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Baggrund 

Landbrugsstyrelsen har i en bestilling fra d. 31/8-2022, sendt til DCA – Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug, ønsket en opdateret liste over de GM-afgrøder, som styrelsen skal ind-
drage i sin kontrol af udsæd og andet formeringsmateriale, for at sikre renheden af dansk produ-
ceret udsæd, herunder ved import fra 3. lande. Der ønskes specifikt en vurdering af risikoen for 
forekomst af præcisionsforædlede planter på markedet fremkommet ved de nye mutagenese-
teknikker, bl.a. CRISPR/Cas teknikken.  
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Besvarelse 

GM-afgrøder 

Status i 2022 mht. GM-afgrøder er overordnet uændret ift. den status, som blev lavet af Borg & 
Petersen (2019). I bilag 1, som er en opdatering af bilag 1 fra Borg & Petersen (2019), er der kun 
sket få ændringer, som er relevante under danske forhold. De fleste ændringer siden 2019 angår 
nye sorter med allerede kendte GM-events, især for majs, hvor antallet af godkendte events er 
steget fra 146 til 244 i perioden 2019-2022. Der kan være tale om indkrydsninger af events i nye 
sorter for at kombinere GM-egenskaber med andre forbedrede egenskaber, eller om såkaldt 
”stacking” af events, hvor fx egenskaber for herbicidtolerance og insektresistens bringes sammen 
i samme sort.  

En enkelt væsentlig ny tilføjelse til listen over GM-afgrøder vedrører hvede, idet en ny GM-hvede-
sort med forbedret tørketolerance (event Hahb-4) er godkendt i syv lande, deriblandt de to store 
hvededyrkningslande USA og Australien. 

På baggrund af den globale status for GM-afgrøder, altså at det uændret er samme areal- og 
GM-afgrøde-fordeling, er der ikke grundlag for at ændre anbefalingslisten fra 2019-besvarelsen. 

 

Præcisionsforædling – NBT 

De nye mutagenese-teknikker 

Genom-redigering ved brug af især CRISPR/Cas9 (eller modificerede CRISPR-baserede teknik-
ker) er efterhånden blevet standardmetoden til at generere mutationer i specifikke gener i plan-
ter. TALEN er en anden metode, som har haft nogen udbredelse, og som derfor ses at have været 
anvendt i en del forsøg på at ændre egenskaber i planter ved genom-redigering. I fremtiden må 
det forventes, at de CRISPR-baserede metoder vil være helt dominerende (Menz et al., 2020). 
Dette gælder i en forskningsmæssig sammenhæng, men perspektivet er, at disse teknikker kan 
anvendes, og i vid udstrækning allerede anvendes, til at lave målrettede mutationer som en in-
tegreret del af forædlingsprocessen for land- og havebrugsafgrøder (Brinch-Pedersen et al., 2018; 
Nagamine and Ezura, 2022).  

I sin basale form (SND-1, Site Directed Nuclease-1) forårsager CRISPR/Cas9-redigeringen en sim-
pel punktmutation, hvor typisk en-flere nukleotider er fjernet fra DNA-strengen, og det påvirkede 
gen derfor bliver non-funktionelt. Med nyere udviklinger af teknikken kan der også målrettet ud-
skiftes nukleotider i DNA-strengen (”base editing”), hvilket typisk ikke vil gøre et påvirket gen non-
funktionelt, men blot ændre dets egenskaber. I alle tilfælde vil de CRISPR-baserede metoder ikke 
efterlade sig spor, som er til at adskille fra naturlige mutationer eller mutationer opstået ved fy-
sisk/kemisk induktion. Dette vanskeliggør detektionen af disse mutationer i screeninger for deres 
tilstedeværelse, fx i komplekse frøblandinger, som diskuteret i Brinch-Pedersen et al. (2018). De-
tektionen af en specifik mutation er mulig med nye teknikker, fx droplet-digital-PCR (Zhang et al., 
2021) eller IDAA (Yang et al., 2015), men det kræver, at man har specifikt kendskab til mutationen. 
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Selv hvis man får et positivt prøvesvar ved en sådan test, vil man stadig ikke kunne fastslå, hvordan 
mutationen er opstået (Weidner et al., 2022).  

 

De store landbrugsafgrøder 

I forskningslitteraturen findes et stort antal studier, som involverer CRISPR-baserede mutationer for 
at påvirke egenskaber i de store afgrøder, fx ris, majs, hvede, sojabønne og kartoffel. Det må for-
ventes, at nogle af disse eksempler vil blive anvendt, eller allerede bliver anvendt, i en foræd-
lingssammenhæng for at forbedre markedsførte sorter. Fx beskriver Pixley et al. (2022), hvordan 
der i CGIAR-centrene på tværs af verdensdelene, målrettet arbejdes på at forbedre egenskaber 
i de store afgrøder banan, cassava, majs, kartoffel, ris og hvede ved hjælp af genom-redigering. 
Ud over sådanne eksempler på offentligt udviklingsarbejde, foregår der efter al sandsynlighed et 
stort arbejde hos private forædlingsvirksomheder med CRISPR-baserede metoder til forbedring 
af sortsegenskaber. Især i lande som ikke har høje krav, om nogen overhovedet, til godkendelse 
af markedsføring af nye sorter. Det gælder i høj grad det store nordamerikanske marked. Der er 
også stor forskningsmæssig interesse for NBT (New breeding techniques) i Kina, men afgrøderne 
er reguleret på lige fod med GM-afgrøder og der er ikke godkendt nogen (Wei et al., 2021). Det 
må forudses at en evt. lempelse af reglerne i Kina kan accelerere udbredelsen af genom redige-
rede afgrøder betydeligt.  

Der er stadig kun få eksempler på specifikt godkendte genom-redigerende planter. Det skyldes 
primært, at godkendelsen er lempet i USA, således at sorter baseret på genom-redigering dér, 
ikke registreres særskilt. Eksempler på godkendelse er derfor fra enten tiden før lempelsen af god-
kendelsen i USA (Champignon: med mindre brunfarvning; Camelina/Sæddodder: med højt olie-
indhold) eller godkendelse i andre lande med en lempelig procedure for godkendelse, fx en to-
matsort i Japan med højt indhold af GABA (https://sanatech-seed.com/en/20201211-2-2/ 
(Maxwell, 2021). For det nordamerikanske marked, og i andre lande hvor godkendelsesprocedu-
rerne sandsynligvis vil blive lempelige for genom-redigerede afgrøder sammenlignet med GM-
afgrøder, vil der således ikke være en registrering af, hvilke sorter der markedsføres. Der arbejdes 
dog for at fremme transparensen indenfor området, fx via https://foodintegrity.org/pro-
grams/gene-editing-agriculture/.  

 

Frugt, grøntsager og prydplanter 

Skal der opstilles en liste over mulige genom-redigerede afgrøder, kan man først og fremmest 
holde sig til de afgrøder, der arbejdes på forskningsmæssigt i pipelinen. Ud over eksemplerne 
nævnt fra CGIAR-centrene, som stort set dækker de store verdensdækkende afgrøder, bl.a. korn-
afgrøderne, oplister fx Nagamine & Ezura (2022) 18 forskellige arter, hvor der er lavet genom-
redigering for at forbedre næringsindhold i afgrøder (ris, sorghum, hvede, sojabønne, jordnød, sød 
kartoffel, kartoffel, tomat, aubergine, vindrue, gulerod, kål, raps, kinesisk broccoli, havesalat, ba-
nan, svampe, granatæble). Dette er efter alt at dømme ikke en udtømmende liste, og man må 

https://sanatech-seed.com/en/20201211-2-2/
https://foodintegrity.org/programs/gene-editing-agriculture/
https://foodintegrity.org/programs/gene-editing-agriculture/
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formode, at der arbejdes med genom-redigering i alle de arter, hvor der foregår udviklingsar-
bejde inden for planteforædling. I listen hos Nagamine & Ezura (2022) træder tomat frem som en 
afgrøde med relativt mange studier med genom-redigering. Det skyldes primært, at tomat bliver 
anvendt som modelplante i forskning og besidder egenskaber som simpel diploid arvemasse, 
kort vækstperiode, stor adgang til genetiske ressourcer samt relativt enkel genetisk transformation 
(Wang et al., 2019). Man må forvente, at markedsførte sorter med genom-redigering i første om-
gang især vil vedrøre kvalitetsegenskaber, så som farve, smag, holdbarhed og lignende, da disse 
egenskaber lettere kan ændres på enkeltgen-niveau med CRISPR-redigering. En markedsana-
lyse fra Rabobank (Kang et al., 2022) anfører også dette synspunkt. Over for dette står mere kom-
plekse egenskaber, fx agronomiske egenskaber som udbytte, sygdomsresistens eller tørketole-
rance, der ofte kræver ændringer i mange gener, og derfor er vanskeligere at ændre ved hjælp 
af genom-redigering.  

Kvalitetsegenskaberne er især afgørende for frugt, grøntsager og prydplanter, og derfor vil sorter 
af disse afgrøder sandsynligvis udgøre den første bølge af markedsførte genom-redigerede sor-
ter. Hvilken retning dette vil tage, kan man allerede få fornemmelsen af ved at se på studier i 
pipelinen. Ramirez-Torres et al. (2021) oplister mere end 90 CRISPR-studier i frugt og grønt, med 
potentiale til udvikling mod markedsførte sorter (arter: tomat, kiwi, agurk, melon, vandmelon, ci-
trusfrugter, grapefrugt, jordbær, æble, banan, pære, vindrue). Igen dominerer tomat ved at ud-
gøre mere end halvdelen af disse studier. Derudover oplistes 6 forskellige prydplanter med nylige 
CRISPR-studier (arter: Lotus japonicus, Chrysantemum morifolium, Dendrobioum officinale, Lilium 
longiflorum/pumilum, Phalaenopsis equestris, Torenia fournieri). Ud over disse arter anfører Kaur 
et al. (2021) yderligere fire prydplantearter med CRISPR-studier (Ipomoea nil, Petunia, Phala-
enopsis amabilis, Populus tomentosa). Af tropiske afgrøder er der også lavet forsøg med CRISPR i 
yams (Dioscorea spp.), kakao (Theobroma cacao) og gummitræ (Hevea brasiliensis) (Liu et al., 
2022). 

 

Vegetativt formerede arter 

Nogle arter formeres vegetativt, fordi kønnet formering ikke er muligt, eller fordi det er meget van-
skeligt at fiksere eliteegenskaber på anden vis. Disse arter repræsenterer et specielt tilfælde i fht. 
genom-redigering, fordi transformations-konstrukterne med Cas9 ikke kan fjernes fra de redige-
rede planter med en simpel udkrydsning. Der er alternative strategier som fx opnår genom redi-
gering uden stabil genetisk transformation med Cas9 eller som fjerner transgenet med en mole-
kylær mekanisme (Cre-Lox). Dette øger imidlertid den tekniske kompleksitet og vil derfor ofte re-
ducere succesraten. Et studie i poppel (Bruegmann et al., 2019) viste, at homozygotiske mutatio-
ner var stabile, selvom Cas9 genet stadig var til stede. Studiet lægger dermed op til Cas9 trans-
gene planter kan finde anvendelse. I modsætning til andre genom-redigerede afgrøder kan 
denne type kun spores med de samme teknikker som andre transgene planter, f.eks. ved at 
screene for Cas9 genet eller guide-RNA sekvenser. Relevante vegetativt formerede arter i dansk 
sammenhæng kunne være kartoffel, jordbær, frugttræer og poppel. 
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Konklusion vedr. genom-redigering 

Udviklingen går meget hurtig i disse år, både mht. til teknikkerne, som anvendes til genom-redi-
gering, og mht. godkendelsesprocedurer globalt. I fht. diskussionen hos Brinch-Pedersen et al. 
(2018) står vi endnu mere tydeligt nu i en situation, hvor der uden for EU er lempet mht. anven-
delse og godkendelse af genom-redigerede afgrøder. Det vil give et forøget pres på EU-landene, 
hvor godkendelse af disse afgrøder stadig skal foregå efter reglerne for GM-afgrøder. På grund 
af lempelserne foregår der ikke en registrering af genom-redigerede afgrøder på samme måde 
som for GM-afgrøder, og det er derfor ikke muligt at opstille en præcis liste over arter, i hvilke der 
foretages genom-redigering. Som nævnt ovenfor sker det formentligt i alle arter, hvor der foregår 
udviklingsarbejde inden for planteforædling. Hvis der skal peges på mere specifikke arter, kan 
tomat nævnes (pga. antallet af publicerede studier), prydplanter (pga. letheden, hvorved simple 
kvalitetsegenskaber såsom farveændringer kan opnås) og korsblomstrede grønsagsafgrøder, 
som frøopformeres i Danmark. 
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Trivialnavn 
(engelsk/dansk)

Latinsk navn Dyrkes i DK Vilde slægtninge Forekomster Egenskab Antibiotika 
resistens

Herbicid 
resistens

Udvikler Formering Risiko for GMO i 
formeringsmateriale

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 45 Insect resistance, Herbicide 
tolerance, Modified oil 
composition, Male sterility, 
Phytase production

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, glufosinate 

herbicide tolerance
ja ja Bejo Zaden Frø Lille Fremmedbestøver Dyrkes primært i væksthus. 

Cotton / bomuld Gossypium hirsutum L. nej Frø
Cowpea 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 244 Glufosinate herbicide tolerance, 
Glyphosate herbicide tolerance, 
Sulfonylurea herbicide 
tolerance, Coleopteran insect 
resistance, Lepidopteran insect 
resistance, Modified alpha 
amylase, Mannose metabolism, 
Male sterility, Fertility 
restoration , Modified amino 
acid

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 2 CHS, modified flower color Beijing Universitet, Westhoff V. 

mbh
Frø Lille; kan genkendes på 

blomsterfarven
Fremmedbestøver; insektbestøvning uidA marker gene (GUS)

Pineapple / ananas Ananas comosus nej nej
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 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, Research Institute of 
Forestry

Vegetativt Lille Fremmedbestøver

Potato / kartoffel Solanum tuberosum L. ja nej 51 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

Safflower / saflortidsel Carthamus tinctorius L. nej nej

Soybean / soyabønne Glycine max L nej nej 38
Squash Curcurbita pepo ja nej 2 Viral disease resistance ja Seminis, Monsanto frø Lille Selvbestøver
Sugar beet / sukkerroe Beta vulgaris ja ja 3 Glyphosate herbicide tolerance, 

Glufosinate 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, Delayed fruit 
softening

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 2 Glyphosate herbicide tolerance, 
drought stress tolerance

Monsanto Company, Bioceres 
S.A.

Frø Lille Selvbestøver                            

Ikke relevant i DK
Havebrugsafgrøde

Landbrugsafgrøde

Bilag 1. Rapporterede GM-planter (http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/default.asp (tilgået 19-9-2022)). 
Opdatering af bilag fra Borg & Petersen (2019). Ændringer er angivet med fed skrifttype.
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