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Baggrund  

Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, ønsket 

en opdatering af viden og data, der ligger til grund for dyrkningsvejledninger for dyrkning af visse gene-

tisk modificerede afgrøder. Det drejer sig om afgrøderne majs, bederoer og kartofler, hvis krav til informa-

tion, betingelser for dyrkning samt krav til håndtering af spildplanter, frø og høstede afgrøder ved dyrkning 

af GM-form af afgrøden er beskrevet i bekendtgørelse nr. 176 af 28. februar 2008. 

Besvarelse 

Dyrkningsvejledninger for GM-majs, bederoer og kartofler er baseret på information om afgrødernes spred-

ningsbiologi (pollen og frø), deres dyrkning og håndtering beskrevet i den danske sameksistensrapport (Tol-

strup et al., 2003). I det følgende gennemgås for hver afgrøde, om der er forhold i relation til sortsmateriale, 

vækst- og dyrkningsforhold samt håndtering, som bør adresseres for opretholdelse af sameksistens under 

de nuværende dyrkningsforhold. 

For majs vurderes, at de aktuelle dyrkningsforhold ikke er ændret på en måde, som medfører behov for 

ændring af dyrkningsvejledninger. 

For bederoer vurderes, at de aktuelle dyrkningsforhold ikke er ændret på en måde, som medfører behov 

for ændring af dyrkningsvejledninger. 

Kartofler kan formeres ved klonavl (læggekartofler) og ved frø. Trods en stigende interesse for frø-formering 

(Bethke og Jansky, 2021) tager nedenstående vurdering udgangspunkt i fortsat klonavl af kartofler i Dan-

mark. 

For kartofler vurderes, at de klimatiske forhold med mildere vintre øger sandsynligheden for at kartofler, som 

efterlades på jorden ved høst (spildkartofler) kan overleve vinteren og dermed øge risikoen for gengroning 

næste forår, og de fremspirede knolde vil optræde som ”ukrudt” i den kommende afgrøde i sædskiftet. 

Et nyere japansk studie viser, at jorden skal være frosset i 30-40 cm dybde, før spildkartoflers spireevne 

ødelægges til et niveau, hvor gengroning ikke kan genfindes det følgende år (Yanai et al., 2017). Med de 

aktuelle temperaturforhold om vinteren kan det ikke forventes, at frost i væsentlig grad vil reducere gen-

groningen af spildkartofler. 

Under nordeuropæiske forhold kan gengroning af spildkartofler optræde i stort tal og udgøre et ukrudts-

problem. Et irsk studie har undersøgt forekomst af gengroning i sædskiftet efter dyrkning af kartofler (Phelan 

et al., 2015). I 17 moniterede marker fandt man i gennemsnit et spild på 141.758 ± 911 knolde pr. ha ved 

høst, og intervallet af antal gengroede knolde var fra 400 ± 59 til 55.698 ± 47 knolde pr. ha. I et andet studie 
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med i alt 34 marker fandt man i gennemsnit 30.789 ± 2.658 gengroede knolde pr. ha i den følgende korn-

afgrøde, og i den efterfølgende afgrøde dvs. to år efter kartoffeldyrkning var antallet af gengroninger faldet 

til 3.497 ± 877 pr. ha. Denne reduktion var korreleret med bl.a. herbicidanvendelse. Studiet inkluderede en 

undersøgelse af de gengroede knoldes evne til at producere nye spiredygtige knolde. I det første år efter 

kartoffeldyrkning blev der produceret i gennemsnit 2,9 knolde pr. gengroning med en gennemsnitlig vægt 

på 151,6 g. I det andet år var størrelsen af disse knolde aftaget til 47,5 g. men de nye knolde var fortsat 

spiredygtige, hvilket indikerer, at der også kan forekomme gengroning tre år efter, at kartofler er dyrket på 

arealet. 

Konklusion 

På baggrund af ovennævnte undersøgelser anbefales, at dyrkningsintervallet udvides fra tre til fire år for 

almingelig produktion af konventionelle eller økologiske kartofler efter GM-kartoffelavl. For produktion af 

læggekartofler foreslås dyrkningsintervallet udvidet fra fire til fem år. 
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