
Yttrande från Miljöpartiet de Gröna i Kalmar Kommun  

Vi vill härmed inkomma med vårt yttrande angående försöksodling av GMO-Crambe med 

ansöknings nr B/SE/11/11749. 

Anledningarna till att vi vill att Statens Jordbruksverk (SJV) avslår ansökan är många och 

omfattande och presenteras i detalj nedan. De kan sammanfattas som följer: 

1. Informationen i ansökan är ofullständig – speciellt när det gäller förekomsten av 

toxikologiska ämnen, speciellt i pollen, risker med utsättning av en linje som inte är genetisk 

stabil, risk för spridning via pollinatörer och oklarheter rörande de antibiotikaresistenta 

anlagen. 

2. Nyttan med försöket är högst tvivelaktig eftersom så många parametrar är osäkra och 

eftersom linjerna inte är genetiskt stabila. Mer forskning i laboratoriemiljö krävs innan 

fältförsök kan övervägas.   

3. Blanketten som verksamhetsutövaren (VU) ska fylla i är ofullständig eftersom 

spridningsvägar och spridningsomfattning efterfrågas bara för skogsträdart. (B. 7) Från 

biodlings- och ekologisk odlings perspektiv är spridningsvägar och spridningsomfattning 

högst relevant för alla GMO arter som sätts ut i naturen. VU verkar vara ovetande om att det 

finns crambe sorter som kan odlas i trädgård (Se exempelvis Impectas Frökatalog 2012) så 

risken för spridning finns speciellt som crambe är en mycket attraktiv dragväxt. 

4. Ingen hänsyn tas till biodling och den EU-dom  20110906 som kräver förbud mot 

försäljning av honung, pollen och andra biprodukter som innehåller GMO pollen som inte är 

godkänt som livsmedel samt märkning av de produkter som innehåller livsmedelsgodkända 

GMO-pollen. Ett säkerhetsavstånd som tar hänsyn till biodlarnas utsatta situation är 

nödvändig. Informationen i ansökan om att det inte finns bisamhällen i närheten är felaktig. 

5. Användande av antibiotikaresistenta markörgener ska förbjudas enligt 

Försiktighetsprincipen och enligt tidigare beslut av EU, speciellt när det gäller, som i detta 

sammanhang, nya antibiotikaresistenta bakterier. 

6. Enligt Naturvårdsverkets rapport 5597 Ekologiska effekter av GMO från 2006:  ”current 

knowledge on gene flow from transgenic oilseed rape, trees and fish (as well as for most 

other organisms) is insufficient for realistic risk assessments.  Future Swedish research in 

this area should be aimed particularly at developing a) measures for preventing escape/gene 

flow from GEOs, and b) protocols for genetic monitoring that may reveal if gene flow has 

taken place.” Vi tycker inte att några fältförsök ska tillåtas genomföras utan att ett sådant 

protokoll är på plats och kan användas för att uppfylla EUs krav på spårbarhet.  

7. Att det kan finnas risker för horisontella genöverföring från transgener och markörgener till 

jordfungi och jordbakterier har varit känt av SJV sen början av 2000 talet.  Att det också 

finns risker för överföring från GMO till lacto/bifidobakteriekulturer (LAB-flora) i bins 

honungsblåsa och de direkta konsekvenser för bin och de indirekta för människor som 

konsumerar biprodukter har inte tagits på allvar. Forskning på detta saknas helt. 

8. Kritik från Riksrevisionen (Genetiskt modifierade organismer Datum 2006 12 20 Dnr 31-

2005-0883) att ”risker inte hanteras på ett tillfredställande sätt ” och rekommendationen att 

bl.a. ”utarbeta regler för miljöansvar, skadestånd, återställande och samexistens” är 

fortfarande högst aktuellt för speciellt biodlare med också för såväl ekologiska som 

konventionella jordbrukare. Att ansökan kommer från samma institution (SLU) som är 

tillsatt att genomföra miljökonsekvensutredningen kan anses vara en jävssituation.  

Vi föreslår att p.g.a. av alla risker som fortsatta fältförsök innebär forskning enbart ska 

tillåtas i kontrollerade miljöer (d.v.s. laboratorier) tills metoder/kunskap att handskas 

med ovannämnda frågor är tillräcklig för ett välgrundat beslut. 



Vår detaljgranskning av ansökan följer nedan. 

Först och främst vill vi kritisera själva ansökan som sådan då VU lämnar många frågor 

obesvarade, vilket i sig borde vara skäl nog att avslå ansökan. 

Likaså är det förvånande att SJV låter en ansökan med ofullständiga uppgifter och 

därtill i många stycken medvetet missvisande gå vidare för prövning. 

Vad gäller XLZeru anser vi det ytterst tveksamt att kalla en GMO-konstruktion med 

hela 12017 bp (baspar/längdenhet för DNA) infört genetiskt material för crambe oavsett 

GMO-definitionen i fråga. Denna skapelse är att betrakta och borde benämnas som en 

industriell GMO-oljeväxthybrid då en DNA-analys skulle visa att likheterna med äkta 

crambe är så få att man knappast kan hävda att detta rör sig om samma art. 

När dessa mängder anlag från olika organismer och växtslag, enkönade och 

korspollinerande tvingas ihop ökar riskerna för att oväntade händelser uppstår 

exempelvis via störda kromosomuppsättningar, triploider som resulterar i hybrider med 

andra växter eller andra genetiskt modifierade organismer, horisontell genöverföring 

(HGT), nya typer av virus, mögel, skadegörare m.m.. 

Speciellt tveksamt är den stora mängden av genetiskt material från den närbesläktade 

rapsen, Brassica napus. Med dessa mängder genetiskt material är XLZeru närmast att 

betrakta som en GMO-hybrid mellan crambe och raps, kryddat med antal andra växter 

och bakteriers gensekvenser. Kan införande av 8158 bp av den närbesläktade arten öka 

riskerna för en hybridisering mellan äkta raps och XLZeru? 

Återfinns XLZerus höga halter av erukasyra (upp till 70% i nuläget men förväntas öka i 

efterföljande generationer) även i dess pollen? Erukasyror får inte finnas i livsmedel i 

högre halter än 5 % av den totala fettmängden. Därmed riskerar bipollen/kosttillskott att 

få halter av erukasyra som vida överstiger 5 %.  

Riskerar bin och andra pollinatörer att förgiftas av erukasyrahalterna i XLZerus pollen? 

Detta bör utredas. Erukasyror kan orsaka förgiftningar och ansamlingar i fettdepåer 

samt slå ut organismernas förmåga till upptag av andra livsnödvändiga fettsyror. 

Långvarig konsumtion av låga halter av erukasyra har visat sig lagras i fettdepåerna, 

orsaka fettdepåbildningar i hjärtmuskulaturen hos djur, störa upptag av andra 

livsnödvändiga fettsyror och orsaka förstorad sköldkörtel och leverproblem. 

Vi är medvetna om att det finns naturligt förekommande erukasyrahaltiga grödor. 

Bristen på jämförande studier avseende erukasyrainnehåll och koncentration i olika 

delar av växten i äkta crambeväxter och XLZeru linjer gör de svårt att yttra sig om 

potentiella risker för bin, biodlare och biodlarprodukter. Om det finns tydliga skillnader 

i erukasyrahalt i pollen och växtdelar mellan äkta crambevarianter och XLZeru så 

indikerar detta ett problem som bör utredas vidare avseende säkerhet för bin och 

konsumenter.  

Speciellt problematisk är bristen på studier av effekter över tid avseende påverkan på 

bin och miljön och bristen på utredningar om vilka arealer som kan förväntas tas i 

anspråk av GMO-odlingar. Hur storskalig industriproduktion av GMO-crambe i 

monokultur skulle påverka bin och andra pollinatörer behöver utredas. 

Kan införandet av 845 bp Limnanthes douglasii (äggplanta) innebära ökade risker för 



störda kromosomuppsättningar och korsning med andra arter inom Brassica familjen? 

Hur påverkas fettansamling och lagring av skadliga substanser (erukasyra, ricin, 

vaxestrar m.m.) av Linanthes införande och placering? 

Kommer införande av de 183 bp Ricinus communis att leda till att ricinproteiner uttrycks 

i XLZeru? Då ricin är ett mycket giftig ämne och tillika allergent och med hög påverkan 

på insekter och deras larver är denna fråga av hög vikt. Ricin är giftigt via inandning, 

injicering eller intaget som föda. Giftet verkar genom att hämma kroppens 

proteinsyntes.  

Ricin består av två delar ricin A som finns i många födoämnen och ricin B som bara 

finns i ricinplantan. Ricin B påverkar cellväggen så att ricin A kan tränga sig igenom 

och utöva sin effekt på RNA.  

Man kan inte anta att en GMO-gröda som innehåller ett naturligt förekommande gift, 

som t.ex. ricin, är lika ofarlig som den naturliga släktingen. Det behövs studier avseende 

om och var  ricin A eller B proteiner utrycks i XLZeru innan vi kan yttra oss om risker 

för bin eller biodlarprodukter.  

Det finns en reell risk att Agrobacterium tumefaciens, som XLZeru innehåller, kan 

överföra sin genetiska information till binas lacto- och bifidobakterieflora (LAB) i 

honungsmagen. Än värre är det med de antibiotikaresistenta 821 bp 

markörgensekvenserna från Escherichia coli vars proteiner sannolikt utrycks även i 

XLZeru pollen. 

Simmondsia chinensis (jojoba) är införda i XLZwax2 (2546 baspar) och XLZwax3 

(5948 baspar) . 

Äkta jojoba producerar stora mängder vaxestrar i sina fröer vilket är giftigt för de flesta 

däggdjur. Det är bara ett fåtal gnagare som kan tillgodogöra sig jojobafröer utan att 

påverkas av vaxestrarna. Dock är jojobabuskens bladverk ett begärligt foder för såväl 

tamboskap som vilda djur och är inte känt för att orsaka förgiftningar. Varmed man kan 

anta att vaxestrar inte återfinns i äkta jojoba bladverk eller bara i mycket låga halter. 

Jojoba producerar stora mängder pollen som ofta ger upphov till allergier hos människor 

vilket förmodligen orsakas av överkänslighet mot jojoba-proteiner och inte förekomsten 

av vaxestrar i pollenet. Hur och var uttrycks jojobaestrar och proteiner i XLZwax2 och 

XLZwax3? 

Likaså undrar vi hur Glycine max (soya) uttrycks i  XLZwax2 (med 2302 bp) och 

XLZwax3  (med 1158 bp).  

Allergi mot soya är vanligt förekommande med symptom som varierar från irriterad 

hud, nässelutslag, svullnader till ren anafylaxisk chock. Därför säger livsmedelslagarna 

att soya i livsmedel föranleder krav på märkning oavsett halt. Detta för att undvika 

allergiska reaktioner hos intet ont anande konsumenter. Dessutom kan konsumtion av 

soya utlösa födoämnesintolerans med kräkningar, diarréer och i än värre form med 

anemi, viktnedgång och minskad förmåga att tillgodogöra sig näring. 

Det är soyaproteinet som anses orsaka överkänslighet/allergier mot soya. Soyabönor 

innehåller höga halter av fytinsyra som misstänkts kunna störa upptag av viktiga 

mineraler, särskilt i de fall då kosten redan är fattig på mineraler.  Soya måste förädlas 



(t.ex. fermenteras) för att förstöra trypsininhibitorer (serin proteashämmare). Råa 

soyabönor är giftiga för människor och andra enkelmagade djur. 

Därför är det viktigt att veta om och var trypsininhibitorer, fytinsyror och/eller soya-

proteiner förekommer i XLZwax2 och XLZwax3 innan vi kan yttra oss om eventuella 

risker och olägenheter för bin, biodlare och konsumenter av biodlarprodukter. 

Trots oklarheter kring soya och jojoba är det de nuvarande 20 % halterna av vaxestrar i 

XLZwax2 och de nuvarande 25 % halterna av vaxestrar i XLZwax3 som utgör dessa 

bägge GMO-varianters största tveksamhet och behov av klargöranden. Dessa halter 

förväntas öka när de introducerande egenskaperna blir homozygota i kommande 

generationer av XLZwax2 och XLZwax3. 

VU har använt sig av oljemodifierande egenskaper i jojoba och soya (samt en eventuell 

påverkan av Discosoma sp.) för att omvandla fettsyror till fettalkoholer och vaxestrar i 

XLZwax2 och XLZwax3. 

Vaxester innehåller eller består av ett kraftigt toxin som heter gempylotoxin. 

Livsmedelsverket får årligen in rapporter om matfögiftningar orsakade av vaxestrar 

främst via konsumtion av en djuphavsfisk (escolar) vars fett innehåller 

vaxestrar/gempylotoxin. Om escolar tillagas väl och stek/kokspadet inte används 

försvinner en stor del av det skadliga fettet. Varken människa eller de flesta andra djur 

kan bryta ned vaxestrar utan dessa passerar genom kroppen och kan orsaka kraftiga 

magbesvär med diarréer, kramper och illamående. Finns det fog att befara att 

långvarigare konsumtion av vaxestrar kan också skada andra organismer som bin? 

 Även om farliga ämnen som erukasyra, vaxestrar och ricin förekommer naturligt i 

omodifierade växter kan man inte anta att de kommer till uttryck i samma koncentration 

och får samma effekt som i  modifierade grödor som XLZwax2 och XLZwax3. 

Konsekvenser av storskalig industriproduktion behöver analyseras. Jämförande studier 

behövs och ökad kunskap innan risker för bin och konsumenter kan bedömas.    

Det finns oklarheter rörande de 684 bp Discosoma sp (havs-anemon) som är infört i 

både XLZwax2 och XLZwax. 

Enligt VU innehåller både XLZwax2 och XLZwax3 DsRed som reportergen men i 

XLZwax3 är den inaktiv. Innebär detta att XLZwax2 uttrycker fluricerande DsRed-

proteiner? Kan skillnaden bero på att det ibland tar tid för DsRed att utvecklas? DsRed 

kommer från Discosoma sp. vars proteiner ofta är giftiga - de kan bryta ner eller störa 

andra levande organismers proteiner. Av den anledning bör deras påverkan på bin, 

biodlare och biodlarprodukter undersökas i laboratorium innan ansökan om fältförsök  

godkännes. 

Bakterie och virussekvenser har införts i alla tre linjer med medföljande risker för 

genetiska överföringar till LAB-flora och tarmflora hos så väl människa som bi. 

Gentekniken använder oftast denna typ av invadörer just för deras förmåga att invadera 

andra livsformer när de skapar GMO. XLZwax2 innehåller 1643 bp Agrobacterium 

tumefaciens, 821 bp antibiotikaresistens av okänd karraktär från E-coli och 527 bp 

Cassava mosaik virus. 

XLZwax3 innehåller 913 bp Agrobacterium tumefaciens, 1073 bp antibiotikaresistens 



av okänd karaktär från E-coli och 527 bp Cassava mosaik virus. 

Enligt ansökan är målsättningen med fältförsöket att undersöka GMO-grödornas 

uppförande i fält samt vilka halter av erukasyror och vaxestrar de kan uppnå samt hur 

väl dessa står emot sjukdomar och skadegörare. VU anser att det inte finns några 

aspekter av dessa GMO:s miljöpåverkan som behöver studeras eftersom, som det 

förklaras,  alla införda komponenter förekommer naturligt i naturen. 

I rapporten Crambe – för produktion av oljor som industriråvara, Slutredogörelse för 

SLF anslag 2008: projnr 0800009 av Nilsson, C. et al. skriver förf.  "I ett längre 

perspektiv utgör crambe en utmärkt plattformsgröda för produktion av olika kvaliteter 

av industriella oljor, t ex vaxestrar. Ett sådant projekt pågår inom Anders Carlssons 

grupp. Vaxestrar är vegetabiliska oljor med användning för smörjändamål med hög 

temperaturstabilitet, hydrolysresistens och utmärkta egenskaper under höga tryck. En 

crambesort som producerar vaxestrar till ett marknadsmässigt pris, innebär en potentiell 

marknad för smöjningsändamål på mer än 2 miljoner ton bara i Europa". 

I denna rapport nämndes att vissa crambelinjer var mer utsatt för fåglar och andra 

skadedjur än andra.  De skriver "att de skillnader i smaklighet som finns borde kunna 

förstärkas i crambe och utnyttjas för att producera sorter som är relativt lite beroende av 

skadedjursbekämpning".  "Eftersom vi här talar om en gröda vars produkter inte skall 
konsumeras av människor så borde toxologiska aspekter vara oväsentliga. Detta 

under förutsättning att inte pressrester och skidavfall används som djurfoder." Risker för 

bin som konsumerar pollen som kan innehåller olika mängder giftiga ämnen har inte 

nämnts. Risker för människor som konsumerar dessa pollen i honung och andra bi-

produkter har inte heller nämnts. 

I tidningsartiklar har ansvariga forskare för crambe projektet uttalat sig om att: "den nya 

tidens kemfabriker växer i fält". SLU anser att det vore bra och miljövänligt att 

producera en giftig gröda för att undvika skadegörare/duvor och bekämpningsmedel 

eftersom den inte är tänkt som livsmedel eller foder. 

SLU kan inte se några potentiella risker eller inverkan på miljön i och med utsättning av 

XLZeru, XLZwax2 oc XLZwax3. Vi förmodar att SLU till och med kan komma att 

hävda att deras typ av GMO-kemgröda är miljövänlig då den minskar behovet av fossila 

smörjoljor! 

Många aspekter av den potentiella inverkan på miljön avseende utsättningen av 

XLZeru, XLZwax2 och XLZwax3 saknas under sammanfattning punkt D. 

P.g.a. brist på analyser avseende förekomster av erukasyror, vaxestrar, ricin, proteiner 

från jojoba, soya, anemoner m.m. i pollen och andra växtdelar är den potentiella 

inverkan på bin svår att bedöma. Kunskap saknas när de gäller om och i vilken 

koncentration erukasyrahaltiga grödor så som raps, crambe och senap verkligen 

uttrycker erukasyror i pollenet och andra växtdelar. Kan en kraftig förhöjd halt av 

erukasyra i pollen innebära en risk för bin och människor? 

Den förväntade osmakligheten eller giftigheten för fåglar och andra skadedjur av bägge 

XLZwax-linjerna ger definitivt selektiva fördelar i jämförelse med äkta varianter av 

crambe.  

Antibiotikaresistens innebär en selektiv fördel för bakterier. Kan det vara fallet även 



avseende antibiotikaresistenta grödor? 

Ingen hänsyn har tagits till effekterna av XLZ-linjernas pollen och dess spridning. 

Crambe har, som raps, en mycket hög nektargiva och pollenproduktion och är en 

attraktiv dragväxt för bin. Enligt Naturvårdsverkets utredning om ekologiska effekter av 

GMO  avger ett hektar raps i snitt 9,3 kilo pollen per dag.  3 hektar XLZ-linjer skulle 

avge ca 30 kg pollen per dag under blomningstiden, vilken kommer att förlängas om 

fåglar äter upp fröerna. Pollen från XLZ-linjerna kan också öka riskerna för svåra 

allergiska reaktioner då många av de tillförda anlagen är starkt allergena.  

Det finns en betydande risk att bin, biodlare och konsumenter av deras produkter 

påverkas negativt av XLZ-linjer i fält både hälsomässig och även juridiskt.  Att en 

industri-GMO-gröda utan marknadsgodkännande som livsmedel eller foder, ska odlas 

utan ett verkningsfullt säkerhetsavstånd eller hänsyn till biodling kommer att sätta 

biodlare i en ytterst besvärlig situation. En framtida omfattande odling har oanade 

konsekvenser. 

VUs uttalande "att ingen känd biodling i försökets närhet har konstaterats" kan bara 

vara sant om seriösa försök att fastställa detta har gjorts. Trovärdigheten i VUs ansökan 

ter sig mycket låg. För närvarande finns inte några fastställda säkerhetsavstånd mellan 

biodlare och GMOgrödor, varför VU inte har några skyldigheter att undersöka 

förekomster av biodlare i försökens omkrets. Vi är också medvetna om att "närhet" är en 

definitions fråga. Men vi vidhåller dock att VU är medveten om att EU-domstolen har 

fattat beslut rörande GMO i honung och att biodlarprodukter numera omfattas av GMO-

regelverket till fullo.  

 Våra kontroller har visat att det finns ca 30 bisamhällen i försökets närmaste omkrets ca 

500 meter. Omkretsen 3 km runt Skepparslöv hyser många hundratals bisamhällen, 

därtill finns mycket yrkespollinatörer/vandrings biodlare i området. Vid 15 km omkrets 

runt Skepparslöv finns många tusen bisamhällen. 

Vid kontakt med länstyrelse och bitillsyningsmän framgår att dessa var ovetande och att 

ingen har frågat efter kända uppställningsplatser för biodlingar runt Skepparslöv. Många 

av biodlarna hade registrerat sina uppställningsplatser hos länsstyrelsen. 

Bitillsyningsmännen har inte blivit kontaktade. Vi ställer oss mycket frågande vad VU 

menar med att de inte konstaterat någon biodling i försökets närhet. 

Vi ställer oss också frågande till hur bristande kunskaper om bin och pollinatörer som 

Statens Lantbruksuniversitet kan ha?  Vet de inte att en 7 meter bred zon av hansteril 

raps som skyddsbård för att undvika spridning av pollen till andra odlare blir i det 

närmaste verkninglös? Oftast samlar bin nektar i en viss ålder och pollen i ett annat 

stadium av livet - så ett pollensamlande bi bryr sig inte om en hansteril raps för där 

finns inget pollen att hämta.  

En löpande och stabilare kontakt med biodlare och biodlarorganisationerna,kring 

regelverk och hantering av GMO, undvikande av spridning  m.m. är absolut nödvändig.  

Alla dessa frågor bör utredas först och inte sist, det är orimligt att investera i långvariga 

och dyrbara försöksodlingar av XLZeru, XLZax2 och XLZax3 om det skulle visa sig att 

de producerar skadliga ämnen för bin, fåglar, människor etc. 

Därmed avråder och uppmanar vi SJV och regeringen att inte tillåta försöksodling av 



XLZeru, XLZwax2 och XLZwax3 i fält utan att först utreda vilka typer av ämnen som 

produceras och deras inverkan på bin och andra organismer i isolerade försök. 

Först när alla oklarheter är utredda kan vi förväntas bedöma och/eller yttra oss avseende 

försöksodling av XLZeru, XLzwax2 och XLZwax3. Vi vill att SJV avslår ansökan och 

att oklarheterna utreds innan ärendet kan tas upp på nytt. 

EU har med anledning av oron för ökade förekomster av multiresistenta bakterier fattat 

beslut om att inte godkänna flera typer av antibiotikaresistenta GMO (gäller för försök 

från 2004 samt för marknadsgodkännanden från och med senast 2008). Många 

medlemsländer har förbjudit odling av exempelvis Amfloran då de anser att denna typ 

av GMO med antibiotikaresistens strider mot stiftade lagar inom gemenskapen. 

Vi förhåller oss till denna frågeställning rörande EUs beslut om antibiotikaresistent 

GMO som följer: Vi anser att man bör beakta EU-lagstiftningens hörnstenar och 

huvudsakliga syfte när man tolkar de olika regelverken. 

Vi menar att GMO-regelverkets främsta syfte är att skydda människa och miljö och att 

EU fattade sitt beslut om att stoppa utveckling och marknadsgodkännanden av nya 

antibiotikaresistenta GMO i syfte att minska eventuella risker och/eller samband med 

ökad förekomst och spridning av antibiotika/multiresistens inom både human- och 

veterinärvården. 

Sverige borde avstå från att godkänna både försök och nya marknadsgodkännanden av 

GMO med antibiotikaresistenta markörgensekvenser och/eller antibiotikaresistens som 

annan tillförd egenskap. Det finns andra typer av markörgensekvenser att tillgå . 

Därtill borde Livsmedelsverket (SLV) invända mot avsaknad av säkerhetsavstånd 

mellan biodling och GMO-odlingar som innebär risker för att icke marknadsgodkända 

och potentiellt skadliga GMO hamnar i konsumentledet via GMO-grödornas pollen. 

Innehållet av NptII innebär att NptII-proteiner som liknar dem hos exempelvis E. coli 

och/eller kan isoleras från bakterier så som exempelvis E. coli (oklart vad) riskerar att 

överföra sin genetiska information/antibiotikaresistens till exempelvis binas 

lacto/bifido- bakteriekultur (LAB) i honungsblåsorna, vilken närmast är att likna vid en 

lagringstank för nektar samt visst pollen och odlingskammare för binas LAB-flora. 

Brister i EFSAs handläggning av GMO- relaterade frågor är formellt erkänt av EU. 

Bl.a. har risker för horisontell genöverföring (HGT) inte tagits på allvar. EFSA har 

också varit kritiserad för 'conflict of interest' när den person som var ansvarig för 

riskbedömning av GMOgrödor strax efter hon lämnade EFSA erhöll en toppposition hos 

Syngenta. 

 EFSAs antaganden om att tillförda antibiotikaresistenta anlag så som NptII 

neutraliseras i människans matsmältningsvätskor visar sig i en vetenskaplig studie av 

främst stomioperade människors konsumtion av GMO vara felaktig. (Assessing the 

survival of transgenic plant DNA in the human gastrointestinal tract. Netherwood T. et 

al.  Nature Biotechnology, vol 22 nr 2 Feb. 2004) I denna studie påvisas förekomster av 

GMO sekvens i tunntarm hos de flesta av studiens deltagare. I studien resonerar man 

kring riskbedömningarnas utformningar. I studien gör man antagandet att exempelvis 

EFSAs underlag, som bedömer NptII- proteiners överlevnad i konstgjorda 

matsmältningsvätskor inte är tillämpligt på konsumtion av NptII-proteiner instängda i 



exempelvis pollenkorn, majs etc. EFSAs antaganden om att NptII i livsmedelsform inte 

kan överleva matsmältningsvätskorna är med stor sannolikhet felaktig. 

EFSA har inte företagit eller förordat några studier avseende exempelvis om NptII 

inneslutet i livsmedel/foder överlever matsmältningsvätskor hos människor utan detta 

bygger på studier av proteiners överlevnadsförmåga i konstgjord matsmältningsvätska.  

Tillika finns det studier som visar att andra GMO-konstruktioner överlever 

matsmältningsvätskor när de konsumeras i form av GMO-grödor. Oavsett detta faktum 

antar EFSA att risken för eventuell HGT av NptII är i det närmaste obefintlig med 

anledning av nyss nämnda studie om proteiner i konstgjord matsmältningsvätska, detta 

trots att man påvisat HGT av GMOs till andra organismer under studier i laboratorium. 

Dessutom resonerar sig EFSA vidare och antar att om HGT trots allt närmast osannolikt 

skulle ske så innebär det förmodligen ingen skadlig effekt på människor eller djur. 

Därefter antar EFSA att om de osannolika överföringarna (HGT) trots allt har skett och 

inte åsamkat någon skada så dör de förmodligen ut av sig själva eftersom EFSA antar att 

antibiotikaresistensen och/eller andra tillförda anlag inte skulle innebära några fördelar 

för de ursprungliga organismerna att bära omkring på, varefter dessa anlag sorteras ut 

med tiden. M.a.o anser EFSA att om HGT skulle förekomma så är detta inte farligt för 

individen och lär försvinna av sig självt. 

Vi anser att det råder brist på studier som belägger EFSAs antaganden samt att det finns 

forskning som indikerar att HGT skulle kunna förekomma och/eller utgöra en reell risk. 

Eftersom GMO-pollenet inte ingår i patenten borde det inte föreligga några juridiska 

hinder att utföra studier på GMO-pollen utan medgivande från själva GMO-grödans 

ägare. Det fattas egentligen bara anslag och intresse för saken. 

EU-parlamentet har efterlyst riskstudier av både bin och GMO samt oberoende 

riskstudier rörande GMO-konsumtion. Detta har hindrats av patentägarna som själva 

vill vara dem som granskar sina produkter. Oberoende forskare har haft svårt att få lov 

att genomföra studierna för jämförelser.  

Dessutom konsumeras biodlarprodukter oprocessade, bi-pollenet är intakt med alla dess 

näringsämnen bevarade. Eventuellt kan bi-pollenet förhindras att torka ut p.g.a. att bina 

rullar in dem i nektar och därmed kan pollenet fortfarande vara levnadsdugligt. 

Likaså är riskerna för HGT från GMO till bins lacto/bifidobakteriekultur (LAB-flora ) 

överhängande eftersom binas honungsblåsor med dess innehåll av 13 miljoner bakterier 

är skilda från matsmältningsvätskor. (Detection and Identification of a Novel Lactic 

Acid Bacterial Flora within the Honey Stomach of the Honeybee Apis mellifera, Curr 

Microbiol (2008) 57:356 – 363) 

Om binas LAB-flora skulle få en antibiotikaresistent HGT torde detta innebära att 

biodlarprodukterna skulle innehålla en antibiotikaresistent probiotika  och att det finns 

risk för spridning till andra levande organismer. 

Vi hänvisar till forskares farhågor kring antibiotikaresitenta lacto och bifidobakterier i 

nedanstående länk.  

http://www.i-sis.org.uk/BanGMprobiotics.php 

Oavsett risker och farhågor rörande bins konsumtion av NptII o.s.v. så ber vi berörda 

http://www.i-sis.org.uk/BanGMprobiotics.php


myndigheter att beakta att det råder total brist på riskbedömningar rörande konsumtion 

av råa GMO-DNA som till exempel finns i pollen. 

Därmed torde inte domstolar anse att saluförande av produkter som innehåller råa 

GMO-DNA oavsett variant av GMO vara tillåtet enligt varken livsmedelslagstiftningen 

och/eller Miljöbalken. 

Bara den juridiska tveksamheten rörande konsumtion av råa GMO-DNA borde 

föranleda berörda myndigheter att kräva effektiva säkerhetsavstånd mellan biodlare och 

GMO-odling och/eller anmodaVU eller annan att genomföra riskbedömningar rörande 

konsumtion av råa GMO-DNA. 

GMO-regelverket skall skydda människa och miljö, alla typer av risker och livsmedel 

ska bedömas var för sig. Det är inte rimligt att underlåta att göra riskbedömningar om 

konsumtion av råa GMO-DNA hos marknadsgodkända grödor. Än värre när det  gäller 

försöksodlad gröda och/eller industrigrödor som inte är avsedda som livsmedel eller 

undersökta ur livsmedelshänseende.  

Det är en stor brist att inte beslut redan är fattade om säkerhetsavstånd rörande GMO-

crambe. Vi kan omöjligen yttra oss fullständigt utan att ha fått klarhet om vilka 

säkerhetsavstånd som skall råda för andra odlare av kontaminerbar gröda eller 

produkter. Den hitintills totala bristen på säkerhetsavstånd mellan biodling och GMO-

odling gör i sig att vi måste avråda från tillstånd till försöksodling av GMO-crambe. 

Via fallet Bablok vet vi att det finns en stor och uppenbar risk för att höga halter av icke 

marknadsgodkänd GMO från försöksodlingar når biodlarprodukter och därmed 

konsumenter. Därför behövs stora säkerhetsavstånd som tar hänsyn till de vetenskapliga 

studier som finns rörande bins födosöksområden. 

Enligt EU-domstolen så omfattas numera äntligen biodlarprodukter av GMO-

lagstiftningen. Beaktande GMO-regelverkets hörnstenar så skall människa och miljö 

skyddas. Vi kräver därför att våra samexistensiella rättigheter beaktas och att de 

outredda risker som föreligger utreds innan myndigheterna godkänner försöksodling av 

XLZeru, XLZwax2 och XLZwax3. 

Vi anser att VU bör ha en strikt undersökningsplikt avseende förekomst av andra odlare 

av crambe och biodlare inom de säkerhetsavstånd som utfärdats. VU bör kunna hållas 

ansvarig om denne lämnar felaktiga uppgifter med eller utan uppsåt. 

Eftersom riskerna med GMO över tid (generationer) och rum (vid ekosystemnivå) är så 

osäkra  behövs löpande miljökonsekvensutredningar av all GMO-odling oavsett val av 

markörgensekvens och eller genetiska konstruktioner. Sverige har nu odlat GMO under 

två decennier samt håller aktivt på att stödja framtagande av nya GMO-grödor och träd 

men har ännu inte företagit en enda miljökonsekvensutredning avseende risker och 

spridning av GMO.  

Mer specifikt behövs långtidsstudier om HGT till binas LAB-flora, riskbedömningar 

avseende konsumtion av råa GMO-DNA som finns i biodlarprodukter, nödvändiga 

säkerhetsavstånd som säkerhetsställer biodlarprodukters livsmedelstjänlighet och frihet 

från märkningskrav.  

SLU har uppdrag från regeringen att bedriva fortlöpande miljöanalys. SLU är den som 



ansöker om försöksodling och som via sina holdingbolag och delägarskap i ex Swede 

Tree Technologys utvecklar ett flertal nya varianter av GMO-grödor. Detta försätter 

myndigheten i närmast en jävsituation eftersom forskarna kan ta patent på dessa 

GMOgrödor/träd. Oavsett hur goda intentioner SLU och dess ledning har avseende 

sakligt oberoende så blir det en besvärlig balansakt när objektiviteten går hand i hand 

med vinstintressen för såväl myndigheten som dess forskare. 

Ingen av de berörda myndigheterna (främst Naturvårdsverket, Jordbruksverket, 

Skogsvårdstyrelsen)  diskuterar vilka arealer man anser kan avsättas för spridningsbara 

GMO-industrigrödor och träd eller hur man skall undvika spridning av gener till de 

arealer man avser avsätta åt de icke GMO-odlande ekologiska samt konventionella 

inom jordbruket och skogsnäringen,  urskogar, känsliga strandområden med strandkål 

m.m.. 

Vi tycker det är mycket viktigt att hänsyn tas till Naturvårdsverkets bedömning 

avseende ekologiska risker med spridning av GMO och binas roll i spridningen av 

genetiskt material och att väl tilltagna säkerhetsavstånd som står i paritet med bins 

födosöksområden (Long-range foraging by the honey-bee, Apis mellifera L. Functional 

Ecology 2000 14 490 - 496) är etablerade utan att belasta biodlare med kostnader. 

”Polluter pays”- principen bör gälla.  

EU-domstolens beslut rörande GMO i biodlarprodukter visar att GMO-regelverket i sin 

helhet är tillämpligt på biodlarprodukter. Vi anser att ett säkerhetsavstånd om minst 15 

km mellan GMO-odling och biodling behövs för att säkerställa biodlarnas och andra 

icke GMO-producenters samexistensiella rättigheter. Detta är det minsta som krävs med 

tanke på EU-domstolens slutsats rörande GMO i biodlarprodukter och med hänsyn till 

de rön som finns att tillgå om bins födosöksområden. 

 

 


