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I indledningen fremhæves at konsensus-notatets formål er at præsentere illustrative eksempler for en 
miljømæssig risikovurdering samt at beskrive en mulig proces. Det er ikke tænkt at etablere en ny 
terminologi. Der gives i konsensus-notatet en række eksempler på potentielle (GM)egenskaber og hvordan 
deres miljømæssige effekt kan vurderes. Det fremhæves, at eksemplerne ikke skal betragtes som 
udtømmende. ”Miljø” opfattes både som ”holdte” og ”ikke-holdte” økosystemer og således indgår 
landbrugs- og havebrugsmæssige produktionsarealer inklusiv markkanter, vejrabatter, skov og bymæssig 
bebyggelse i ”miljø”. I det følgende kommenteres konsensus-notatet i relation til den landbrugsmæssige 
dyrkningsflade. 

Konsensus-notatet angiver nogle end-points for vurderingen. Det fremgår imidlertid ikke, om der tages 
hensyn til sameksistens1. 

Konsensusnotatet tager udgangspunkt i, at en GM-afgrøde sammenlignes med en tilsvarende ikke GM-
afgrøde, selvom det anføres, at det ofte er vanskeligt at finde plantemateriale for en sådan sammenligning. 
For en given egenskab opstilles derefter risiko-hypoteser til undersøgelse (Testable risk hypothesis). Det 
betyder, at analysen er opbygget omkring en hypotese – som kan besvares med ”ja” eller ”nej”. Denne 
vurdering vil imidlertid afhænge af en række regionale, lokale og bedriftsmæssige forhold. Som eksempel 
vil herbicid-resistens betyde øget fitness for GM-afgrøden i et traditionelt sædskifte, hvor det pågældende 
herbicid anvendes i forhold til sædskifter, hvor det ikke anvendes. Tilsvarende vil der være forskel på 
frøoverlevelse mellem sædskifter med traditionel jordbearbejdning og sædskifter med reduceret 
jordbearbejdning (frøoverlevelsen er større, hvor spildfrø indarbejdes i jorden ved pløjning). Derfor 
vurderes det uhensigtsmæssigt at opstille en generel proces for risikovurdering. I stedet bør vurderingen 
foretages på baggrund af de aktuelle produktionssystemer lokalt og regionalt.  

 

I forhold til sameksistens-problematikken skal GM-genspredning vurderes for alle potentielle kilder. 
Effekten af GM-indkrydsning er additiv, og den skal holdes op mod en given tærskelværdi eksempelvis for 
GM-mærkning (1%). 

Hvis man eksempelvis vil udføre en risikovurdering af GM-raps må denne vurdering inkludere genspredning 
fra en række spredningsveje eksempelvis: Pollenspredning via vind og bestøvende insekter; Frøspredning 
                                                           
1 ’Sameksistens’ er samtidig produktion af GM, konventionelle ikke-GM og økologiske afgrøder – og sikring af de 
fortsatte udviklingsmuligheder for de eksisterende produktionssystemer i landbruget. 
 



som kan resultere i spildfrøplanter på dyrkningsfladen og GM-raps i markskel. Fra disse kan der igen foregå 
en pollenspredning via hybrider mellem GM-raps og ukrudtsplanter. Hvert enkelt af disse bidrag skal 
summeres for at finde potentielt GM-indhold i afgrøden/produktet. I den danske vidensyntese om 
sameksistens (Tolstrup et al., 2003) foretages en vurdering af GM-spredning baseret på tilgængelig 
litteratur, datasæt mv. og der angives således en potentiel GM-indkrydsning og dennes størrelse afgør om 
GM-afgrøden kan dyrkes i sameksistens med ikke GM-afgrøder. Det vil ikke være muligt at foretage denne 
vurdering baseret på enkeltstående hypoteser. 

I den udstrækning, der er en lovgivning om mærkning af GM-indhold, bør en miljømæssig risiko- 
/sikkerhedsvurdering ved udsætning af transgene planter inddrage forhold til opretholdelse af 
sameksistens. 


