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25. februar 2009 
 
Oversigt over de seneste 10 års GMO-relaterede forskningsprojekter ved 
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet 
 
Oversigten er udarbejdet til brug for Fødevareministeriets vidensyntese om GMO  
 

 
Institut for Genetik og Bioteknologi 
 

 
Projekttitel: Iron biofortification of the wheat endosperm (Forøgelse af mængden af 
jern i hvedens frøhvide) 
 
Projektbeskrivelse og resultater: Ca. halvdelen af jordens befolkning, primært 
kvinder og børn i udviklingslandene, mangler jern. I Asien er det estimeret, at dette 
forårsager et tab i bruttonationalproduktet på 2,5-5%. Forbedring af befolkningens 
jernstatus er derfor sat som en topprioritet af Copenhagen Consensus Conference 
2008. Den internationale alliance HarvestPlus i regi af de såkaldte CGIAR institutter, 
de internationale landbrugsforskningscentre, har derfor påbegyndt et projekt, der går 
ud på at forøge mængden af jern i basisfødevarer, enten via almindelig forædling eller 
ved genetisk modifikation. Vores del af projektet omfatter genetisk modifikation af 
hvede med et formål at forøge mængden af jern i frøhviden, den del af hvedekernen, 
der anvendes til mel. Vi har indsat ekstra kopier af et af hvedens egne jernbindende 
proteiner og opnået en fordobling af mængden af jern i hvedekernen.  
 
Finansiering:  
 
DJF-budget i perioden 2008-2010: ca. 4.400 KKR (heraf egenfinansiering 500 KKR?) 
(projektet er bevilget 675.000 US dollars)  
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): HarvestPlus, International Food Policy Research 
Institute (IFPRI), Washington  
 

 
Projekttitel: Safe Feed Grain: New starch composition to reduce mycotoxins (Ny 
sammensætning af stivelse i bygkerner til reduktion af infektion med Fusarium) 
  
Projektbeskrivelse og resultater: Fusarium svampen er stor trussel for 
folkesundheden, idet den kan inficere kernerne af kornarter som byg, hvede og majs 
og her producere en række meget giftige forbindelser, såkaldte mycotoksiner. 
Svampen er meget vanskelig at bekæmpe ved traditionel forædling og sprøjtning. 
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Projektet er et samarbejde mellem DJF og KU-LIFE og har til formål at undersøge, om 
man ved at ændre på stivelsens sammensætning i bygkernen kan forhindre eller 
reducere Fusarium infektionerne. 
 
Finansiering:  
 
DJF-budget i perioden 2008-2012: 2.400 KKR (heraf egenfinansiering: 1.000 KKR) 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): Forskningsrådet for Teknologi og Produktion  
 

 
Projekttitel: Improving barley tolerance to flooding by modulation of hemoglobin 
synthesis (Forbedring af byggens evne til at modstå oversvømmelse ved at modificere 
hæmoglobin syntesen) 
  
Projektbeskrivelse og resultater: I forbindelse med kommende klimaændringer 
forventes der mere intense regnskyl og dermed oversvømmelser, der kan beskadige 
planternes rødder. Planter syntetiserer hæmoglobin, der formodes at kunne beskytte 
planternes rødder mod iltmangel. Det er derfor hensigten at opnå en bedre forståelse 
af planternes dannelse af hæmoglobin og gennem genetisk modifikation at forbedre 
planternes evne til at modstå oversvømmelser.  
 
Finansiering:  
 
DJF-budget i perioden 2008-2011: 3.700 KKR (heraf egenfinansiering: 800 KKR) 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): Forskningsrådet for Teknologi og Produktion  
 

 
Projekttitel: Improving the baking quality of barley (Forbedring af bagekvalitet for 
byg) 
 
Projektbeskrivelse og resultater: Bygkernen har en række komponenter, der vides 
at være sundhedsfremmende, såsom fibre. Disse komponenter findes ikke i hvede. 
Byg har en dårlig bagekvalitet, hvilket skyldes, at der mangler bestemte typer af 
proteiner, der kan stabilisere dejen. Hovedvægten i projektet vil blive lagt på at se om 
vi kan finde sådanne proteiner i ældre byglinjer med et højt proteinindhold. Derudover 
vil vi forsøge, om vi kan overføre generne for disse proteiner fra hvede til byg og 
dermed give muligheder for et sundere brød baseret på blandinger af byg- og 
hvedemel.  
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Finansiering:  
 
DJF-budget i perioden 2008-2011: 5.500 KKR (heraf egenfinansiering: 1.300 KKR) 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): Fødevareerhverv  
 

 
Projekttitel: Development of plants designed for bioethanol production (Udvikling af 
planter designet til bioethanol produktion) 
  
Projektbeskrivelse og resultater: Der er fremstillet sorter af GM-hvede, som 
producerer thermofile xylanaser fra bakterien Dictyoglomus thermophilum. Disse 
sorter er udviklet for at forbedre økonomien ved fremstilling af bioethanol.  
Projektet skal undersøge, om det er muligt at ’blødgøre’ hvedestrås cellevægge ved at 
bryde bindingen mellem xylan og lignin ved en simpel opvarmning af biomassen fra 
hvedelinjer, der indeholder thermophile xylanaser. Foreløbige resultater viser, at de 
bakterielle xylanaser udtrykkes i planter som aktive enzymer med deres oprindelige 
temperaturprofil intakt. Projektet fokuserer p.t. på at identificere de bedste linjer af 
GM-hvede med den højeste xylanaseaktivitet. 
 
Finansiering:  
 
DJF-budget i perioden 2007-2009: 5.300 KKR (heraf egenfinansiering: 1.300 KKR) 
 
Ekstern finansieringskilde: Forskningsrådet for Teknologi og Produktion  
 

 
Projekttitel: Unravelling plant regulatory networks: NAC transcription factors in 
senescence and disease resistance (Betydning af byggens overordnede regulatoriske 
gener (NAC faktorer) for modning og modstandsdygtighed over for sygdomme) 
  
Projektbeskrivelse og resultater: Under modningen mobiliserer kornplanter deres 
næringsstoffer fra bladene til den udviklende kerne. Denne proces er meget 
bestemmende for udbytte og kvalitet af kornkernen, men er samtidig også følsom 
over for f.eks. tørke og høj temperatur. Det er projektets hensigt at undersøge, 
hvordan denne mobiliseringsproces er reguleret, og vi har fokuseret på en gruppe 
overordnede regulatoriske gener, de såkaldte NAC faktorer, der vides at være 
involveret i næringsstofmobilisering under modning. Som en del af projekt vil der 
blive udviklet genetisk modificerede byglinjer med det formål at gøre 
mobiliseringsprocessen mere robust over for kommende klimaændringer, som højere 
temperatur og længere tørkeperioder. Projektet er et samarbejde mellem KU-NAT, 
KU-LIFE og DJF   
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Finansiering:  
 
DJF-budget i perioden 2008-2012: 8.700 KKR  (heraf egenfinansiering: 2.000 KKR) 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): Forskningsrådet for Teknologi og Produktion 
 

 
Projekttitel: Cisgenic barley and wheat for animal feed (Cisgenetisk byg og hvede til 
foder) 
  
Projektbeskrivelse og resultater: Traditionel genetisk modifikation af vore 
kulturplanter omfatter anvendelse af gener fra fjerntstående organismer som dyr og 
mikroorganismer samt de såkaldte selektionsgener, der giver tolerance over for 
forskellige antibiotika og herbicider. Det fremgår af en række undersøgelser, at store 
dele af befolkningen finder dette uetisk og ”unaturligt” og potentielt farligt. For at 
imødekomme disse indvendiger, har man formuleret conceptet Cisgenese, der 
implicerer, at man kun bruger plantens egne gener eller gener fra planter, den 
pågældende plante kan krydse med, samt at man sikrer sig, at der ikke er fremmed 
DNA i den genetisk modificerede plante, f.eks. selektionsgener. I dette projekt er 
kombineret rent teknologiske projekter, der går ud på at gøre fosfaten i byg og 
hvedekernen mere biotilgængelig og at forbedre planternes kvælstofudnyttelse under 
anvendelse af planternes egne gener. Deruover forsøges der udviklet forskellige 
teknologier for at forhindre, at der er fremmed DNA i planterne. Disse undersøgelser 
er kombineret med sociologiske, håndteringsmæssige og økonomiske vurderinger 
over planter, der er fremstillet efter disse principper. En række planter er på vej til 
videre analyse. Foreløbige resultater tyder på, at befolkningen betragter planter 
fremstillet efter cisgeneseprincippet som værende langt mere ”naturlige” og 
acceptable end planter fremstillet med gængs teknologi. Projektet er et samarbejde 
mellem DJF, KU-LIFE og Landscentret  
 
Finansiering:  
 
DJF-budget i perioden 2007-2011: 3.400 KKR (heraf egenfinansiering: 800 KKR) 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): FødevareErhverv  
 

 
Projekttitel: Forbedring af fytasepotentialet i hvede 
  
Projektbeskrivelse og resultater: Størstedelen af fosfaten i plantefrø er bundet i 
form af forbindelsen fytinsyre. Ved frøets spiring aktiveres/syntetiseres der enzymer, 
fytaser, der kan nedbryde fytinsyren. Dette enzym findes imidlertid ikke i 
fordøjelsessystemet hos enmavede dyr (kyllinger, fisk, svin og mennesker), og de kan 
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derfor ikke udnytte fytinsyren. I stedet udskilles denne komponent og bidrager meget 
væsentligt til husdyrbrugets fosfatbelastning af miljøet. Næsten alt konventionelt 
svinefoder er i dag tilsat fytase, fremstillet i mikroorganismer. Hermed er det lykkedes 
at udnytte 60% af fytinsyren. Det næste mål er at kunne udnytte 75%, hvorved det 
ikke længere vil være nødvendigt at tilsætte mineralsk fosfat til foderet. Mineralsk 
fosfat er en begrænset ressource, der vil være opbrugt om få årtier. Vi har gennem en 
årrække fremstillet genetisk modificerede hvedeplanter, der producerer mikrobielle 
fytaser. Disse deponeres i frøet og aktiveres først i dyrenes fordøjelsessystem. En af 
disse fytaser, som vi har fået stillet til rådighed af Roche/Novozymes er særdeles 
varmestabil. Denne egenskab er vigtig idet foder i dag varmebehandles for at 
eliminere Salmonella. Forsøgene har vist, at fytaser produceret i frøet er lige så 
effektive som tilsatte fytaser. I det tidligere nævnte Cisgenese projekt vil vi 
gensplejse planterne med genet for deres egne fytaser samt fytaser fra rug, der har 
vist sig at være særdeles aktive for derigennem evt. at kunne opnå en 
udnyttelsesgrad på 75%.  
 
Finansiering:  
 
DJF-budget i perioden 1996-2002: 8.000 KKR (heraf egenfinansiering: 3.000 KKR) 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): Fødevareerhverv  
 

 
Projekttitel: Risk assessment of transgenic wheat by gene expression and protein 
profile analyses (risikovurdering af transgen byg ved måling af genekspression og 
analyse af protein profiler) 
 
Projektbeskrivelse og Resultater: En af bekymringerne vedrørende genetisk 
modifikation af planter har været, hvorvidt det indsatte gen kunne forstyrre de øvrige 
aktiviteter og derved f.eks. forårsage syntese af giftige forbindelser. For at analysere 
dette fremstillede vi et såkaldt microarray med 9.000 hvedegener og anvendte en 
hvedelinje, der var genetisk modificeret til fremstilling af mikrobiel fytase. Med dette 
microarray er det muligt at måle genekspressionen i alle disse gener samtidig. 
Analysen viste, at der ikke var nogen forskelle i genekspressionen i det genetisk 
modificerede og ikke modificerede materiale 
 
Finansiering:  
 
DJF-budget i perioden 2003-2006: 2.000 KKR (heraf egenfinansiering: 0 KKR) 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): Fødevareerhverv (programmet Bioteknologi i 
Fødevareforskningen) 
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Projekttitel: PHIME - Public Health Impact of long-term, low-level Mixed Element 
exposure in susceptible population strata  
 
Projektbeskrivelse og resultater: Projektet PHIME er et stort integreret projekt 
under EU’s 6. Rammeprogram, der har til formål at undersøge effekter af tungmetaller 
på menneskets sundhed. En del af projektet er fokuseret på planter, hvor man med 
byg som model vil undersøge mekanismerne bag transport og deponering af zink og 
cadmium. Vi har i dette projekt i samarbejde med en række europæiske forskere 
fremstillet en række genetisk modificerede byglinjer med det primære mål at ændre 
på zink og cadmium optagelse, transport og deponering samt mere basale 
undersøgelser. Det langsigtede mål er at kunne forøge mængden af zink i kornkernen 
samtidig med, at cadmium ikke optages. Det vurderes for nærværende, at 2-3 
milliarder mennesker, primært kvinder og børn i udviklingslandene lider af 
zinkmangel, hvilket har markante effekter på immun- og nervesystemsystemet.   
 
Finansiering:  
 
DJF-budget i perioden 2004-2009: 6.800 KKR (heraf egenfinansiering: 3.400 KKR) 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): EU’s 6 Rammeprogram   
 

 
Projekttitel: Development of novel transformation techniques for barley and wheat 
(Udvikling af nye transformeringsteknikker for byg og hvede) 
  
Projektbeskrivelse og resultater: De nutidige teknikker for genetisk modifikation 
af vores kulturplanter har en række begrænsninger. Dels er der basalt kun to 
teknikker, der kan anvendes, de kræver at man bruger selektionsgener, og de kan 
kun anvendes for ganske bestemte sorter, der ofte er forældede. I projektet blev 
udviklet en hel ny teknologi baseret på anvendelse af dyrkning af plantens kimsække. 
Det viste sig, at det var muligt helt at undgå selektionsgener, selvom frekvenserne for 
genetisk modifikation var lave, samt at den nye teknologi ikke var sortsafhængig.  
 
Finansiering:  
 
DJF-budget i perioden 2003-2005: 2.900 KKR (heraf egenfinansiering: 800 KKR) 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): Forskningsrådet for Teknologi og Produktion  
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Projekttitel: Ændring af aminosyresammensætningen i byg   
  
Projektbeskrivelse og resultater: Byg og hvede har en aminosyresammensætning 
i deres kerner, der er langt fra optimal. Der er et for lavt indhold af aminosyrer som 
lysin, threonin og methionin, hvilket betyder, at det er nødvendigt at tilsætte disse 
aminosyrer, produceret i mikroorganismer, og at tilsætte sojaprotein. På den anden 
side er der for meget af aminosyrerne prolin og glutamin. Dette overskud udskilles og 
bidrager væsentligt til husdyrbrugets kvælstofbelastning. 
Disse ubalancer skylder, at en række af bygplantens lagerproteiner i kernen har en 
dårlig aminosyresammensætning. Ved hjælp af genetisk modifikation lykkedes det at 
undertrykke lagerproteiner med den dårligste sammensætning. Dette medførte, at der 
blev syntetiseret mere af andre lagerproteiner med en bedre aminosyresammen-
sætning. Samlet set var der en stigning i de gavnlige aminosyrer på 10% og en 
reduktion i mængden af prolin og glutamin på 10-15%. Det er beregnet, at en 
reduktion på 30 procent i mængden af prolin og glutamin vil kunne reducere 
kvælstofudledningen med omkring 5%. Projektet var et PhD projekt hos DJF. 
 
Finansiering:  
 
DJF-budget i perioden 2002-2006: 3.000 KKR (heraf egenfinansiering: 1.000 KKR) 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): Forskerakademiet  
 

 
Projekttitel: Production of food and feed related enzymes in clover (Fremstilling af 
foder- og fødevarerelaterede enzymer i kløverblade)  
  
Projektbeskrivelse og resultater: Det var hensigten med dette projekt at 
undersøge mulighederne for fremstilling af kommercielt vigtige enzymer i kløverblade. 
Forsøgene var designet således, at enzymsyntesen først ville finde sted umiddelbart 
efter høst. Der blev etableret et stort antal værktøjer og fremstillet særdeles mange 
linier, der producerede det cellevægsnedbrydende enzym, xylanase. Det viste sig 
imidlertid ikke muligt at finde yderligere finansiering ud over de tre projektår. 
Projektet var et samarbejdsprojekt mellem DLF-Trifolium, Novozymes og DJF. 
 
Finansiering:  
 
DJF-budget i perioden 1998-2001: 4.000 KKR (heraf egenfinansiering: 1.000 KKR) 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): FødevareErhverv (Programmet Bioteknologi i 
Fødevareforskningen)  
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Projekttitel: Virus resistens: PVY resistens i kartofler 
 
Projektbeskrivelse og resultater: Formålet med projektet var at udvikle et 
transformationsberedskab for kartofler samt at fremstille PVY resistente kartoffellinjer. 
I projektet blev der udviklet metoder til at regenerere og transformere 8 forskellige 
sorter. Der blev fremstillet PVY resistente kartoffel linjer af to af sorterne.  
 
Finansiering:  
 
DJF-budget i perioden 1997-2001: 4.876 KKR (heraf egenfinansiering: 0 KKR) 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): Strukturdirektoratet, Landbrugets kartoffelfond 
 

 
Projekttitel: Remodellering af pektin-strukturen i kartofler 
 
Projektbeskrivelse og resultater: Det var projektets mål at udvikle teknologi til at 
styre pektinstrukturen i transgene kartofler. Ved hjælp af denne teknik vil pektinet 
kunne designes til bestemte anvendelser, food såvel som non-food. 
 
Finansiering:  
 
DJF-budget i perioden 1999-2000: 2.338 KKR (heraf egenfinansiering: 299 KKR) 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): EU-Biotech 
 

 
Projekttitel: Fødevarepektin fra transgene kartofler 
 
Projektbeskrivelse og resultater: Afgørende for at kartoffelpektin vil kunne bruges 
i fødevareindustrien er at kunne kontrollere, hvilke sidekæder der er på pektinet og 
mængden heraf. Projektet undersøgte effekten af fungale (stammende fra svampe) 
enzymer i transgene kartofler. Flere transgene kartofler blev fremstillet med ændret 
pektin. 
 
Finansiering:  
 
DJF-budget i perioden 1998-2001: 3.500 KKR (ingen egenfinansiering) 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): Thor-programmet (Forskningsstyrelsen, Technology 
by Highly Oriented Research) 
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Projekttitel: Dryssefasthed i soyabønne 
 
Projektbeskrivelse og resultater: Formålet med projektet var at fremstille en 
transgen sojabønne der ikke åbner bælgene ved modning og derved spreder frøene 
uhensigtsmæssigt. Generne blev isoleret, men af forskellige årsager blev der ikke 
fremstillet nogen transgen sojabønne. 
 
Finansiering:  
 
DJF-budget i perioden 1998-2000: 1.948 KKR (ingen egenfinansiering) 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): DANIDA 
 

 
Projekttitel: Insektresistens i planter ved hjælp af RNAi 
 
Projektbeskrivelse og resultater: RNA interference (RNAi) er betegnelsen for en 
genteknologisk teknik, hvor planter transformeres med en gen-konstruktion, der fører 
til produktion af dobbeltstrenget RNA i plantens celler. Det dobbeltstrengede RNA 
udløser en forsvarsreaktion i planten, som medfører nedbrydning af det 
dobbeltstrengede RNA såvel som af andre RNA molekyler, der ligner det anvendte gen 
meget. Hvis genkonstruktionen er baseret på et virus-gen, kan man opnå virus-
resistente planter med denne teknik. Vi vil transformere planter med tilsvarende 
konstruktioner, baseret på udvalgte insektgener, idet vi håber at disse vil inducere en 
tilsvarende forsvarsreaktion i insekterne, når de spiser planten. Nedbrydning af mRNA 
for de udvalgte insektgener vil slå insekterne ihjel eller hæmme dem så meget, at 
skader på planterne mindskes. Endelige resultater foreligger endnu ikke. 
 
Finansiering:  
 
DJF-budget i perioden 2008-2011: 5730 KKR (heraf egenfinansiering: 1180 KKR) 
 
Ekstern finansieringskilde: Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for 
Fødevarer og Sundhed 
 

 
Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr 
 

 
Projekttitel: Overlevelse og udvikling af et lagerskadedyr, majssnudebillen Sitophilus 
zeamais, og dens snyltehveps Lariophagus distinguendus, på tørre GM-majskerner 
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Projektbeskrivelse og resultater: Der er fremstillet sorter af GM-majs, som 
producerer toksiner fra insektpatogenet Bacillus thuringiensis. Disse sorter er udviklet 
for at forhindre angreb af skadelige sommerfuglearter på majs i marken. Projektet 
skulle undersøge, hvordan et skadedyr på lagret majs, majssnudebillen, Sitophilus 
zeamais, udvikler sig på tørre majskerner fra Bt-majs. Effekten er desuden undersøgt 
på en snyltehveps, Lariophagus distinguendus, som kan bruges til at bekæmpe 
majssnudebiller på lager. Foreløbige resultater tyder på, at overlevelse og størrelse af 
skadedyret og dets nyttedyr ikke er væsentligt påvirket i GM-majsen. Dette kan bl.a. 
hænge sammen med, at Bt-toksinet i majsen er fra en stamme, der har størst effekt 
over for sommerfugle og mindre effekt over for andre insektordener.   
 
Finansiering:  
 
DJF-budget i perioden 2006-2008: 90 KKR (heraf egenfinansiering: 90 KKR) 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): Ingen 
 

 
Projekttitel: Sprøjtepraksis i sædskifter med og uden glyphosattolerante afgrøder: 
Effekter på floraen i mark og hegn 
  
Projektbeskrivelse og resultater: En indførelse af genetisk modificerede afgrøder 
med tolerance over for glyphosat vil sandsynligvis ændre herbicidanvendelsen i dansk 
planteavl i form af ændrede valg af midler og sprøjtetidspunkter. I så fald vil 
forholdene for flora og fauna i mark og hegn blive ændret som følge af den ændrede 
herbicidpåvirkning. I dette projekt undersøgte vi, hvorledes indførelsen af 
glyphosattolerante (GT) afgrøder, vinterraps, majs og roer vil påvirke floraen i mark 
og hegn, idet det forventes, at den senere sprøjtning, som GT-afgrøder giver 
mulighed for, kan have afledte positive effekter på floraen. Forsøgsarbejdet udført i 
mark og udyrkede habitater blev suppleret med matematisk modellering til 
forudsigelse af langtidseffekten af forskellige dyrkningsscenarier. En sociologisk 
undersøgelse tidligt i projektet dannede grundlag for at opstille en række 
dyrkningsscenarier.  
  
Vi konkluderer, at hvis blot GT-afgrøder dyrkes i sædskifte med ikke-GT-afgrøder, så 
vil der gennem årene ikke opstå problemer med udbrud af særligt glyphosattolerante 
ukrudtsarter i marken eller dominans af glyphosattolerante arter i hegnet. Danske 
landmænd ville da også med deres nuværende viden og holdninger sandsynligvis 
vælge at kombinere glyphosat med andre sprøjtemidler under dyrkningen af GT-
afgrøder netop for at forhindre udviklingen af glyphosattolerant ukrudt. Hvis man 
ønsker at forøge ukrudtsdækket i forsommeren gennem en forsinkelse af 
herbicidbehandlingen, så vil det i GT-afgrøder være muligt at gøre dette med en 
mindre forøgelse af behandlingsindeks end muligt i konventionelle afgrøder. Men i 
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konkurrencesvage afgrøder som majs og roer kræves et større forsøgsarbejde for at 
kortlægge de præcise muligheder for at udsætte sprøjtningen i herbicidtolerante 
sorter uden, at det går ud over dyrkningssikkerheden. Mere ukrudt i marken kan give 
flere insekter, hvilket potentielt også kan have en positiv effekt længere op i 
fødekæden. Vi kan imidlertid ikke forudsige mængden af insekter blot ud fra 
ukrudtsmængden. 
 
Finansiering:  
 
DJF-budget i perioden 2004-2008: 2041 KKR (heraf egenfinansiering: 161 KKR) 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskning 
 

 
Projekttitel: GMO-projekt hos Offentlig Bisygdomsbekæmpelse 
 
Projektbeskrivelse og resultater: Offentlig bisygdomsbekæmpelse har stillet bier 
og drivhuse til rådighed i forbindelse med et RISØ-DTU projekt omkring 
pollenspredning via honningbier. Ideen er at få undersøgt, hvor langt honningbier, der 
er blomsterfaste og stedfaste, kan sprede pollen. Planten, der undersøges, er 
hvidkløver, som kræver besøg af bier for overførelse af pollen. Forsøget er endnu ikke 
afsluttet. Der forventes en videnskabelig publikation. En student har afsluttet speciale 
ved KU.  
 
Finansiering:  
 
DJF-budget i perioden (vi har ikke kunnet angive årstal): < 5 KKR (ingen 
egenfinansiering) 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): grundbevilling fra FVM, som DJF har til arbejde med 
honningbier. Projekt er iværksat og gennemføres hovedsageligt af RISØ-DTU for deres 
midler.  
 

 
Projekttitel: Droner af honningbier som indikatorer i en økologisk risikovurdering af 
genmodificerede planter 
 
Projektbeskrivelse og resultater: Projektet omhandlede GM rapsplanter, hvor det 
indsplejsede gen koder for ærtelektin og udtrykkes i pollenet. Dette lektin er virksomt 
mod glimmerbøsser (Meligethes aeneus), som er et alvorligt skadedyr i raps. I 
projektet blev undersøgt en mulig indvirken af lektinen på udviklingen af bilarvernes 
vægt og udviklingshastighed. Resultater viste, at billelarvernes vægt blev reduceret 
med stigende ærtelektin-indhold i støvdragerne.  
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Finansiering:  
 
DJF-budget  i perioden 2003-2007: 1.500 KKR (heraf egenfinansiering: 456 KKR) 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): Forsknings- og Innovationsstyrelsen 
 

 
Projekttitel: BiosafeTrain ENRECA project: Capacity building for biosafety and 
ecological impact assessment of transgenic plants in East Africa  
  
Projektbeskrivelse og resultater: This is an environmental biosafety research and 
training project in Uganda, Tanzania, and Kenya, including 6 partners (2 Danish, 4 
African). Capacity building is achieved by establishing biosafety training facilities, 
developing a training program, and to offer PhD and MSc fellowships locally. During 
Phase1, three laboratories were built, 10 fellowships provided and 6 training courses 
held.  
 
Finansiering:  
 
DJF-budget  i perioden 2005-2008 (this project is ongoing): 4063 KKR (ingen 
egenfinansiering) 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): DANIDA 
 

 
Projekttitel: Risk assessment and trophic links  
 
Projektbeskrivelse og resultater:  We focused on potential effects that can appear 
when different organisms, directly or indirectly, get in contact with transgenic plants by 
trophic relationships. New laboratory risk assessment methods were developed for non-
target herbivores (aphids), predators (ladybirds & spiders) and parasitoids. Results 
were published in 10 peer-reviewed international publications, 2 theses, 37 symposium 
contributions; 3 symposia organised and 17 lectures for the public and/or professional 
colleagues in Denmark. Protocols were included in 3 books published on GM risk 
assessment methodology. 
 
Finansiering:  
DJF-budget  i perioden 2000-2002: 3.500 KKR (heraf egenfinansiering: 375 KKR) 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): Statens Jordbrugs- og veterinærvidenskabelige 
Forskningsråd 
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Projekttitel: Environmental risk assessment of GM crops (Miljømæssig 
risikovurdering af GM afgrøder) 
 
Projektbeskrivelse og resultater: To improve the ecological realism of laboratory 
methods (the usual method only includes a prey and a natural enemy species), a 
semi-field, multi-species biosafety test system was developed.  
 
Finansiering:  
 
DJF-budget i perioden 2003-2006: 1.500 KKR (heraf egenfinansiering: 1.500 KKR fra 
DJF’s kompetencemidler) 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): Ingen 
 

 
Projekttitel: COTRAN: Assessment of the environmental and agronomic 
appropriateness of Bt transgenic cotton in small producer IPM system in China 
  
Projektbeskrivelse og resultat: DJF was financial co-ordinator and partnered with 
the Chinese Academy of Agricultural Sciences' Institute for Biological Control to 
complete WP1: Laboratory studies of effects of Bt- transgenic cotton on non-target 
phytophages and natural enemies. We developed laboratory methods to evaluate the 
impact of GM cotton on natural enemies occurring in China, and produced a manual of 
methods on CD, published in English and Chinese. Further, more sophisticated 
methods (Rt-PCR) were pioneered and published in peer-reviewed international 
journal (in 2007). 
 
Finansiering:  
 
DJF-budget  i perioden 2001-2005 (F-00647): 471 KKR (heraf egenfinansiering: 471 
KKR) 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): EU 
 

 
Institut for Havebrugsproduktion  
 

 
Projekttitel: Development of high quality ryegrass with improved digestibility 
through substantial reduction of the lignin content  (Udvikling af højkvalitets-rajgræs 
med forbedret fordøjelighed gennem betydelig reduction af ligninindholdet) 
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Projektbeskrivelse og resultater: Formålet var at nedbringe ligninindholdet i 
rajgræs for at øge fordøjeligheden vha. transformation. Instituttet bidrog med 
undersøgelse af genekspression under lignindannelsen i asparges efter skæring for at 
identificere gener til brug i transformation af rajgræs. Resultatet var identifikation af 
et antal gener, som enten blev op- eller nedreguleret kort tid efter skæring af 
asparges. 
 
Finansiering:  
 
DJF-budget i perioden 1997-2001: ? KKR (heraf egenfinansiering: ? KKR). Vi har ikke 
kunnet finde budgetoplysninger. 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): Strukturdirektoratet (programbevilling ”Fremtidens 
Kulturplanter”).  
 

 
Projekttitel: BIOMIS Reduction of fouling, slagging and corrosion characteristics of 
Miscanthus for power and heat generation using biotechnology (Reduktion af 
tilsmudsning, slagdannelse og corrosion ved brug af Miscanthus til 
kraftvarmeproduktion ved hjælp af bioteknologi) 
 
Projektbeskrivelse og resultater: Projektet havde det overordnede formål at 
undersøge mulighederne for at frembringe Miscanthus (elefantgræs) med et mindre 
indhold af mineraler (K, Cl), som derved reducerer tilsmudsning, slagdannelse og 
korrosion under forbrænding. Projektet indeholdt brugen af genetiske markører og 
transformation, samt forbrændingsundersøgelser. Instituttet bidrog med fremstilling 
af plantemateriale for at finde genetiske markører for indhold af bl.a. K og Cl samt 
udvikling af transformationsmetoder baseret på Agrobacterium, og dermed 
fremstilling af GMO-Miscanthus. Det lykkedes ikke at få Agrobacterium til at angribe 
Miscanthus og derved blev der ikke frembragt GM planter. (Det lykkedes hos 
hollandsk partner via partikel-bombardering.) 
 
Finansiering:  
 
DJF-budget i perioden 1998-2002: ca. 2.600 KKR (heraf egenfinansiering: 1.300 KKR) 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): EU 
 

 
Projekttitel: Tilpasningsmekanismer i planter dyrket under fluktuerende 
klimabetingelser 
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Projektbeskrivelse og resultater: Projektet formål var etablering af et 
transformeringssystem i Exacum samt at opnå kendskab til metoder til bestemmelse 
af fedtsyresammensætningen i kloroplastmembraners forskellige lipidfraktioner samt 
at transformere Exacum med GPAT genet fra Arabidopsis thaliana, der ændrer 
fedtsyresammensætningen i kloroplastmembranerne og gør planten mere 
kuldetolerant. Resultater viste, at Agrobacterium tumefaciens medieret transformering 
af Exacum kan lade sig gøre både på blomsterknopper og blomsterstilke med 
efterfølgende somatisk embryogenese, og på allerede induceret embryogen kallus. 
Tiden fra co-kultivering til regenerering af transformerede planter er kortere, når 
udgangsmaterialet er embryogen kallus, og dyrkning af enkeltembryoer tillader nem 
selektion af uafhængige transformationsevents. Det var muligt at transformere de 6 
Exacum sorter, der indgik i forsøget. GPAT genet er indsat i mindst 17 uafhængige 
planter, men desværre har det inden for dette projekt ikke været muligt at 
karakterisere disse mht. vækst ved lave dyrkningstemperaturer, 
kloroplastmembranernes lipidsammensætning eller fotosyntese ved lave 
temperaturer. 
 
Finansiering:  
 
DJF-budget i perioden 2000-2002: 981 KKR (heraf egenfinansiering: 208 KKR) 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige 
Forskningsråd 
 

 
Projekttitel: Exacum med bedre tilpasningsevne til lave temperaturer 

 

Projektbeskrivelse og resultater: Formålet med projektet var at påvise om et 
indsat gen (GPAT) i Exacum kan anvendes til udvikling af nye sorter, der kræver mindre 
opvarmning og dermed er mere energieffektive ved dyrkning i væksthus. Resultatet 
viste, at GPAT-genet indsat i Exacum ikke havde den ønskede virkning på 
helplanteniveau.  
 
Finansiering:  
 
DJF-budget i perioden 2002-2003: 597 KKR (heraf egenfinansiering: 96 KKR) 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): FødevareErhverv  
 

 
Projekttitel: Introduction of resistance towards the cabbage fly in Brassica oleracea 
by asymmetric protoplast fusion with a wild relative (Introduktion af resistens mod 
kålflue i Brassica oleracea ved asymmetrisk protoplast fusion med en vild slægtning) 
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Projektbeskrivelse og resultater: Projektet havde til formål at undersøge 
mulighederne for at frembringe kål resistente mod kålflue vha. assymetrisk 
protoplastfusion. Selvom projektet ikke indeholdt egentlig transformation ville 
planterne måske blive betragtet som GMO, da krydsning mellem de involverede arter 
ikke er gennemført. Instituttet stod for screening af Brassica accesioner for resistens 
og udvikling af metode til assymetrisk protoplast fusion (ph.d. projekt). Der blev 
frembragt kallus fra assymetriske fusioner, men ikke planter. 
 
Finansiering:  
 
DJF-budget i perioden 1999-2003: 1.600 KKR (ingen egenfinansiering) 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): FødevareErhverv (”Højværdiafgrøder”) 
 

 
Projekttitel: Aster: Udvikling af metoder til vævskultur og screening for 
meldugresistens 
 
Projektbeskrivelse og resultater: Projektet havde til formål at udvikle metoder til 
brug i forædling af Aster novi-belgii som potteplante, herunder 
transformationsmetode. Instituttet forestod udvikling af metode til regenerering af 
adventive skud fra bladplader, som bl.a. kan benyttes til transformering samt 
udvikling af transformationsprotokol på basis af kanamycinresistens og reportergenet 
GUS. Metoderne blev udviklet og GUS-positive planter er frembragt. Metoderne 
benyttes bl.a. i gangværende ph.d. projekt. 
 
Finansiering:  
DJF-budget i perioden 2004-2007: 900 KKR (ingen egenfinansiering) 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): 225 KKR fra FødevareErhverv (Innovationsloven), 
resten fra Asterklubben 
 

 
Projekttitel: Disease resistance in ornamental plants. Transformation of Aster with 
meldew resistance genes (Sygdomsresistens in prydplanter. Transformation af asters 
med meldug resistens gener) 
 
Projektbeskrivelse og resultater: Projektet har til formål at undersøge 
mulighederne for at frembringe sygdomsresistente potteplanter via transformation 
med Aster novi-belgii og meldug som hhv. modelplante og modelsygdom. Projektet er 
et ph.d. studie med vejledning fra IHP og GBI. Den studerende er ansat ved IHP. 
Konstrukter er frembragt og transformation klar til at blive startet. 
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Finansiering:  
 
DJF-budget i perioden 2008-2011: 316 KKR i 2008 (heraf egenfinansiering: 316 KKR) 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): Ingen 
 

 
Projekttitel: ISAFRUIT- FRUITSAFE. Non-allergy and low-allergy fruit (Allergivenlige 
frugter)  
 
Projektbeskrivelse og resultater: Projektet har til formål at undersøge om 
transgen teknologi er en mulighed for at reducere problemer med allergi overfor 
æbler. Instituttet forestår dyrkning af og frugtsætning hos transgene æbler med et 
gen som nedregulerer dannelsen af allergenet. Der er frembragt transgene planter, 
som nu dyrkes i væksthus, og i blade af disse er allergenet nedreguleret i forhold til 
kontrolplanter. Planterne har endnu ikke båret frugt, men det forventes at ske i 2009.  
 
Finansiering:  
 
DJF-budget i perioden 2006-2010: 660 KKR (heraf egenfinansiering: 330 KKR) 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): EU finansierer hele ISAFRUIT med 13.8 mill. € 
(projektet løber 2008-2010) 
 

 
Projekttitel: Prydplanter med øget kuldetolerance og reduceret energibehov 
 
Projektbeskrivelse og resultater: Projektet, der løber fra 2009-2012, har til formål 
at undersøge mulighederne for at frembringe kuldetolerante planter vha. 
transformation, herunder bidrage til forståelse af de fysiologiske mekanismer. 
Instituttet forestår undersøgelse af de fysiologiske mekanismer bag kuldetolerance og 
transformation af Exacum. 
 
Finansiering: 
 
DJF-budget i perioden 2009-2012: 3.300 KKR (heraf egenfinansiering: 500 KKR) 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): RUFF (Fødevareforskningsprogrammet) 
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Institut for Jordbrugsproduktion og miljø 
 

 
Projekttitel: Soil ecological and economic evaluation of genetically modified crops 
(ECOGEN) (Jordbundsøkologisk og økonomisk evaluering af genetisk modificerede 
afgrøder) 
 
Projektbeskrivelse og resultat: Projektet blev gennemført indenfor EU FP5 under 
ledelse af DMU, Silkeborg. Her omtales alene markforsøg gennemført ved AU-DJF ved 
Forskningscenter Foulum i årene 2002-2005. Sorter af GM-majs, som producerer 
toksiner fra insektpatogenet Bacillus thuringiensis (Bt) samt en sort, der er 
modstandsdygtig overfor ukrudtsmidlet Basta, blev dyrket i storparceller på ca. 1200 
m2 og sammenlignet med konventionelle majssorter mht. effekt på jordboende 
organismer. Blandt de undersøgte organismer fandtes kun antallet af nematoder at 
være signifikant mindsket ved dyrkning af Bt-majs. Effekten var relativt lille og inden 
for grænserne af den naturlige variation i landbrugsjord. Endvidere blev majssorternes 
foderværdi og kemiske sammensætning undersøgt. I de 4 forsøgsår blev der kun 
fundet en sikker forskel mellem GM og konventionel majs i et enkelt tilfælde. 
Forskellen var relativt lille og inden for grænserne af den naturlige variation, der kan 
forventes mellem forskellige sorter. 
 
Finansiering:  
 
DJF-budget i perioden 2002-2005: 2.239 KKR (heraf egenfinansiering: 1.119 KKR) 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): EU Framework Programme 5 
 
(DMU har også en andel i projektet, se Afdeling for Terrestrisk Økologi) 
 

 
Desuden har JPM med succes anvendt GMO teknikker i en række forskningsprojekter 
som værktøj/metode med henblik på at fremskaffe tørkemodstandsdygtige sorter af 
majs og raps; rajgræs med bedre fordøjelighed/mindre ligninindhold samt kartofler 
med bedre kvælstof-optagelse. Disse projekter er imidlertid indstillet pga. manglende 
finasiering. 
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Institut for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring 
 

 
Projekttitel: Næringsstoffordøjeligheden i foderrationer der indeholder Roundup 
ready eller conventionelle foderroer, sukkerroer og roepiller. 
 
Projektbeskrivelse og resultater: Der blev gennemført tre serier af 
fårefordøjelighedsforsøg i årene 1998 og 1999 for at bestemme, om der var forskelle i 
fordøjeligheden mellem Roundup Ready og konventionelle foderroer, sukkerroer og 
roepiller, produceret fra både konventionelle og Roundup Ready sukkeroer.  
Fordøjeligheden af tørstof, organisk stof, råprotein, neutral detergent fibre (NDF) og 
acid detergent fibre (ADF) blev bestemt i de forskellige fodermidler, og der blev ikke 
fundet signifikante forskelle i fordøjelighederne mellem Roundup Ready og 
konventionelle sukkeroer og foderroer, hvorimod der var forskelle mellem de 
forskellige partier af roepiller – dog uden at disse kunne tilskrives en effekt af om 
roepillerne stammede fra en Roundup Ready eller en konventionel roe. Samlet viste 
undersøgelserne, at fordøjelighed og foderværdi af Roundup Ready foderroer, 
sukkeroer og roepiller, produceret fra Roundup Ready roer, ikke afveg fra 
konventionelle roer eller roepiller.  
 
Finansiering:  
 
DJF-budget i perioden 1998-1999: 807 KKR (heraf egenfinansiering: 150 KKR) 
 
Eksterne finansieringskilde(r): DLF-Trifolium, Danisco Seed, Monsanto og Novartis 
Seeds) 
 

 
Projekttitel: Har fodring med Roundup-tolerante foderroer (GMO) betydning for 
malkekøers produktion, forekomsten af vækstfaktorarer i mælk og blod, og kan det 
modificerede gen overføres til produkterne?  
 
Projektbeskrivelse og resultater: Projektet løb fra 1999-2001. Simplex er en 
foderroe, der er genetisk modificeret (GMO) til at kunne tåle sprøjtning med 
ukrudtsmidlet glyphosat (Roundup). Denne GMO roe er i et fodringsforsøg med 36 
malkekøer sammenlignet med de konventionelle roesorter Asterix og Kyros. Formålet 
med forsøget var at undersøge, om fodring med GMO roer i forhold til konventionelle 
roesorter påvirkede køernes produktion og mælk og blods effekt på cellers vækst i 
bioassays samt mælken og blodets indhold af hormoner og vækstfaktorer. 
Forsøgsbehandlingerne var dels de tre roesorter, dels to grundfoderblandinger, som 
var baseret på henholdsvis kløvergræsensilage og byghelsædsensilage. 
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Forsøgsbehandlingerne var arrangeret i et 2x3 faktorielt design resulterende i 
følgende 6 undergrupper: Simplex-helsæd, Simplex-græsens, Asterix-helsæd, Asterix-
græsens, Kyros-helsæd og Kyros-græsens.  
 
Der var ingen effekt af roetype på køernes ydelse udtrykt i kg mælk, kg 
energikorrigeret mælk, samt kg fedt, protein og laktose. Simplex holdet lå generelt 
intermediært i forhold til de to andre forsøgshold. Mælkens proteinprocent var lavere 
for Simplex-helsæd, Simplex-græsens og Kyros-helsæd undergrupperne 
sammenlignet med de øvrige tre undergrupper. Årsagen skal sandsynligvis findes i 
forskelle i energioptagelse og i en fortyndingseffekt på mælken, da den samlede 
proteinydelse ikke var påvirket. 
 
Undersøgelser af mælk og blod i bioassays med mælkekirtelceller viste en dosis-
relateret sammenhæng mellem koncentrationen af valle og serum og cellernes vækst i 
kulturperioden i overensstemmelse med tidligere undersøgelser. Cellernes vækst var 
ikke påvirket af hverken roetype eller grundfoder, og der var ingen vekselvirkning 
mellem roetype og grundfoder. Undersøgelser af mælk og blod i bioassays med 
tarmceller viste heller ingen forskel i cellernes vækst afhængig af roetype, men der 
var en tendens til en øget vækststimulerende effekt af valle fra køer på 
byghelsædsbehandlingen i forhold til græsensilagebehandlingen.  
 
Der var generelt ingen effekt af roetype på hverken mælkens eller blodets indhold af 
hormoner og vækstfaktorer. Dog var der en tendens til lidt lavere TGF-β1 niveau i 
mælken fra holdene fodret med Simplex-roer i overenstemmelse med den lavere 
proteinprocent i mælken på disse hold. Grundfoderet havde betydning for blodets 
indhold af insulin, væksthormon (bGH) og IGFBP-3 og blodets og mælkens indhold af 
enterolactone. 
 
Samlet set viste undersøgelserne, at Simplex roen (GMO) var sammenlignelig med de 
andre roetyper hvad angår effekt på ydelse, mælkens sammensætning, mælkens og 
blodets vækstfremmende effekt i cellekulturer samt mælk og blods indhold af 
hormoner og vækstfaktorer. 
  
Finansiering:   
 
DJF-budget i perioden 1999-2001: 2.169 KKR (heraf egenfinansiering:600KKR) 
 
Ekstern(e) finansieringskilde(r): Innovationsloven  
 

 
  
 


