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DCE er af Miljøstyrelsens blevet bedt om at udarbejde et notat: 

Til brug for Miljøstyrelsens deltagelse i en OECD-arbejdsgruppe der bl.a. beskæfti-

ger sig med socio-økonomiske faktorer og nye teknikker har Miljøstyrelsen brug for 

viden om, hvad der foregår på GM-afgrøde området mht. udvikling af nye produk-

ter. Altså ikke hvad der allerede findes på markedet, men hvad der ligger i den forsk-

ningsmæssige pipeline.  

Der ønskes et notat på ca. 1 side. 

DCE har udført en miniscreening af hvad der findes på nettet, ved at søge på 

termer som ”GM-pipeline”, ”future GM crops” og lignende. 

Besvarelsen består dels af en oversigt over de GM-planteafgrøder der er på 

vej (tabel 1), dels af en kort liste over de vigtigste referencer med oversigter. 

De sidste vedhæftes besvarelsen i elektronisk form. Der er i notatet udeluk-

kende fokuseret på genmodificerede afgrøder fra planter.  

Tabel 1. Oversigt over GM-afgrødetyper der er på vej mod mulig markedsføring, med angivelse af 
deres overordnede positive virkninger, samt deres mulige overordnede negative virkninger på 
natur og miljø. 

Egenskab Afgrøde Bemærkninger 

Stresstolerante   

Tørketolerance Ris +Øget fødevaresikkerhed, da egenskaben giver mulighed for at 

opretholde risdyrkning i områder hvor grundvandsstanden er 

vigende, hvilket er et stigende problem i risdyrkningen. 

-Mulighed for at udvide arealet med risdyrkning til mere tørre 

områder, deriblandt naturområder; mulighed for utilsigtet 

spredning af ris, samt spredning af genet til vilde rispopulationer. 

Andre afgrøder +Øget fødevare sikkerhed. Egenskaben muliggør stabilt udbytte i 

en fremtid med mere ekstremt klima. 

-Mulighed for at udvide dyrkningsarealet til mere tørre områder, 

deriblandt naturområder; mulighed for utilsigtet spredning, samt 

spredning af genet til vilde slægtninge. 

Salttolerance Flere afgrøder +Øget fødevaresikkerhed, da egenskaben giver mulighed for 

fortsat dyrkning hvor kunstvanding og fordampning har medført 

øget saltholdighed i jorden 

-Mulighed for spredning til naturområder med forhøjet salthol-

dighed, fx kystområder og vejkanter 

Kuldetolerance Flere afgrøder +Øget udbytte, da kuldetolerante afgrøder giver mulighed for 

mere sikker dyrkning og dyrkning i nye områder. 

-Øget sandsynlighed for spredning til omgivelserne, men først og 

fremmest i kombination med andre former for stresstolerance  
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Sygdomsresistens   

 Kartoffel Skimmelresistente kartofler udvikles allerede konventionelt, men 

problemet er at sygdommen muterer meget hurtigt så konventi-

onelt udviklet resistens kun holder i kort tid. Samtidig tager det 

lang tid at udvikle resistente sorter ved konventionelle metoder.  

+Derfor vil transgene skimmelresistente kartofler med holdbar 

resistens udgøre et stort fremskridt både for fødevaresikkerhe-

den og miljøet. Kartofler er blandt de afgrøder som sprøjtes al-

lermest, først og fremmest med svampemidler. 

-Mulighed for øget areal med afgrøden, hvilket via ændret dyrk-

ningsmønster kan påvirke biodiversiteten i det dyrkede land 

 Kornafgrøder +Resistens over for svampesygdomme vil øge fødevaresikkerhe-

den, og mindske miljøbelastningen med svampemidler. 

-Mulighed for øget areal med afgrøden, hvilket via ændret dyrk-

ningsmønster kan påvirke biodiversiteten i det dyrkede land 

 Frugt +Resistens over for svampesygdomme vil øge, frugtkvalitet, fø-

devaresikkerhed, og mindske miljøbelastningen med svampe-

midler. 

-Lille mulighed for øget areal med frugt, hvilket via ændret dyrk-

ningsmønster kan påvirke biodiversiteten i det dyrkede land 

Bedre udnyttelse af næringsstoffer  

 Flere afgrøder +Udbytte og afgrødekvalitet kan blive forøget til fordel for føde-

varesikkerheden  

+Dette giver mulighed for reduceret gødskning og reduceret 

næringsstofbelastning af omgivelserne. 

-Nye næringsfattige arealer kan blive inddraget til dyrkning. 

-Nogle afgrøder med denne type egenskab vil have en forøget 

sandsynlighed for at sprede sig til nogle næringsfattige naturtyper. 

Energiproduktion   

 Flere afgrøder Egenskaber som hurtigere vækst og omsættelighed til ethanol-

produktion er egenskaber som er under udvikling til brug for 

bioenergi. 

+Dette kan mindske CO2-aftrykket 

-Mulighed for øget areal med afgrøden, hvilket via ændret dyrk-

ningsmønster kan påvirke biodiversiteten i det dyrkede land 

Foderværdi   

 Flere afgrøder Græsafgrøder der giver et lettere omsætteligt foder. 

+Der kan dyrkes mere foderværdi pr arealenhed 

+Der udledes mindre metan pr dyreenhed, hvorved klimapåvirk-

ningen bliver mindre pr enhed. 

-Der kan være problemer med genspredning, og mulighed for at 

nogle vilde dyr ikke kan tåle at æde afgrøden 

Indholdsstoffer   

 Flere afgrøder Der er en lang række indholdsstoffer som kan modificeres i af-

grøder til føde, foder og industriformål.  

+Dette vil overvejende øge udbytte og værdi af afgrøderne.  

-Udover at dyrkningsmønstre klan ændre sig vil de miljømæssige 

virkninger som regel være små, men kan være vanskelige at for-

udse.  
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Mange af de egenskaber der er på vej giver mulighed for at dyrke områder, 

hvor det ellers ville være vanskeligt at opnå et fornuftigt udbytte. Dette kan 

være vigtigt for fødevaresikkerheden, men eksempelvis også problematisk 

for nogle af de tørre naturtyper som vil kunne dyrkes med tørketolerante af-

grøder. Klimaændringerne er en faktor der med stor sandsynlighed vil med-

føre et øget behov for planter der er resistente over for sygdomme, skadedyr 

og abiotisk stress. Øget udbredelse af sygdomme, skadedyr og dårligere 

dyrkningsforhold vil øge interessen for nye afgrøder der kan klare sig i et 

fremtidigt klima og de forhold dette medfører for afgrødeproduktionen. 

Tolerance over for abiotisk stress som tørke, kulde og salt øger risikoen for 

at afgrøder med disse egenskaber kan sprede sig til naturen. Der vil derfor 

med introduktionen af stresstolerante afgrøder være behov for vurdering af 

spredningsrisiko i endnu højere grad end der er med de afgrøder der aktuelt 

markedsføres.  

Der anvendes både metabolistisk og morfologisk modifikation til at opnå to-

lerance over for stress.  

I Europa er naturområder beskyttet mod opdyrkning af eksempelvis Habi-

tatdirektivet, men klimaændringer, øget fødevarebehov og nye typer af af-

grøder vil kunne give anledning til en meningsdannelse med henblik på at 

øge det dyrkede areal. 
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