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Baggrund 

Landbrugsstyrelsen (LBST) er ansvarlig for at kontrollere, at der ikke bliver udsat ikke-godkendte 
genetisk modificerede organismer (GMO) i miljøet i Danmark. Det indebærer bl.a., at LBST skal 
kontrollere, at der ikke er iblandet ikke-godkendte GMO’er i frø til udsæd eller andet 
formeringsmateriale. LBST udfører derfor en årlig planlagt kontrol for forekomsten af GMO’er i 
konventionelt frø og andet formeringsmateriale for at sikre sameksistensen mellem GM- og 
konventionelt dyrkede afgrøder. Til planlægning af denne opgave udfærdiger LBST en årlig 
risikoprofil, som tager udgangspunkt i hvilke kendte GM-afgrøder der dyrkes og diverse utilsigtede 
hændelser med GM-afgrøder på verdensplan, og snævrer antallet af relevante afgrøder ind til de 
afgrøder hvor der er størst sandsynlighed for utilsigtede hændelser kan spredes til Danmark samt 
hvor det har størst (negativ) betydning for dansk landbrug og natur ikke at få indført i dansk 
landbrug eller natur.  

Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt d. 15. juli 2019 ønsket  en liste over de GM-afgrøder, 
som styrelsen skal inddrage i sin kontrol af udsæd og andet formeringsmateriale, for at sikre 
renheden af disse varer produceret i Danmark. 

 

Besvarelse 

Det areal, hvorpå der dyrkes genetisk modificerede afgrøder, har været støt stigende siden de 
første godkendelser af herbicid- og insektresistente afgrøder kom i midten af 90’erne. 
Satellitoptagelser viser at jordens samlede areal med dyrkede afgrøder dækker omtrent 17 
millioner km2, og at omtrent det dobbelte areal udnyttes til opdræt af husdyr. Arealet hvorpå der i 
dag dyrkes GM afgrøder er steget til ca. 1,9 millioner km2 og er fordelt på mere end 26 lande 
(ISAAA-brief, 2018). Omtrent en tiendedel af jordens dyrkede areal er således i dag tilplantet med 
GM afgrøder. I Europa dyrkes kun ca. 120.000 hektar GM afgrøder i form af majs i Spanien og 
Portugal. 
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Langt størstedelen af de GM afgrøder, der dyrkes i dag, udgøres af majs, soyabønne, bomuld og 
raps, hvor der er introduceret resistens over for herbicider og/eller insektangreb. Antallet af GM 
afgrøder stiger dog hele tiden betragteligt. Det støt stigende antal af GM afgrøder øger risikoen, 
for at disse afgrøder utilsigtet kan finde vej til Danmark. Den senest opdaterede liste af godkendte 
GM-planter fra The International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA) 
(http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/default.asp) inkluderer landbrugsafgrøderne lucerne, 
raps, ryps, hvede, krybende hvene, bomuld, hør, soyabønne, ris, majs, kartoffel, sukkerroe, 
sukkerrør, tidsel og tobak; grønsagerne bønne, vignabønne, cikorie (julesalat), aubergine, melon, 
squash, sød peber og tomat; frugterne papaya, æble, blomme; træerne eukalyptus, poppel samt 
prydplanterne nellike, rose og petunia. I Bilag 1 er godkendte GM-afgrøder listet, inklusiv de 
genmodificerede egenskaber.   

Derudover er der på nuværende tidspunkt GM-forsøgsmarker i mange udviklingslande, hvor der 
afprøves en lang række GM-afgrøder med henblik på godkendelse. De fleste af disse afgrøder er 
udviklet med henblik på at øge næringsværdien til gavn for forbrugerne. Afgrøderne inkluderer ris, 
banan, kartofler, kikærter, ærter, bønner, sennep, kassava, vignabønne og søde kartofler, (ISAAA-
brief 2018). Her kan fremhæves at IRRI’s ”Golden Rice” for forbedret vitamin A indtag, fik sin 
godkendelse i 2018 (isaaa-brief, 2018). 

Alle disse GM-planter er klassiske GMO’er, der er karakteriseret ved, at der er indsat et større 
stykke fremmed DNA i plantens genom ved hjælp af forskellige transformationsteknikker. Disse 
eventspecifikke hændelser kan alle ved kontrol detekteres ved brug af forskellige PCR teknikker. 
Påvisningen af GMO kræver en vis forhåndsviden om de indsatte elementers DNA sekvenser. 
Detaljeret beskrivelse af godkendte GM-planter ses af Bilag 1. 

 

Godkendelse af GM-planter i Europa er i dag op til hvert enkelt EU-land, men kun i to lande, 
Spanien og Portugal, dyrkes GM-planter kommercielt i form af herbicid- og insektresistente Bt 
Majs fra Monsanto (MON 810-handelsnavn YieldGard). EU importerer dog store mængder GM-
sojabønne, -majs og –raps til forarbejdning og/eller til fødevarer og foder.  

I Danmark dyrkes der på nuværende tidspunkt ikke GM afgrøder. Men med det stigende antal 
godkendte GM-planter og en øget udbredelse internationalt, eksisterer risikoen for, at der 
utilsigtet kan forekomme iblanding af GM-frø eller andet formeringsmateriale og GM-pollen i den 
udsæd, som importeres til Danmark – særligt hvis udsæden er produceret i områder med GM-
dyrkning.  

På baggrund af beskrivelsen af godkendte GM-planter (Bilag 1) anbefales det i en kontrol at 
prioritere de afgrøder, der har størst betydning for dansk land og havebrug, og hvor 
udredningsgruppen for sameksistens ikke kan angive virkemidler til at sikre sameksistens (Tolstrup 
et al., 2003). Dette betyder, at hver GMO vurderes under hensyntagen til afgrødens udbredelse, 
de biologiske egenskaber, bestøvningsforhold, om afgrøden har vilde slægtninge i den danske 
natur og om den formeres vegetativt eller ved frø. En liste over GM-afgrøder, som styrelsen 
anbefales at inddrage i sin kontrol af udsæd og andet formeringsmateriale bør inkludere:  

http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/default.asp
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 Raps (herbicidtolerance, bestøvningskontrol, der vanskeliggør spredning af transgene 
pollen, højt fytase indhold, modificeret olie sammensætning), der i dag dyrkes på meget 
store arealer uden for Europa. Raps er fremmedbestøver (vind- og insektbestøvning), og 
rapsfrø kan overleve længe i jorden, og der er derfor risiko for spredning til ikke-transgene 
afgrøder, f.eks. under produktionen af udsæd. Der findes vilde slægtninge i den danske 
natur. Der blev i efteråret 2015 observeret utilsigtet iblanding af den ikke godkendte GM-
raps (OXY-235) i forsøgsplots i Europa, herunder Danmark (Boelt og Brinch-Pedersen, 
2015). 

 Lucerne (herbicidtolerance og ændret lignin indhold) er fremmedbestøver 
(insektbestøvning), og frøene har en vis overlevelsestid i jorden, og der er dermed risiko for 
spredning. Der findes vilde slægtninge i den danske natur. 

 Krybende hvene (herbicid tolerant) er fremmedbestøver (vindbestøvning), frøene har en 
vis overlevelsesevne i jorden. og der er dermed risiko for spredning. Frøene har en vis 
overlevelsesevne i jorden. Krybende hvene har vilde slægtning i Danmark.  

 Majs, der dyrkes i dag herbicid- og insektresistente majssorter i Europa. Majs er 
fremmedbestøver (vindbestøvning) og der er derfor risiko for spredning til ikke-transgene 
afgrøder, f.eks. under produktionen af udsæd. Frøene har ingen spirehvile og der er derfor 
meget lille mulighed for vækst og opformering af spildfrø. 

 Sukkerroe (herbicidresistens), er ny på markedet i sammenligning med raps, men er som 
raps også fremmedbestøver, hovedsageligt vindbestøvet og frøene har en vis 
overlevelsestid i jorden, og der er dermed risiko for spredning. Der findes vilde slægtninge i 
den danske natur. 

 Kartoffel (insektresistens, modificeret stivelse, resistens mod plantesygdomme). Formeres 
overvejende vegetativt med lille spredningsrisiko. Der dyrkes primært sorter forædlet i det 
nordlige Europa (opformeringen kan dog foregå andre steder i verden) og der er meget 
omfattende restriktioner på import af plantemateriale, selv til forsøgsformål, fra f.eks. USA. 
Risikoen for kontaminering med transgener vurderes at være meget lille. 

 Hvede (MON 71800, Herbicidresistens). Importeret hvede kan potentielt have iblandet 
GM, som set i USA, hvor kontrol fra USDA (United States Department of Agriculture) har 
påvist GM MON 71800 hvede i ikke-GM hvede. I Bilag 2 er et kort sammendrag af historien 
om den herbicidresistente hvede fra Monsanto. Hvede er selvbestøver og sandsynligheden 
for pollen-spredning til ikke GM-planter er lille. Frø overlever normalt mindre end et år i 
jorden, dog kan frøene indgå i jordens frøbank med overlevelse i op til 4 år.  

 Tomat (Modificeret mod forsinket modning og længere holdbarhed). Oprindeligt 
fremmedbestøver, men moderne sorter er selvfertile. Bestøves primært af bier. Dyrkes 
primært i væksthus hvor der dyrkes primært europæiske sorter. Der findes ikke vilde 
slægtninge i den danske natur. Risiko for kontaminering med transgener vurderes at være 
lille. 
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Der henvises i øvrigt til myndighedsopgaven ”Risiko for GMO forekomst i prydplanter” (Borg og 
Pedersen, 2017), og endelig skal det også nævnes, at der bør være opmærksomhed omkring 
eksempelvis internethandel med frø. 

 

De transgene begivenheder, der har givet ophav til disse GM afgrøder er præcist beskrevet og vil 
derfor i en kontrol kunne detekteres med simple PCR teknikker. Anderledes vil det være for 
transgene planter fremkommet ved de nye mutationsteknikker, som kan anvendes til såkaldt 
præcisionsforædling (SDN-1), idet en detaljeret beskrivelse af mutationerne måske ikke er 
påkrævet i de lande, hvor de ikke reguleres som GMO’er. 

De nye mutationsteknikker anvender Site Directed Nuclease (SDN)-værktøjer, til at fremkalde en 
mutation på et forudbestemt sted i plantens genom. De oftest anvendte værktøjer er ZFN, TALENs 
og specielt CRISPR/Cas. Teknikkerne og brugen af disse er beskrevet grundigt i en nylig udarbejdet 
DCA rapport nr. 127, 2018 ”Vidensyntese om nye planteforædlingsteknikker og deres effekt på 
dansk landbrug” (Brinch-Pedersen et al., 2018).  

Selvom SDN-teknikkerne er nye, findes der allerede en række eksempler på at de virker i rigtigt 
mange af vores afgrøder. Blandt andet er der med disse teknikker udviklet afgrøder med højere 
naturlig sygdomsresistens, bedre kvalitet i form af sundhedsfremmende indholdsstoffer, lavt 
glutenindhold og bedre udnyttelse af kvælstof (se nedenstående tabel 1 med udvalgte SDN1 
eksempler). Det vil derfor kun være et spørgsmål om tid før vi ser de første godkendte planter 
fremkommet ved SDN-teknikker på markeder uden for EU og vi skal begynde at forholde os til 
dem. Dette kan yderligere vanskeliggøres, hvis planterne kommer fra lande, hvor 
præcisionsforædlede planter ikke reguleres som GMO’er.   

Hvad angår SDN-1 mutationer, vil det blive vanskeligt, og ind imellem umuligt at spore utilsigtet 
iblanding, idet det ikke er muligt at adskille enkeltmutationer fremkommet ved specielt SDN-1 
teknikker fra mutationer fremkommet naturligt eller ved traditionelle kemiske 
mutationsbehandlinger eller bestråling. Kontrol vil kun være muligt, hvis der er forudgående 
kendskab til den nøjagtige ændring i gensekvensen. Dette gælder især afgrøder og 
forædlingsmateriale importeret fra lande, der ikke kræver mærkning af SDN-afgrøder. Kontrol af 
GM-planter fremkommet ved SDN-teknikker vil således kræve et tæt kendskab til forskningen 
inden for den enkelte afgrøde og til godkendelser af disse afgrøder. Ved utilsigtede hændelser vil 
planternes fænotype sandsynligvis være den eneste ledetråd til at indikere at der er tale om en 
præcisionsforædlet-plante.  

 

Da der endnu ikke er godkendte præcisionsforædlede-planter på markedet fremkommet ved de 
nye SDN-teknikker, er ikke muligt at opstille en liste af planter med særlig fokus for kontrol. De nye 
teknikker vil inden for en kort årrække kunne resultere i nye sorter i vegetativt formerede planter 
bl.a. prydplanter og frugttræer og –buske. Et nærmere kig på forskningen inden for området 
indikerer klart at præcisionsforædling hurtigt vil udbredes til vores mest anvendte kulturplanter 
(se Tabel 1 og DCA rapport nr. 127 kapitel 4). Det må forventes at en række af disse vil komme på 
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markedet og også finde vej til Danmark. Inden for dansk forskning kan nævnes at 
innovationsfonden for nylig gav støtte til et 5 årigt forskningsprojekt, hvor Aarhus og Københavns 
Universiteter i samarbejde med forædlingsbranchen har fokus på at optimere kvalitet, udbytte og 
sygdomsresistens i byg, hvede, kartoffel, rajgræs og lucerne (Ingeniøren, 2018) og at GUDP har 
givet støtte til projektet ’Sustainable Campanula by Precise Genome Editing’ hvor Gartneriet PKM i 
samarbejde med Aarhus Universitet udvikler ethylentolerante Campanula potteplanter. 

 

Tabel 1. Eksempler på brug af præcisionsforædling i hvede, tomat, majs og raps (modificeret efter 
DCA rapport nr. 127 kapitel 4) 

 

Plante 
 

Egenskab Gen Forædler Reference 

Brødhvede 
(Triticum aesti-
vum) 

Kraftigt reduceret  gluten indhold 
med henblik på at udvikle en hvede 
sort som kan indtages af personer 
med glutensensitivitet  

α-gliadin Instituto de Agri-
cultura Sostenible 
(IAS-CSIC), Cor-
doba, Spanien 

(Sánchez-León 
et al., 2018) 

Brødhvede 
(Triticum aesti-
vum) 

Resistens mod svampesygdommen 
meldug 

Mildew Re-
sistance lo-
cus (MLO) 

Chinese Academy 
of Sciences, Bei-
jing, Kina 

(Wang et al., 
2014) 

Tomat 
(Solanum lyco-
persicum) 

Sen modning og længere holdbar-
hed 

RIN National Food Re-
search Institute, 
Japan 
 

(Ito et al., 
2015) 

Tomat 
(Solanum lyco-
persicum) 

Forhøjet udbytte SIWUS Cold Spring Har-
bor, Laboratory, 
USA 

(Rodríguez-
Leal et al., 
2017) 
 

Tomat 
(Solanum lyco-
persicum) 

Resistens mod en række forskellige 
plantesygdomme som skyldes in-
fektion af bakterier eller svampe 

DMR6 University of Cali-
fornia,, Berkeley, 
USA 

(Thomazella et 
al., 2016) 

Majs 
(Zea mays) 

Forhøjet tolerance overfor tørke-
stress  

ARGOS8 DuPont Pioneer, 
USA 

(Shi et al., 
2017) 
 

Raps (brassica 
napus) 

Forbedret udbytte BnaMAX1 Chinese Academy 
of Agricultural 
Sciences, Beijing, 
Kina 

Zheng et al., 
2019 
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Konklusion 

På baggrund af oversigt af godkendte GM-planter, disses udbredelse og spredningsforhold 
anbefales det i en kontrol at prioritere følgende afgrøder: raps, lucerne, krybende hvene, majs, 
sukkerroe, kartofler, hvede og tomat, specielt hvis udsæden er opformeret i områder, hvor der 
dyrkes GM-afgrøder. Der er på nuværende tidspunkt GM-forsøgsmarker i mange udviklingslande, 
hvor der afprøves en lang række GM-afgrøder med henblik på godkendelse. Her arbejdes bl.a. 
med kartofler og ærter. 

Der er endnu ikke godkendte præcisionsforædlede planter på markedet fremkommet ved de nye 
SDN-teknikker, og det er derfor ikke muligt at opstille en liste af planter med særlig fokus for 
kontrol. De nye teknikker vil inden for en kort årrække kunne resultere i nye sorter i vegetativt 
formerede planter bl.a. prydplanter og frugttræer og –buske. Et nærmere kig på forskningen inden 
for området indikerer klart at præcisionsforædling hurtigt vil udbredes til vores mest anvendte 
kulturplanter (raps, majs, hvede og tomat). Det må forventes at en række af disse vil komme på 
markedet og også finde vej til Danmark. 
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Trivialnavn (engelsk/dansk) Latinsk navn Dyrkes i DK Vilde slægtninge

Forekomster

(på engelsk: 

"events")

Egenskab
Antibiotika 

resistens

Herbicid 

resistens
Udvikler Formering

Risiko for GMO i 

formerings-materiale
Bestøvningsforhold Kommentar

Alfalfa / lucerne Medicago sativa ja ja 5 Glyphosate herbicide tolerance, 

Antibiotic resistance , Altered 

lignin production

ja Monsanto Company Frø Lille Fremmedbestøver / delvis selvbestøver 

Bibestøvning

Apple / æble Malus x Domestica ja ja 3 non-browning ja Okanagan Vegetativt Meget  lille Fremmedbestøver Sorterne Fujii og Golden Delisious som 

ikke dyrkes meget i DK

Argentine canola / raps Brassica napus (raps) ja ja 38 Insect resistance, Herbicide 

tolerance, Modified oil 

composition, Male sterility

ja ja Bayer Crop Science, Monsanto, 

BASF

Frø Lille Rapsplanter bliver både selv- og 

fremmedbestøvet. Pollenspredningen sker 

via vind og insekter. Nogle rapsplanter er 

dog pollensterile og kan dermed kun 

fremmedbestøves og vanskeligør 

spredning.

Bean / bønne Phaseolus vulgaris ja 1 Viral disease resistance nej nej EMBRAPA Brasilien Frø Meget lille Selvbestøver

Carnation / nellike Dianthus caryophyllus ja ja 19 Flower colour ja Florigene Australien Vegetativt Meget lille Kan ses på blomsterfarven. Dyrkes i 

væksthus.

Chicory / cikorie Cichorium intybus kun i lille omfang ja 3 Male sterility ja ja Frø Lille Fremmedbestøver Dyrkes primært i væksthus. 

Cotton / bomuld Gossypium hirsutum L. nej Frø

Cowpea / vignabønne Vigna unguiculata nej Frø

Creeping bentgrass/ krybende 

hvene

Agrostis stolonifera kun i lille omfang ja 1 Glyphosate herbicide tolerance ja Monsanto and Scotts Seed Frø Lille Fremmedbestøver, vindbestøvning

Eggplant / aubergine Solanum melongena kun i meget lille 

omfang

nej (dog 

Solanumarter)

1 Bt insekt resistens ja Maharasthra Frø Lille Selvbestøver Kun autorisation i Bangladesh

Eucalyptus Eucalyptus sp nej nej

Flax / hør Linum usitatissimum kun i lille omfang ja (forvildet) 1 Sulfonylurea herbicide tolerance ja ja University of Saskatchewan Frø Lille pga. udbredelse Primært selvbestøver, men 

fremmedbestøvning også alm. 

forekommende

Maize / majs Zea Mays L ja nej 146 Glufosinate herbicide 

tolerance, Glyphosate 

herbicide tolerance, 

Sulfonylurea herbicide 

tolerance, Coleopteran 

insect resistance, 

Lepidopteran insect 

resistance, Modified alpha 

amylase, Mannose 

metabolism, Male 

sterility, Fertility 

restoration  

ja ja DuPont (Pioneer Hi-Bred 

International Inc.), 

Syngenta, Monsanto 

Company, Bayer 

CropScience, Dow 

AgroSciences LLC 

Frø Lille Åben bestøvning dvs både selv- og 

fremmedbestøvning               

Vindbestøvning -Pollen er dog tunge og 

spredes derfor ikke langt                        For 

at hindre spredning er en del GM sorter 

gjort han-sterile

Både sukker- og fodermajs

Melon / melon Cucumis melo kun i meget lille 

omfang

nej 2 Delayed ripening ja Agritope Inc. Frø Meget lille Fremmed og selvbestøver; 

insektbestøvning

Autorisation i USA; Dyrkes i væksthus

Papaya Carica papaya nej nej

Petunia Petunia hybrida ja nej 1 CHS Beijing Universitet Frø Lille Fremmedbestøver; insektbestøvning uidA marker gene (GUS)

 Kan genkendes på blomsterfarven

Plum / blomme Prunus domestica ja ja 1 viral disease resistance ja US department of Agriculture Vegetativt Meget lille Fremmedbestøver Andre sorter i DK; uidA marker gene 

(GUS)

Polish canola / ryps Brassica rapa (ryps) ja ja 4 Glufosinate herbicide 

tolerance, Glyphosate 

herbicide tolerance

ja Bayer CropScience, 

University of Florida

Frø Lille Fremmedbestøver

Poplar / poppel Populus sp. ja ja 2 Bt insekt resistens + one cultivar 

with multiple insect resistance

ja China Vegetativt Lille Fremmedbestøver

Potato / kartoffel Solanum tuberosum L. ja nej 49 Coleopteran insect 

resistance , Antibiotic 

resistance, Modified 

starch/carbohydrate, 

Lowered Free Asparagine, 

Reduced Black Spot, 

Lowered Reducing 

Sugars, Viral disease 

resistance, Late blight 

disease resistance

Centre Bioengineering, 

Russian Academy of 

Sciences, BASF, Monsanto 

Company, J.R. Simplot 

Co., ICABIOGRAD, 

Technoplant Argentina

Primært vegetativt 

men også frø

Meget lille Selv- og fremmedbestøver. Sortsforskel 

med hensyn til blomsternes fertilitet og 

evne til selvbestøvning og pollenspredning 

i marken. Krydsbestøvning mellem

planter indenfor marken sker med lav 

frekvens. Pollen overføres primært med 

vind. 

I vores del af verden dyrkes og 

opformeres kartofler næsten 

udelukkende som en enårig afgrøde ved 

læggekartoflerer og ikke via 

kartoffelfrø, som bl.a. i visse ulande.

Rice / ris Oryza sativa nej nej

Rose Rosa hybrida ja ja 2 Flower colour Suntory Vegetativt Meget lille Primært fremmedbestøver, men 

selvbestøvning også forekommende. 

Insektbestøvning

Kan ses på blomsterfarven

Bilag 1. Godkendte GM-planter (http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/default.asp (tilgået 01-10-2019))



Safflower / saflortidsel Carthamus tinctorius L. nej nej

Soybean / soyabønne Glycine max L nej nej 38

Squash Curcurbita pepo ja nej 2 Stacked disease resistance ja Seminis of Monsanto frø Lille Selvbestøver

Sugar beet / sukkerroe Beta vulgaris ja ja 3 Glyphosate herbicide 

tolerance , Antibiotic 

resistance

ja ja Bayer CropScience, 

Novartis Seeds, Monsanto 

Company

Frø Lille Primært fremmedbestøver                              

vind- eller insektbestøvning

Sugarcane / sukkerrør Saccharum sp. nej nej

Sweet pepper / sød peber Capsicum annuum kun i lille omfang nej 1 Viral disease resistance Beijing University Frø Lille Primært selvbestøver, men 

fremmedbestøvning også alm. 

forekommende

Tobacco / tobak Nicotiana tabacum L. kun i lille omfang nej 2 Oxynil herbicide tolerance, 

Nicotin reduction

ja SEITA S.A., Vector Tobacco Inc. Lille Hovedsageligt selvbestøver men 

krydsbestøvning kan forekomme ved 

hjælp af insekter. Især natsværmere.

Kun i privathaver

Tomato / tomat Lycopersicum esculentum ja nej 11 Delayed ripening, Bt insekt 

resistens, Viral disease 

resistance

ja Agritope Inc., DNA Plant 

Technology Coop, Monsanto, 

Zeneca Plant Science and 

Petroseed, Institute of 

Microbiology, CAS (China), 

Huazhong Agricultural University 

(China), Beijing University

Frø Lille Fremmedbestøver (moderne sorter 

selvfertile)                                                             

Bibestøvning

Der bruges mest europæiske sorter

Wheat / hvede Triticum aestivum ja nej 1 Glyphosate herbicide 

tolerance 

Monsanto Company Frø Lille Selvbestøver                            

Ikke relevant i DK

Havebrugsafgrøde

Landbrugsafgrøde



Notat til Screening af afgrøder, som Landbrugsstyrelsen skal have fokus på i planlagte kontroller af 
mulig forekomst af ikke-godkendt GMO i udsæd 
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Bilag 2: Et kort sammendrag af historien om den herbicidresistente hvede 
fra Monsanto MON 71800. 
af Søren Borg. Institut for Molekylærbiologi og Genetik, AU 

I juni 2019 er der, i staten Washington, fundet MON 71800 hvede på en mark, der tidligere er 
brugt som forsøgsmark. Der er endnu ikke udarbejdet en rapport, da historien er meget ny, og 
USDA stadig undersøger sagen. Dette tilfælde er dog ikke det første tilfælde af sin art, da der 
tidligere er fundet utilsigtet herbicidresistent hvede i USA. Første gang i 2013, i Oregon (ref5). 

Baggrund 
Monsanto arbejdede sidst i 90’erne og først i 00’erne med at fremstille herbicid resistente hvede.  
USDA’s Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) gav i årene 1998 til 2005 godkendelse 
til mere end 100 mark- og testforsøg, spredt over flere stater i USA. Forsøg som disse er fortsat i 
årene fremover helt frem til 2019. En liste over godkendte forsøg kan findes på USDA-APHIS 
hjemmeside (ref 6). Monsanto, der sidste år blev købt af Bayer Crop Science, ansøgte om 
godkendelse af MON71800 til kommercielt salg in årene 2002 og 2004. FDA “The Food and Drug 
Administration” i USA evaluerede MON 71800 i 2004 og godkendte den til føde og foder 
Ansøgningen blev lagt på hylden i 2004, da der var bekymring for at landene, som USA handlede 
med, ikke ville godkende import af hveden.  

Der er i dag ingen godkendelse af MON71800 eller andre GM-hvede til kommercielt salg nogen 
steder i verden.  

Referencer 
Referencer til den herbicidresistente hvede er fundet på USDA-APHIS (ref 1, 5 og 6) og ISAAA (ref 
2) hjemmesider, samt Reuters (ref3) og US-news (ref4). Hjemmesiderne er tilgået 01.10.2019.
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07/ge-wheat?fbclid=IwAR3IKL-wmIyOOK24Wg1KjB_rZ-
uyBEIjkWdnThCT1tkNrPxLRtiV3W6uPLw

2. ISAAA-homepage, 2019
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17639

3. REUTERS, 2019
https://www.reuters.com/article/us-usa-wheat-gmo/usda-investigates-unapproved-gmo-
wheat-found-in-washington-state-idUSKCN1T900O

4. US-News, 2019

https://www.aphis.usda.gov/aphis/newsroom/stakeholder-info/sa_by_date/2019/sa-07/ge-wheat?fbclid=IwAR3IKL-wmIyOOK24Wg1KjB_rZ-uyBEIjkWdnThCT1tkNrPxLRtiV3W6uPLw
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https://www.upi.com/Top_News/US/2019/06/27/USDA-identifies-unapproved-GMO-
wheat-growing-wild-in-Washington/6441561660173/ 

5. USDA press release, 2013
https://www.usda.gov/media/press-releases/2013/06/14/statement-detection-
genetically-engineered-wheat-oregon

6. USDA database of field trials
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/biotechnology/permits-notifications-
petitions/sa_permits/status-update/release-permits

https://www.upi.com/Top_News/US/2019/06/27/USDA-identifies-unapproved-GMO-wheat-growing-wild-in-Washington/6441561660173/
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