempel bakterier.

Genom
En arts samlade uppsättning gener.
Heterozygot
En individ som bär på två olika varianter av en viss gen.
Homozygot
En individ som bär på två likadana varianter av en viss gen.
Markörassisterad förädling
Ett urval bland föräldraindivider baserat på kunskaper om specifika DNAmarkörer.
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RNA
Ribonukleinsyra, ett molekylslag som påminner om DNA och spelar flera viktiga
roller i de processer där informationen i DNA-molekylen används för att bilda
proteiner.
Transformant
Den värdcell som utsatts för genetisk förändring.
Transgen
Samma sak som genmodifierad.
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Tidigare utkomna Formas Fokuserar
Är eko reko?

Om ekologiskt lantbruk i Sverige

Är det någon idé att köpa KRAV-märkt mat och
betala lite mer? Är ekomaten verkligen bättre för
hälsa och miljö? Vilka är egentligen skillnaderna
mellan ekologiskt och konventionellt lantbruk?
Ekologiskt lantbruk står högt på den politiska
agendan. Som konsument har du rätt att få veta
vad forskarna i dagsläget faktiskt vet – och varför
de inte är överens.

Genklippet?

Maten, miljön och den nya biologin

Idag kan vi förändra växter, djur och bakterier på
ett nytt sätt – genom att klippa ut gener och föra
över dem från en art till en annan. Är det farligt för
människa och miljö när genmodifierade organismer
börjar odlas och blir mat på våra fat? Eller blir
gentekniken klippet som kommer att rädda världen
från svält och miljöproblem? Gentekniken påverkar
det levandes urgamla spelregler. Därför har den stött
på hårt motstånd från europeiska konsumenter och
miljöorganisationer. Men vad säger forskarna om
möjligheter och risker med den nya biologin?
Forskare klargör

Myter om maten
Gräver vi vår grav med kniv och gaffel? Vad ska vi
äta för att inte bli feta och sjuka? Hur hållbara är
egentligen myndigheternas kostråd? Går vi vilse
i pannkakan? Blir vi feta av fett, eller blir vi feta
av socker? Är det bättre med stenåldersmat? Tål
våra gamla gener den nya maten? Frågor som de
här diskuteras intensivt i medierna. I Myter om
maten är det forskare som presenterar och tolkar
vetenskapliga rön. De är överens om det mesta –
men långtifrån allt.
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Sopor hit och dit
– på vinst och förlust
Är det vettigt att vi sorterar och fraktar våra sopor
hit och dit som vi gör idag? Leder det till någon
verklig miljönytta - eller har vi sopsortering mera
som terapi för vårt dåliga miljösamvete? Redan
1910-talets sopsorterande människa klagade på att
det var bökigt att sortera. Det och mycket annat
finns att läsa i en pocketbok som belyser sopsortering ur en rad olika synvinklar.

Bevara arter – till vilket pris?
Balansgång mellan ekologiska, ekonomiska
och sociala aspekter

Sverige har undertecknat FN-konventionen om
biologisk mångfald. Den säger att vi ska bevara
den biologiska mångfalden, och använda den
på ett hållbart och rättvist sätt. Riksdagen har
bestämt att arter som har funnits länge i Sverige
ska bevaras i livskraftiga bestånd. Risken är annars
att vi utrotar arter som är viktiga för ekosystemen
och för människan. Men hur ska vi göra – och
vad får det kosta? Vad tycker forskarna – och vad
tycker andra intressenter i samhället?

Spelet om staden
Vem bestämmer över våra städers utveckling?
Staden kan ses som en spelplan med ett stort
antal aktörer med olika åsikter, lojaliteter och
intressen. Hur ser spelplanen ut? Vilka spelregler
gäller? Och vilka är spelarna? Är städerna i första
hand tillväxtmaskiner, snärjda i global konkurrens
och styrda av multinationella företag? Eller kan
vi uppnå hållbara städer som erbjuder alla sina
invånare en hög livskvalitet utan att äventyra för
framtidens människor? Forskarna har inga färdiga
svar, men belyser från olika utgångspunkter de
drivkrafter som formar och förändrar staden.
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Djuren – i människans klor

Konsumera mera – dyrköpt lycka

Hur mår våra djur - i hagar, stall, lagårdar och
hemma hos oss? Vad betyder de för oss? Vi både
äter och älskar dem. Vad har vi rätt att använda
dem till? Kan vi förstå vad de känner? Hade
djuren det bättre förr? Behövs det körkort på
sällskapsdjur? Hur mycket är nog när det gäller
avel? Ska katter behandlas mot cancer? Är Sverige
världsbäst på djurskydd? Alla de här frågorna och
många till får du svar på av forskare som skriver i
boken, forskare med lite olika syn på saken.

Konsumtionen har ökat kraftigt de senaste
hundra åren. Men lyckligare har vi inte blivit.
Varför fortsätter vi ändå att konsumera allt mera?
Hur ska vi tillräckligt snabbt lära oss att leva med
den enda planet vi har? Borde politikerna se till
att avskaffa alla stöd till ohållbar konsumtion?
Hur stor makt har vi som konsumenter? Kan
man vara både rik och miljövänlig? Eller behövs
det kanske nya samhällssystem för att rädda
världen? Hur ser olika forskare på saken?

Östersjön – hot och hopp
Larmrapporterna om Östersjön har duggat tätt
de senaste åren. Men är Östersjön ”sjukare” idag
än för hundra år sedan? Går det att ”rädda”
Östersjön? Vilka åtgärder är vettigast? Är det bra
med kväverening, eller ska vi kanske kvävegödsla?
Går det att få bort fosforn från sedimenten?
Kan vi syresätta bottnarna? Måste vi kanske äta
mindre kött för att rädda havet? Men måste vi
samtidigt också äta mindre fisk? Vad är forskarna
överens om och varför kommer de till olika
slutsatser?

Bioenergi – till vad
och hur mycket?
Hur långt räcker bioenergin i framtidens energi
system? Hur mycket går det att få ut från skogar
och åkermark – och vad ska vi använda den till?
Är det klokt att satsa på biodrivmedel, eller ska
bioenergin användas till värme och el? Vilka
styrmedel behövs för att öka användningen av
biobränslen? Hur går det med livsmedelsför
sörjningen globalt? Och hur bra är biobränslena
egentligen på att förhindra klimatförändringar?
Hur ser forskarna på saken?

Bioenergy – for what
and how much?
Giftfri miljö – utopi eller
verklig chans?
Kadmium i mat och kvicksilver i fisk. Nya metaller
i tänder och bilar. Klorerat, bromerat, fluorerat.
Nanopartiklar invaderar kroppen. Akrylamid
bildas när vi tillagar maten. Läkemedelsrester dyker
upp i dricksvatten. Mannens spermier skadas.
Hur mycket ska vi stå ut med av gamla problem
och nya hot? Varför slår vi så ofta dövörat till
när larmet går? Kan vi få en giftfri miljö som
riksdagens miljömål talar om? Eller är det bara
en önskedröm?
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How long will bioenergy last for the energy
systems of the future? How much can we get out of
forests and agricultural land – and what should
we use it for? Is it wise to use it for conversion
into automotive fuel, or should it be used for
generating heat and electricity? What regulatory
instruments are needed for increasing the use of
bioenergy? What conflicts will there be between
increased biofuel production and various environ
mental targets? How is the supply of food doing
out in the world? And how good is bioenergy
in actually preventing climate change? How do
Swedish researchers view the issue?
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KliMATfrågan på bordet
Mat åt nio miljarder – hur ska vi fixa det i ett nytt
klimat? Och hur påverkar maten i sin tur klimatet?
Hur ska vi äta klimatvänligt? Är det moraliskt fel
att äta nötkött? Ska vi producera kött utan djur för
klimatets skull? Hur mycket betyder transporterna
och spillet i livsmedelskedjan? I Sverige får vi nya
grödor, men också nya ogräs och skadegörare. Och
djuren kan bli sjukare. Vad innebär ett nytt klimat
för olika delar av vårt avlånga land?
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Osäkrat klimat – laddad utmaning
Att jorden blir varmare beror mycket sannolikt på
människans utsläpp av växthusgaser. Det säger
FN:s klimatpanel IPCC – och kopplar uppvärm
ningen till stigande havsnivå, krympande isar och
risken för snabba förändringar som inte går att
förutse. Men när blir människans klimatpåverkan
farlig, och vad är det som står på spel? Är EU:s
energi- och klimatpolitik en tandlös tiger? Är
lagring av koldioxid en lösning eller dimridå? Är
hotet mot klimatet en chans för företagen? Boken
innehåller artiklar av cirka 40 olika forskare.

Climate challenge – the
safety’s off
The world is getting warmer, and it´s very likely
that this is the product of human emissions of
greenhouse gases. That is the conclusion of the
UN’s climate panel, which links warming to rising
sea levels, shrinking ice and the risk of rapid and
unpredictable changes. But when does man’s
impact on the climate become dangerous, and what
is at stake? Is the EU energy and climate policy a
toothless tiger? Is carbon capture and storage a
solution or just a smokescreen? Is the threat to the
climate an opportunity for companies? How do
different scientists view the matter?

Sverige i nytt klimat
– våtvarm utmaning
Sverige påverkar den globala uppvärmningen –
och påverkas av den. Hur kan vi minska ut
släppen av växthusgaser och bygga samhället
mindre sårbart? Kan vi ändra våra energi- och
transportsystem? Är klimatet en klassfråga? Hur
skulle vi uppleva individuella utsläppsrätter?
Kommer vi att känna igen vår natur i framtiden?
Vad händer med jordbruk, skogsbruk och fiske?
Ska vi lagra eller använda skogen? Blir det mer av
ras och översvämningar, och hur ser riskerna ut?
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Jordbruk som håller i längden
Hur ska vi bedriva ett hållbart jordbruk som kan
ge mat åt 9 miljarder? Hur ska vi bäst hushålla
med mark, vatten, växtnäring, energi och gener?
Förslagen till produktionstekniska lösningar
varierar: ekologiskt, konventionellt, perenna
grödor och mera genteknik. Men det handlar
också om handelspolitik och marknader, om
svinn i livsmedelskedjan, och om att få igång
det småskaliga jordbruket i utvecklingsländer.

Laddas ner på:

www.formasfokuserar.se

Beställ böcker på: www.formasfokuserar.se

För lärare
Formas Fokuserar i undervisningen
Formas Fokuserar används i skolor och på
högskolor och universitet.
Lärarsidor på webben
På www.formasfokuserar.se läggs det successivt ut information och arbetsuppgifter
till nya pocketböcker. Du hittar informationen under rubriken ”För lärare”.
Tips för undervisningen
Det finns också en broschyr där du får veta hur gymnasielärare, lärarutbildare
och pedagogikforskare ser på pocketböckerna som undervisningsmaterial.
Erbjudande till skolor och högskolor
Om du köper minst 15 exemplar till en skola eller högskola betalar du 30 kr/bok
(inkl moms, exkl frakt och expeditionsavgift.
Har du idéer till teman för nya pocketböcker?
Hör av dig till oss på redaktionen: registrator@formas.se
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