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Förord

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att redovisa hur uppfyllel-
sen av miljökvalitetsmålen kan påverkas av användningen av genetiskt modi-
fierade organismer (GMO). Uppdraget finns i 2006 års regleringsbrev för
Naturvårdsverket.

Som ett led i detta uppdrag beslutades att göra en kunskapssammanställ-
ning över den forskning som belyser genspridning från GMO och som är rele-
vant för svenska förhållanden. Sammanställningen skulle även visa på luckor
i den kunskap som behövs för att kunna ta beslut om introduktion av GMO i
miljön.

En förfrågan skickades till ett antal svenska forskningsinstitutioner med
populationsgenetisk kompetens. Ett avtal ingicks med professor Nils Ryman
och Dr. Stefan Palm vid Zoologiska institutionen, enheten för populations-
genetik, om att utföra arbetet. 

Ett antal avstämningsmöten har hållits mellan Stefan Palm och Nils
Ryman och Thomas Nilsson (Naturvårdsverkets forskningssekretariat), Lars
Berg och Mette Svejgaard (Naturvårdsverkets naturresursavdelning).

Rapportens preliminära resultat presenterades vid ett seminarium i maj
2006, där forskare, forskningsråd, myndigheter, bransch och miljöorganisa-
tioner var inbjudna.

Under sommaren har rapporten granskats av professor Pekka Pamilo
(Centralen för populationsgenetiska analyser, Helsingfors universitet), profes-
sor Jörgen Johnsson (Ekologisk zoologi, Zoologiska institutionen, Göteborgs
universitet) och Tina D’Hertefeldt (Växtekologi och systematik, Ekologiska
institutionen, Lunds universitet).

Författarna är ensamma ansvariga för rapportens innehåll.
Kunskapssammanställningen är finansierad av Naturvårdsverkets miljö-

forskningsanslag och anslaget för biologisk mångfald.

Naturvårdsverket i september 2006
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Abstract

Development and use of genetically engineered organisms (GEOs, also
GMOs or transgenes) is associated with potential benefits as well as risks. We
review parts of the current scientific knowledge regarding ecological effects of
GEOs, and identify areas with special need for future research. The report is
intended to assist the Swedish Environment Protection Agency in their
coming work on these issues.

The review is restricted to research on gene flow and its ecological effects,
focusing primarily on results for three species/groups – oilseed rape, forest
trees, and fish – considered of particular relevance for Sweden. Genetically
modified varieties of oilseed rape are already grown commercially in several
countries, and Swedish field trials have been ongoing for some years. Trans-
genic trees are generally considered to have a large economical potential, 
which makes them likely to be suggested for large-scale use. Production of
GE-fish (particularly fast growing salmon) may also be proposed in Sweden
or neighboring countries in the near future. Both trees and fish are generally
considered as high-risk organisms with respect to gene flow.

We conclude that the current knowledge on gene flow from transgenic oil-
seed 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 preventing escape/gene flow
from GEOs, and b) protocols for genetic monitoring that may reveal if gene
flow has taken place. Other important areas include research on effects on fit-
ness from GEOs and basic studies of gene flow from non-transgenic popula-
tions and its ecological effects.
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Sammanfattning

Bakgrund
Utveckling och användning av genetiskt modifierade organismer (GMO, även
kallade GM-organismer eller transgener) är förknippat med potentiella möj-
ligheter såväl som risker. Avsikten med denna rapport är att redovisa delar av
kunskapsläget gällande forskning kring ekologiska effekter av GMO, och
utifrån denna genomgång identifiera områden där särskilt forskningsbehov
finns. Sammanställningen är tänkt att utgöra ett underlag för Naturvårds-
verkets arbete inom ett kommande regeringsuppdrag.

Rapporten har i första hand begränsats till frågeställningar förknippade
med genspridning och fokuserar särskilt på kunskapsläget för tre utvalda
arter/organismgrupper – raps, skogsträd och fisk – som kan vara av särskild
relevans för svenska förhållanden. GM-raps odlas redan kommersiellt i
många länder och svenska fältförsök pågår eller har genomförts. Transgena
skogsträd anses ha stor ekonomisk potential och kommer i framtiden sanno-
likt att föreslås för storskalig användning. GMO-fisk (i synnerhet lax) kan
också tänkas komma på förslag för framtida odling i Sverige eller i våra
grannländer, från vilka de i så fall kan spridas. Förekomst av vilda släktingar,
förmåga till långväga spridning och förhållandevis liten grad av
förädling/domesticering gör att både skogsträd och fisk ofta betraktas som
högriskorganismer vad gäller genspridning.

Med genspridning avses allt ifrån fysisk spridning av individer, frön, pol-
len, etc., till att introducerade gener, genom hybridisering och efterföljande
återkorsning, införlivas i vilda populationers genförråd (s.k. introgression).
Kunskap om samtliga steg i genspridningsprocessen – utsättning/rymning,
spridning, förökning samt eventuella långsiktiga effekter – är nödvändig för
seriösa riskbedömningar. Eftersom förutsättningarna ofta skiljer sig mellan
olika arter och transgena sorter krävs i regel att varje fall utreds separat.

Genspridning från GMO kan sägas utgöra ett specialfall inom ett större
problemområde som rör konsekvenserna av att introducera främmande arter,
populationer och genotyper. Problemen är i många fall likartade och frågorna
speglar osäkerheten och okunnigheten om effekterna av ekologiska och gene-
tiska förändringar i naturen. Spridning av främmande arter och gener förvän-
tas rent allmänt resultera i förlust av genetisk variation, sänkt »fitness« (över-
levnads- och reproduktionsförmåga) samt, i vissa fall, utdöenden. När det
gäller GMO finns dessutom möjligheten att dessa »nya« gener resulterar i
tidigare ej observerade ekologiska effekter. Genspridning från GMO inom
jordbruket kan också orsaka »genetisk nedsmutsning« av konventionella
eller ekologiska odlingar, vilket medför praktiska och ekonomiska problem
för lantbrukare som inte vill eller får ha inblandning av GMO i sin skörd. 

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5597 • Ekologiska effekter av GMO
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Forskning om raps
Som en följd artens ekonomiska betydelse, och det faktum att transgena sor-
ter sedan flera år odlas kommersiellt i olika delar av världen, pågår omfattan-
de internationell forskning kring genspridning från GM-raps. Merparten av
forskningen är inriktad på empiriska studier av 1) initial spridning via pollen,
frö och förvildade plantor, 2) hybridisering mellan raps och andra arter, 3) fit-
nesskillnader mellan transgen och konventionell raps under olika odlingsför-
hållanden, samt 4) kartläggningar av faktisk genspridning från GM-raps.
Utöver detta förekommer forskning som syftar till att finna jordbruks- och
gentekniska metoder att begränsa genspridning samt att, med hjälp av teore-
tisk modellering, utvärdera framtida och långsiktiga effekter av genspridning.

GM-raps har dokumenterad förmåga att sprida gener inom den egna
arten på avstånd upp till tre kilometer, om än i begränsad omfattning (ande-
len hybrider < 0.03% vid tre km.). På kortare avstånd, som mellan angrän-
sande fält, kan mängden genspridning vara betydligt högre. Raps förmår ock-
så att hybridisera med närbesläktade arter, varav några (åkerkål, åkerrättika
och åkersenap) förekommer mer eller mindre allmänt i den svenska floran,
medan andra (sareptasenap och gråsenap) endast påträffas tillfälligt. Förmå-
gan till hybridisering varierar kraftigt mellan arter och experimentella förhål-
landen, och med visst undantag för åkerkål existerar ytterst få exempel på
spontan genspridning under naturliga förhållanden från GM-raps till andra
arter.

Jämförelser av fitness hos transgen och icke-modifierad raps (inkl. arthy-
brider) har gett delvis motsägande resultat. I växthusexperiment har tillförd
resistens mot insektsangrepp resulterat i högre överlevnad och reproduk-
tionsförmåga, vilket antyder att transgener av denna typ skulle kunna ha en
konkurrensfördel ute i naturen. När insektsresistenta plantor testats under
naturliga förhållanden i konkurrens med andra arter har dock överlevnaden
hos dessa varit låg. Studier av herbicidtolerant raps i besprutningsfri miljö har
i flera fall inte kunnat påvisa någon effekt på fitness. Detta kan tolkas som att
»kostnaden« med att bära på gener som förefaller onödiga utanför besprutad
mark inte nödvändigtvis är så stor som vanligen hävdas.

Forskning om skogsträd
Ännu tycks inga transgena träd ha blivit marknadsgodkända. Fältförsök
pågår dock i bland annat Kina, USA och delar av EU. Förekomst av vilda
släktingar, förmåga till långväga spridning och förhållandevis liten grad av
förädling gör att skogsträd vanligen betraktas som högriskorganismer för
genspridning. I jämförelse med jordbruksgrödor som raps finns relativt lite
forskning om ekologiska effekter av genspridning från transgena träd. De 
risker som diskuteras är i grunden desamma som för andra organismer, även
om hög livslängd och långa generationstider gör att förloppen i många fall
förväntas vara betydligt långsammare.

Direkta studier av genspridning från GM-träd saknas hittills. Däremot
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finns ett fåtal studier av hur fitness påverkas samt en del resultat från
genspridningsmodeller. Hos transgen poppel med förändrad lignin-samman-
sättning var en något snabbare nedbrytning av rot-biomassa efter avverkning
den enda observerade skillnaden mellan transgena och icke-modifierade indi-
vider. I laboratorie- och fältförsök med asp som tillförts ökad förmåga till
produktion av växthormon tycktes träden klara av att bilda normal mykorr-
hiza. Resultat från teoretisk modellering har bland annat visat att empiriska
skattningar av långväga genflöde är viktigare än motsvarande data för korta
geografiska avstånd när det gäller möjligheterna att förutsäga genspridning
från transgena träd.

Forskning om fisk
Av samma anledningar som för skogsträd anses GMO-fisk utgöra högriskor-
ganismer, och det befaras att rymning eller avsiktlig utsättning kan resultera i
omfattande ekologiska och genetiska skador. Det hittills enda exemplet på en
marknadsgodkänd GMO-fisk utgörs av en »självlysande« zebrafisk för akva-
riehandeln som tillförts genmaterial från maneter. En ansökan om att god-
känna transgen atlantlax som uppges tillväxa 4-6 gånger snabbare än vild
fisk är emellertid sedan några år under behandling i USA.

Av naturliga skäl saknas empiriska studier av genspridning från GMO-
fisk och dess eventuella effekter på fitness i det vilda. Experiment i akvarie-
miljö visar att transgen fisk med ökad tillväxtförmåga ofta uppvisar påtagliga
morfologiska, fysiologiska och beteendemässiga skillnader i jämförelse med
icke-transgena artfränder. Det är dock svårt att tolka dessa resultat i relation
till totala fitness eftersom vissa av de observerade skillnaderna är klart negati-
va (t.ex. sämre lekförmåga och låg juvenil överlevnad) medan andra, som hög
fekunditet (många ägg), förefaller mer positiva. Det finns också ett antal
generella problem förknippade med att överföra resultat erhållna i innesluten
miljö till naturliga förhållanden, vilket ytterligare försvårar möjligheterna att
förutsäga vilka effekter som kan bli följden när transgen fisk sprider sina
gener till vilda populationer.

Med hjälp av teoretisk modellering har amerikanska forskare visat att det
förekommer situationer där en transgen kan sprida sig i en population trots
att den ger upphov till sänkt fitness genom ökad juvenil mortalitet, om den
samtidigt påverkar fitness för andra egenskaper i positiv riktning (t.ex.
genom ökad parningsframgång). Detta förhållande har kallats det »trojanska
genscenariot« och förväntas kunna resultera i att den mottagande populatio-
nens fitness sjunker, vilket slutligen kan leda till utdöende. Modellen utveck-
lades ursprungligen för fisk, men det principiella resonemanget är tillämpbart
även på andra organismer. I sin nuvarande form är dock modellen behäftad
med ett antal svagheter vilka behöver utredas vidare.

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5597 • Ekologiska effekter av GMO
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Slutsatser och rekommendationer
Den delvis intensiva forskningsaktivitet som pågår kan lätt kan ge det felakti-
ga intrycket att det för många organismer finns empiriska resultat som är till-
räckliga för relevanta och realistiska riskbedömningar. Forskningen om eko-
logiska effekter av GMO befinner sig dock ännu i en initial fas där man i hög
utsträckning diskuterar/spekulerar över möjliga risker och scenarier, men där
»riktiga data« angående genspridning och dess långsiktiga effekter till stor
del saknas. Bland de empiriska resultat som finns har endast ett fåtal direkt
relevans för Sverige och svenska förhållanden, och rent allmänt är undersök-
ningar av genspridning från GMO i tid och rum ännu fåtaliga.

Sammantaget måste kunskapsläget om ekologiska effekter av GMO
betecknas som otillfredsställande, och jämfört med andra länder (t.ex. Dan-
mark, Frankrike och Storbritannien) är bristen på »svensk« forskning påtag-
lig. Utan ökade forskningssatsningar kommer framtida riskbedömningar att
bli svåra att genomföra på ett objektivt och vetenskapligt välgrundat sätt. Till
de mest centrala problemen hör att i möjligaste mån förhindra genspridning
och att snabbt upptäcka om sådan spridning ändå äger rum. Mot denna bak-
grund framstår det särskilt motiverat med forskning som syftar till a) utveck-
ling av metoder för att begränsa genspridning, b) utarbetning av strategier för
genetiskt baserade övervakningsprogram, c) kartläggning av empiriska och
teoretiska effekter på fitness, d) utveckling av förbättrade statistiska utvärder-
ings- och övervakningsmetoder, e) ökad förståelse för genspridning och dess
effekter hos organismer i allmänhet (såväl GMO som icke-GMO) samt 
f) utvärdering av genomförda, pågående och kommande svenska fältförsök.
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Inledning

Med hjälp av modern genteknik går det att modifiera och flytta gener inom
och mellan arter på ett sätt som inte är möjligt med traditionell avel och för-
ädling. Växter och djur vars genetiska material har förändrats på detta sätt
benämns vanligen genetiskt modifierade organismer (GMO) eller transgener1.
Även andra förkortningar förekommer som GM-organismer (GM-raps, etc.)
och GEO (eng. genetically engineered organisms). 

Utveckling och användning av GMO är förknippat med potentiella möj-
ligheter såväl som risker (Wolfenbarger & Phifer 2000; Snow et al. 2005).
Bland möjligheterna brukar framföras ökad produktion av livsmedel och
läkemedel, minskad användning av skadliga bekämpningsmedel, minskat
behov av att nyttja naturliga växt- och djurpopulationer, reducerad jordför-
störing samt tillgång till nya tekniker som kan nyttjas för återställande av för-
giftade marker och vatten (eng. bioremediation). Även riskerna representerar
ett brett spektrum omfattande allt ifrån etiska aspekter, ekonomiska och för-
delningspolitiska frågor, eventuella hälsorisker vid förtäring, till ekologiska
effekter på ekosystem och biologisk mångfald.

Avsikten med denna rapport är att redovisa delar av kunskapsläget gäl-
lande forskning kring ekologiska effekter av GMO, och utifrån denna sam-
manställning identifiera områden där särskilt forskningsbehov finns. Sam-
manställningen är tänkt att utgöra ett underlag för Naturvårdsverkets arbete
inom ett kommande regeringsuppdrag som syftar till att bedöma hur använd-
ning av GMO kan komma att påverka förutsättningarna för att uppnå de
svenska miljökvalitetsmålen. Arbetet med att hitta relevant information har
skett genom litteratursökningar och kontakter med forskare och myndigheter.

Rapporten har främst begränsats till frågeställningar förknippade med
genspridning från GMO. Dessa frågor kan sägas utgöra specialfall inom ett
större problemområde som rör ekologiska och evolutionära konsekvenser av
olika former av genetisk manipulation genom introduktion av »främmande«
arter, populationer och genotyper (t.ex. Laikre et al. 2006). Problemen är i
många fall likartade och frågorna speglar rent allmänt osäkerheten och okun-
nigheten om effekterna av genetiska förändringar i naturen. Inte minst finns
många paralleller till erfarenheter från tidigare forskning kring utsättning och
rymning av arter och populationer som ej representerar GMO. 

Behovet av en kunskapsöversikt betingas av ett ökat intresse för kommer-
siell användning av GMO i olika sammanhang, kopplat till de uppenbara
svårigheterna att överblicka kunskapsläget. Mängden litteratur växer snabbt,
men det är många gånger svårt att avgöra relevansen av resultaten i relation
till utvärdering av risker i Sverige och under svenska förhållanden. Problemen
är dessutom synnerligen olikartade för olika typer av organismer och geogra-
fiska områden. Exempelvis kan genmanipulation av domesticerade husdjur

1) Innebörden av GMO är inte alltid självklar. Den snabba biotekniska utvecklingen har resulterat i en
"gråzon" av nya metoder som i vissa fall, i juridisk mening, inte ger upphov till transgena organismer,
men där de ekologiska effekterna kan tänkas vara likartade (Snow et al. 2005).
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och grödor som ko och potatis betraktas som relativt riskfri vad gäller
genspridning och dess eventuella effekter i Sverige. Dessa arter saknar här vil-
da släktingar, har svårt att överleva på egen hand i naturen och är lätta att
upptäcka och avlägsna om de ändå skulle sprida sig. För organismer som
skogsträd och fiskar, som förekommer vilt i Sverige, är hotbilden en helt
annan. Risken för genspridning till vilda artfränder är här uppenbar, och svå-
righeten att upptäcka om sådan genspridning sker är dessutom förknippad
med betydande svårigheter. För dessa arter kompliceras bilden av att förmå-
gan till långväga spridning ofta är stor och graden av domesticering ringa.

En viktig aspekt då det gäller möjliga ekologiska effekter av GMO är att
riskerna för varje art och tillförd egenskap bör utvärderas separat. I samför-
stånd med Naturvårdsverket har vi därför valt att fokusera arbetet på detalje-
rade kartläggningar av kunskapsläget för tre utvalda arter/organismgrupper –
raps, skogsträd och fisk – som på olika vis kan vara av särskild relevans för
svenska förhållanden. Raps utgör ett exempel på en jordbruksgröda som är
föremål för omfattande genteknisk utveckling, och för vilken transgena sorter
redan odlas över stora delar av världen. Tillgången på forskning om raps är
jämförelsevis god och svenska fältförsök med transgena sorter pågår eller har
genomförts. Transgena skogsträd anses av många ha stor ekonomisk potenti-
al, och kommer i framtiden sannolikt att föreslås för storskalig användning.
Transgen fisk (i synnerhet lax) kan också tänkas bli föremål för framtida
odling i Sverige eller i våra grannländer.

Rapporten är strukturerad så att den först ger en kortfattad bakgrund om
diskussionen kring GMO och potentiella ekologiska effekter. Därefter följer
en genomgång av kunskapsläget gällande empirisk och teoretisk gensprid-
ningsforskning för raps, skogsträd och fisk, inklusive avsnitt om forskning
kring möjliga åtgärder att begränsa genspridning och teoretiska gensprid-
ningsmodeller. Rapporten avslutas med ett avsnitt om vetenskapligt baserade
riskbedömningar samt en sammanfattande diskussion om framtida forsk-
ningsbehov. För att underlätta jämförelser med övrig litteratur inom området
ges engelska översättningar av termer och artnamn på valda ställen i texten
(inom parentes). 
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Bakgrund

De första lyckade försöken med att framställa transgena mikroorganismer
genomfördes redan under 1970-talet, för att under 1980-talet följas av trans-
gena växter och djur. Sedan mitten av 1990-talet har utvecklingen av GM-
växter för jordbruket tagit fart (Figur 1). Under 2004 användes cirka 81 mil-
joner hektar jordbruksmark i 17 länder världen över för kommersiell produk-
tion av transgen soja (60%), majs (23%), bomull (11%) och raps (6%; James
2004). Jämfört med jordbruksgrödor har utvecklingen av transgena träd och
djur varit långsammare, men även för dessa organismer sker nu snabba tek-
niska landvinningar. Parallellt med den gentekniska utvecklingen har också
mängden forskning kring möjliga ekologiska effekter av GMO ökat kraftigt
(Figur 2).

Inom EU utgör GM-majs den enda transgena gröda som hittills produce-
ras i större skala. Inga marknadsgodkända GMO odlas ännu i Sverige. Däre-
mot har Jordbruksverket beviljat fältförsök för ett antal jordbruksgrödor
(Tabell 1). I en nyligen genomförd kartläggning av transgena organismer som
kan tänkas bli aktuella för svenska förhållanden identifierades i första hand
herbicidtolerant majs, raps, sockerbeta och vete som möjliga kandidater för
kommersiell odling inom de kommande 20 åren. Utöver dessa GMO bedöm-
des även vissa kvalitetsförändrade grödor som stärkelsemodifierad och blad-

Figur 1. Areal åkermark (globalt) med GMO-grödor under perioden 1996-2005 
HT=herbicidtolerans; IR=insektsresistens. Källa: www.gmo-compass.org  
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mögelresistent potatis samt raps med modifierat oljeinnehåll som troliga för
odling i Sverige (Tabell 1; Johansson 2006). 

Ekologiska risker
Redan de första försöken med transgena mikroorganismer initierade en risk-
debatt som sedan dess har fortsatt. Från att initialt varit fokuserad på risker i
laboratoriemiljö, blev debatten under 1980-talet allt mer inriktad mot de
eventuella riskerna med avsiktligt utsatta eller förrymda GMO i naturen.
Denna omsvängning hängde till stor del samman med utvecklingen av trans-
gena organismer avsedda för storskalig livsmedelsproduktion (Andow &
Zwahlen 2006).

De ekologiska effekter av GMO som diskuteras rör biologiska processer
och fenomen på olika nivåer. Ett ofta förekommande sätt att klassificera des-
sa effekter är i tre huvudgrupper: (1) påverkan på icke-målorganismer, (2)
utveckling av resistens samt (3) genspridning och dess konsekvenser. Nedan
ges en kortfattad beskrivning av de huvudsakliga riskkategorierna2, varav
den sistnämnda alltså står i fokus i denna rapport. Det bör påpekas att det,
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Figur 2. Publiceringsstatistik för vetenskapliga artiklar som på något sätt behandlar GMO samt
ekologi och/eller genspridning. Sökning 2006-03-15 på ISI Web of Science (http://portal.isiknow-
ledge.com) med följande sökuttryck: (transgen* OR gmo* OR genetically modified) AND (ecolog*
OR gene flow OR introgress*). Observera att detta sannolikt utgör en underskattning av det verkli-
ga antalet artiklar inom området under denna period. 

2) Det förekommer även diskussion om att oönskade fenotyper (eng. unintended phenotypes) hos GMO
kan utgöra ett problem då sådana ytterligare försvårar möjligheterna att förutsäga ekologiska effekter.
(Snow et al. 2005). Med oönskad fenotyp menas en oplanerad morfologisk, fysiologisk och/eller beteen-
demässig förändring (bieffekt) vilken kan vara svår att observera under laboratorieförhållanden.
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den omfattande litteraturen till trots, hittills finns relativt få empiriska resul-
tat som är av direkt relevans för de ekologiska risker som diskuteras (FAO
2004). Några exempel på sådana studier och resultat ges i Tabell 2.

Påverkan på icke-målorganismer
Det finns en utbredd oro bland såväl forskare som allmänhet att storskalig
användning av GMO kan påverka »icke-målorganismer« och biologisk
mångfald på ett negativt sätt. Detta kan exempelvis ske genom att insektsresi-
stenta GMO – som Bt-grödor, vilka tillförts genetiskt material från jordbakte-
rien Bacillus thuringiensis – genom sin förmåga att producera insektsgift
drabbar »fel« organismer som (för människan) gynnsamma arter vilka utgör
predatorer på ogräs och skadeinsekter. Bruk av GMO inom jord- och skogs-
bruk befaras även kunna leda till påverkan på jordlevande organismer genom
att toxiska substanser ackumuleras i marken, eller på grund av förändrad
växtdeposition, kol/kväve halt, etc. (t.ex. Dunfield & Germida 2004). En
annan vanlig farhåga är att transgena organismer, tack vare att de innehar
»unika« egenskaper, riskerar att sprida sig okontrollerat vilket kan orsaka
ekologiska skador genom exempelvis ökad konkurrens och predation. Lik-
nande förlopp har blivit följden av spridning av främmande arter vid åtskilli-
ga tillfällen genom historien.
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Resistensutveckling
Bruk av transgena insektsresistenta eller herbicidtoleranta grödor kan leda till
ökad och ensidigare användning av vissa bekämpningsmedel. Detta kan i sin
tur resultera i förhöjda selektionstryck som gynnar spontant uppkomna resi-
stenta genotyper, vilket kan ge ökade problem med resistenta ogräs och ska-
dedjur. Problem med ogräsresistenta växter som tål enskilda bekämpningsme-
del finns dokumenterade sedan slutet av 1960-talet, och problemet med resi-
stens har sedan dess ökat exponentiellt (Warwick et al. 1999). Det finns nu
farhågor att odling av herbicidtoleranta grödor ytterligare kan accelerera
denna utveckling. Liknande diskussioner förs också då det gäller transgent
tillförd resistens mot insekter (Tabashnik et al. 2003) samt mot svamp- och
sjukdomsangrepp (Glandorf et al. 1997).

Genspridning
I GMO-debatten utgör genspridning och dess ekologiska konsekvenser en
central och återkommande fråga (Snow 2002; Ellstrand 2001, 2003a; Guri-
an-Sherman 2006). Med detta till viss del »luddiga« begrepp avses vanligen
allt ifrån fysisk spridning av individer, frön och pollen till att introducerade
gener, genom hybridisering och efterföljande återkorsning, införlivas i en
mottagande populations genförråd (s.k. genetisk introgression). En sådan
bred innebörd av begreppet tillämpas även i denna rapport.

Ett antal faktorer spelar in för att en introducerad gen framgångsrikt ska
kunna spridas och orsaka introgression (Hails & Morley 2005). Inte minst
måste de givande och mottagande arterna/populationerna förekomma till-
sammans och ha möjlighet till befruktning, vilket hos växter bland annat krä-
ver samtidig blomningstid. En annan central faktor är hur »fitness« påverkas
(se nedan). Det är dock viktigt att hålla isär de olika processer som är inblan-
dade. Att gener sprids, exempelvis i form av pollen, leder inte nödvändigtvis
till befruktning. Inte heller är det givet att hybridisering måste leda till intro-
gression (Stewart et al. 2003). 

Ett antal omständigheter gör riskdiskussionen om genspridning speciell.
Gener – transgena eller inte – har till skillnad från exempelvis miljögifter en
inneboende potentiell förmåga till förökning. Det finns också en uppenbar
risk att genspridning är irreversibel; det går ofta inte att »sanera« vilda växt-
och djurarters genförråd då dessa väl mottagit nya gener. Dessutom är de fles-
ta enskilda gener i praktiken osynliga. Med detta menas att man utifrån utse-
ende eller andra fenotypiska karaktärer oftast inte kan avgöra huruvida en
individ bär på främmande gener. Istället krävs laborativa analyser, vanligen
av DNA direkt. När det gäller genspridning från GMO finns dessutom möj-
ligheten att dessa nya gener/egenskaper resulterar i tidigare ej observerade
ekologiska effekter, vilka kan vara svåra att förutse. Genspridning från GMO
inom jordbruket kan även resultera i »genetisk nedsmutsning« av konventio-
nella eller ekologiska odlingar. Sådan genspridning utgör, oavsett om den
medför några ekologiska effekter eller inte, ett praktiskt och ekonomiskt pro-
blem för lantbrukare som av olika skäl inte vill eller får ha inblandning av
GMO i sin skörd. 

I litteraturen diskuteras två huvudtyper av genspridning – vertikal och
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horisontell. Med det förstnämnda avses »normal« spridning av gener genom
sexuell förökning inom och mellan arter. Det är också denna form av
genspridning som står i fokus i denna rapport. Med horisontell genspridning
menas att gener sprids mellan organismer mellan vilka sexuell förökning nor-
malt sett inte är möjlig. Sådan genöverföring förekommer ibland och kan ske
med hjälp av vissa virus och bakterier. Nyligen fann exempelvis genetiker vid
Lunds universitet en proteinkodande gen hos gräset fårsvingel (Festuca ovina)
som av allt att döma härstammar från det avlägsna grässläktet Poa (»gröen«).
Hur spridningen i detta fall har gått till är ännu inte klarlagt (Ghatnekar et al.
2006). När det gäller GMO förekommer diskussioner om att horisontell
genöverföring skulle kunna utgöra en risk, särskilt då det gäller överföring av
transgener till och från mikroorganismer (Snow et al. 2005).

Det bör påpekas att genspridning från GMO inte endast omfattar den
eller de nya gener som tillförts en organism med hjälp av genteknik. Även
övriga gener i genomet – de som fanns i den ursprungliga organismen/popula-
tionen – »följer med« när exempelvis pollen från en transgen växt sprids i
naturen. Denna dimension av problematiken diskuteras relativt sällan, men
är inte desto mindre viktig. Beroende på den genetiska sammansättningen hos
den givande (transgena) och mottagande (vilda) populationen kan detta
påverka såväl själva genspridningsförloppet som dess effekter. Om de inblan-
dade populationerna är genetiskt lika är ett stort fokus på den enskilda trans-
genens egenskaper befogat. I andra situationer kan genetiska skillnader i
genomet som helhet vara av minst lika stor betydelse för om/hur främmande
gener sprids och vilka konsekvenserna blir. Det senare gäller exempelvis när
transgenen tillförts en organism som redan tidigare varit utsatt för konventio-
nell förädling eller domesticering vilket i sig kan påverka överlevnads- och
reproduktionsförmågan i det vilda.

Påverkar genspridning fitness?
Genspridning från GMO förväntas kunna leda till olika sorters ekologiska
och genetiska problem (Stewart et al. 2003; Hails & Morley 2005). Hastighe-
ten med vilken nya genvarianter sprider sig i en population är till stor del
beroende av hur dessa påverkar fitness, vilket förenklat kan beskrivas som
den sammantagna förmågan hos en organism/genotyp till överlevnad och
reproduktion. Hög fitness för en enskild gen innebär att denna medför en
konkurrensfördel vilket kan ge möjlighet till snabb förökningstakt i popula-
tionen, medan låg fitness innebär att genen missgynnas av det naturliga urva-
let och på sikt riskerar att försvinna. Gener och genvarianter som inte påver-
kar fitness benämns selektivt neutrala.

Att studera fitness är i praktiken ofta svårt. Ett flertal faktorer som verkar
under olika skeden av livet – så kallade fitnesskomponenter – påverkar totala
fitness. Av praktiska skäl är studier av fitness i princip alltid inriktade på
endast någon eller några sådana faktorer (se exempel i Tabell 2 och 5). Hos
växter påverkas fitness bland annat av förmågan till befruktning och frösätt-
ning, mängden frö som produceras, andelen frö som överlever och klarar att
gro (Hails et al. 1997; Jørgensen et al. 2004). Hos organismer med mer
»komplicerade« livshistorier, som fiskar, kan antalet fitnesskomponenter bli
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omfattande eftersom totala fitness i regel bestäms av ett stort antal beteenden
och fysiologiska processer, vilka ofta påverkar varandra i ett komplext sam-
spel under olika livsstadier (Devlin et al. 2006). Studier av fitness kompliceras
ytterligare av att fitness normalt varierar i såväl tid som rum.

När det gäller genspridning från GMO är den vanligaste farhågan att för-
höjd fitness riskerar att leda till spridning av »nya« organismer som kan
utvecklas till svårbekämpade ogräs eller konkurrenter till andra arter (t.ex.
Ellstrand & Schierenbeck 2000). En sådan utveckling skulle exempelvis kun-
na bli följden när den tillförda egenskapen ger förhöjd motståndskraft mot
skadedjur och sjukdomar eller ökad stresstolerans (mot exempelvis torka,
kyla och salta jordar). För andra egenskaper kan fitness istället sjunka om
den tillförda egenskapen är till nackdel i naturen. Av detta skäl är en vanlig
uppfattning att riskerna med vissa typer av transgena egenskaper (som herbi-
cidtolerans), där fitness inte förväntas påverkas positivt i det vilda, kan
betraktas som relativt små (t.ex. Stewart et al. 2002; Daniels et al. 2005).

Även egenskaper som ger sänkt fitness kan dock utgöra problem. Omfat-
tande genflöde i kombination med sänkt fitness hos hybrider kan på sikt
resultera i att en mottagande population minskar och till och med dör ut.
Motsvarande fenomen har uppmärksammats som ett allvarligt hot i andra
naturvårdssammanhang, där individer från genetiskt främmande (icke trans-
gena) populationer rymmer eller planteras ut i stor skala och kommer i kon-
takt med lokalt anpassade vilda artfränder (Levin et al. 1996; Rhymer &
Simberloff 1996). Tidigare erfarenheter av sådan genspridning är viktiga att
ta med i resonemanget när det gäller riskbedömningar för GMO (Ellstrand
2001). Överlag utgör spridning och hybridisering med främmande arter, indi-
vider och gener som inte är genetiskt modifierade ett problemområde som
uppmärksammas allt mer (Allendorf et al. 2001; Laikre et al. 2006). Utöver
effekter som försämrad lokal anpassning och sänkt produktion kan omfat-
tande hybridisering av tidigare reproduktivt och genetiskt åtskilda lokala
populationer leda till förlust av genetisk mångfald inom arten. De långsiktiga
effekterna av sådana förluster är ofta svåra att överblicka.
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Transgen raps

Raps (Brassica napus) är en ettårig oljeväxt av stor ekonomisk betydelse som
odlas över stora delar av världen för livsmedels- och energiframställning,
djurfoder samt industriellt bruk. I Sverige odlas raps allmänt i landets södra
och mellersta delar, där förvildade eller kvarstående individer ofta påträffas
som »ogräs« i åkrar, vid vägkanter och på ruderatmark (”skräpmark”; d.v.s.
miljöer med öppen jord, ofta tillfälliga, som uppstår genom mänskliga aktivi-
teter). Raps sås antingen under hösten eller på våren. Medan höstraps har
högre oljehalt är vårraps härdigare och kräver mindre gödning. I Sverige
blommar båda sorterna ungefär samtidigt i början av sommaren och de är
mogna för skörd några veckor senare. Under 2004 uppgick Sveriges totala
skörd till 230 000 ton (i denna siffra ingår även en mindre andel rybs;
www.scb.se).

Arten raps (med kromosomuppsättning AACC, 2n=38) uppstod troligen
ursprungligen som en spontan allotetraploid hybrid mellan åkerkål (B. rapa;
AA, 2n=20) och kål (B. oleracea; CC, 2n=18; N.U. 1935), möjligen i Medel-
havsområdet. Kålrot (B. napus ssp. rapifera) utgör en storvuxen underart till
raps med starkt uppsvälld rot. Raps kan ibland förväxlas med rybs, en olje-
växt med liknande utseende, vilken dock utgör en underart till åkerkål (B.
rapa, ssp. oleifera). På engelska benämns raps vanligen rapeseed eller oilseed
rape, men i litteraturen förekommer även canola (förkortning för Canadian
Oil Low Acid) vilket är ett samlingsnamn för ett antal varumärkesskyddade
raps- och rybssorter.

Under de senaste 10-15 åren har ett stort antal genetiskt modifierade raps-
sorter tagits fram. De tillförda egenskaperna representerar framförallt resi-
stens mot olika bekämpningsmedel, men även kvalitetsförändrade sorter har
utvecklats, bland annat sådana med ändrad oljehalt och förbättrad avkast-
ning. Av totalt 81 miljoner hektar brukad mark i världen med transgena grö-
dor år 2004 utgjordes omkring 6% med odlingar av GM-raps (James 2004).
Hittills är sju GM-rapssorter marknadsgodkända av EU. Samtliga dessa sorter
är herbicidresistenta mot glufosfat eller glufosinat (www.gmo-compass.org). I
Sverige har Jordbruksverket beviljat fältförsök med transgen raps vid sam-
manlagt fyra tillfällen sedan 2002 (Johansson 2006).

Som en följd av rapsens ekonomiska betydelse, och det faktum att trans-
gena sorter sedan flera år odlas kommersiellt i olika delar av världen, pågår
omfattande internationell forskning kring ekologiska effekter av GM-raps.
En ytterligare orsak är att arten har flera vilda släktingar som utgör ogräs och
med vilka hybridisering är möjlig. Den forskning som bedrivs omfattar ett
flertal frågeställningar, och är såväl empiriskt som teoretiskt inriktad.
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Genspridning hos raps
”The potential for gene flow is quite well documented compared to the
impact of such events” (Légère 2005)

Majoriteten av studierna om ekologiska effekter av GM-raps behandlar olika
aspekter av genspridning – i vilken omfattning sådan förekommer, hur den
sker och om den påverkar fitness. Kunskap om samtliga dessa processer
behövs för att risker för oönskade ekologiska effekter skall vara möjliga att
bedöma. Den forskning som finns inom området är baserad på studier av
såväl transgena som konventionella sorter.

Genspridning från raps och andra växter studeras med hjälp av flera olika
tekniker (Chèvre et al. 2004). Det är ofta mycket svårt att utifrån endast mor-
fologiska karaktärer bestämma sorttillhörighet eller identifiera hybrider. För
studier av hybridisering och genspridning används därför vanligen kromo-
somstudier och molekylära DNA-markörer. Tack vare att arter och sorter på
grund av evolutionen och mänsklig förädling är genetiskt olika går det att
med hjälp av sådana metoder att identifiera hybrider och skatta andelen
»främmande gener«. I många fall går det dessutom att använda det transgena
DNA:t som genetisk markör.

I storskaliga studier av genflöde från transgena sorter utnyttjas ofta det
faktum att spillplantor och hybrider är toleranta mot ett visst bekämpnings-
medel. Genom att samla in och så tusentals frön kan man genom efterföljan-
de besprutning identifiera enskilda överlevande småplantor som kan förmo-
das bära på det transgena anlaget för herbicidtolerans. Ytterligare genetiska
analyser behövs därefter i regel för att fastställa individernas exakta identitet
(spillplanta, F1-hybrid, återkorsning, etc.). En ytterligare metod som kommit
att användas allt oftare är att man, utöver den transgena egenskapen, tillför
en gen vilken producerar ett protein (GFP, Green Fluorescent Protein) som
vid belysning med ultraviolett ljus lyser i grönt (Harper et al. 1999). Genom
att nattetid belysa växtlighet med UV-lampor går det att identifiera enstaka
transgena (grönlysande) individer bland ett stort antal plantor.

Pollenspridning
För att spridning av gener från GM-raps till annan raps eller närbesläktade
arter skall äga rum krävs förr eller senare spridning via pollen. Raps är i hög
grad självbefruktande, men korsbefruktning har uppskattats till att stå för i
genomsnitt 30% av befruktningen (enstaka skattningar varierar mellan 
12 och 55%; Beckie et al. 2003). Rapspollen sprids med vind och pollineran-
de insekter, särskilt humlor och bin (Morandin & Winston 2005). Insektspol-
linering anses i regel vara viktigast eftersom avstånd snarare än vindriktning
påverkar hur rapspollen sprids (Scheffler et al. 1993; Funk et al. 2006). Även
resultat från vindtunnelförsök tyder på att vindpollinering är försumbar utom
på mycket korta avstånd (Cresswell et al. 2004).

Blommande raps ger upphov till ansenliga mängder pollen – upp till 9.3
kg per hektar och dag (Westcott & Nelson 2001). Merparten av detta pollen
sprids över mycket korta avstånd, mellan blommor på samma individ eller till
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närbelägna plantor inom samma åker. Det har uppskattats att mer än hälften
av pollenspridningen hos raps äger rum inom en radie om endast tre meter
(Lavigne et al. 1998). Litteratursammanställningar visar dessutom att ande-
len utkorsade frön sjunker kraftigt med avståndet från den »pollengivande«
populationen (Tabell 3; Beckie et al. 2003; Damgaard & Kjellsson 2005;
Funk et al. 2006).

Det förekommer emellertid pollenspridning även över längre avstånd.
Som exempel kan nämnas en omfattande australiensisk kartläggning av
genspridning från kommersiellt odlad herbicidtolerant raps till konventionel-
la sorter (Rieger et al 2002). Befruktat frö samlades in från rapsåkrar belägna
på olika avstånd från GM-odlingar. Fröna såddes och fick växa upp för att
därefter besprutas med en, i vanliga fall, dödlig dos bekämpningsmedel.
Hybrider med GM-raps visade sig förekomma i så mycket som 63% av de
undersökta fälten. I vissa fall hade spridning skett på upp till tre kilometers
avstånd, även om andelen hybrider på dessa avlägset belägna åkrar var låg (<
0.03%).

Ett ytterligare exempel på långväga pollenspridning utgörs av en brittisk
studie där han-steril raps (d.v.s. plantor där de hanliga blomdelarna avlägs-
nats på mekanisk väg) användes som mottagare av främmande pollen, och
där spridning på upp till 2.5 kilometer observerades (Timmons et al. 1995).
På liknande vis fann man i en fransk studie att så mycket som 13% av de
hansterila rapsplantor som placerats ut i landskapet var befruktade av pollen
som måste ha spridits 1000 meter eller längre (Devaux et al. 2005). Det är
dock viktigt att påpeka att även om denna typ av studier visar på potential
för långväga spridning, förväntas avsaknad av självpollinering leda till kraf-
tigt förhöjda utkorsningsfrekvenser. Resultat för hansterila mottagarplantor
är därför inte direkt jämförbara med de för icke-manipulerade plantor, där
andelen hybrider oftast är avsevärt lägre (Funk et al. 2006).
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Spridning via frö och spillplantor
Även kvarlämnat rapsfrö på åkermark och spill vid transporter kan resultera i
genspridning. Detta sker genom att »spillfrö«, efter kortare eller längre tids lag-
ring i marken, gror och växer upp till så kallade spillplantor (eng. volunteers)
som i många områden utgör ett vanligt förekommande ogräs. Spillplantorna
kan i sin tur sedan sprida både pollen och frö vidare. Utan skyddsåtgärder (se
nedan) kan mängden frö som lämnas kvar på åkermark vara avsevärd. I en
kanadensisk studie uppskattades mängden kvarlämnat grobart rapsfrö till
omkring 3000 frön per kvadratmeter (Gulden & Shirtliffe 2003).

I de flesta fall är överlevnaden av rapsfrö betydligt lägre än för vilda när-
besläktade arter (Hails et al 1997). Graden av frövila och grobarhet hos raps-
frö har dock visat sig variera med olika miljöförhållanden och markbruknings-
metoder (Légère 2005). Det förekommer också genetiskt betingade skillnader
mellan sorter som bland annat kan bero på frönas kemiska sammansättning
och oljehalt (Linder 1998).

I många fall tycks raps inte finnas kvar utanför brukad mark mer än någ-
ra få år (t.ex. Crawley & Brown 1995). Det förekommer dock exempel på att
kvarstående och förvildad raps kan hålla sig kvar även under längre perioder.
Vid en fransk kartläggning av ursprunget hos förvildad raps påträffades en
sort som inte längre salufördes, och som av allt att döma hade hållit sig kvar i
det aktuella området under åtminstone åtta år. Troligen hade detta skett
genom att spillfrö legat vilande i marken, snarare än genom återkommande
blomning och frösättning under flera generationer (Pessel et al. 2001).

Det förekommer även exempel på förekomst av herbicidtoleranta
spillplantor på och bredvid åkrar där sådana sorter odlats under tidigare
säsonger (Beckie et al. 2003; Daniels et al. 2005). Även sådan raps har svårt
att hålla sig kvar på egen hand under längre perioder. I en jämförande studie
av tre rapssorter – en konventionell och två herbicidtoleranta – visade det sig
att GM-rapsen i genomsnitt hade sämre förmåga att hålla sig kvar utanför
odlad mark (Crawley et al. 1993). I en uppföljande långtidsstudie fann man
dock att herbicidtoleranta och konventionella sorter (av raps, majs, sockerbe-
ta och potatis) efter 10 år hade haft lika låg förmåga att överleva och sprida
sig (Crawley et al. 2001).

Hybridisering
För att gener ska spridas till andra sorter eller arter krävs hybridisering. För
att undersöka om hybridisering överhuvudtaget är möjlig används ofta hand-
pollinering eller försöksuppställningar där befruktning på annat sätt »fram-
tvingas«, exempelvis genom att enstaka plantor av olika arter får växa upp
tätt tillsammans. I andra situationer används kontrollerade fältförsök där
plantor planteras på sätt som knappast förekommer naturligt, men som möj-
liggör studier av hur bland annat beståndstäthet och avstånd påverkar graden
av hybridisering. Slutligen används gener med känt ursprung – genetiska mar-
körer eller genetiskt bestämda egenskaper som tillförd herbicidresistens – för
att studera genspridning under naturliga förhållanden.

Enklast och mest frekvent sker genspridning från GM-raps till annan raps
tillhörande andra sorter eller förvildade populationer (Ellstrand 2003b). Kun-
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skap om genspridning mellan rapssorter är central mot bakgrund av diskus-
sionen kring genetisk nedsmutsning av livsmedel, djurfoder och ekologiskt
utsäde. I kanadensiska studier har man påvisat förekomst av herbicidresistent
rapsfrö i majoriteten av de sorter som undersökts, oavsett om dessa är kon-
ventionella eller transgena; i ett stort antal av de undersökta sorterna
överstegs det kanadensiska gränsvärdet för utsäde som tillåter högst 0.25%
inblandning (Beckie et al. 2003; Friesen et al. 2003). Det anses dock osanno-
likt att okontrollerat genflöde via pollen är huvudorsak till denna inbland-
ning. Troligen utgör sammanblandning av frö under förvaring, paketering
och transporter viktigare orsaker (Friesen et al. 2003).

Som framgår av Tabell 3 och 4 har raps förmåga att bilda hybrider med
ett flertal andra arter. Av dessa är åkersenap (Sinapis arvensis) och åkerrättika
(Raphanus raphanistrum) de vanligast förekommande i den svenska floran,
medan åkerkål (Brassica rapa) är relativt ovanlig och troligen minskande.
Övriga arter är antingen sällsynta eller tillfälliga. Det bör påpekas att vissa av
dessa arter kan förekomma talrikt lokalt, exempelvis i samband med ekolo-
gisk odling (Tina D’Hertefeldt, personlig kontakt).

Åkerkål är den art med vilken raps lättast och mest frekvent hybridiserar
(Ellstrand 2003b; Chèvre et al. 2004; Légère 2005). Observerade
hybridiseringsfrekvenser mellan raps och åkerkål är genomgående betydligt
högre än för andra arter (Tabell 4) även om de varierar avsevärt beroende på
när, var och hur studierna är genomförda. Ett antal exempel på spontan
hybridisering mellan raps och åkerkål finns dokumenterade (t.ex. Scott &
Wilkinson 1998; Norris & Sweet 2003, med referenser). I en serie danska
undersökningar (Hansen et al. 2001, 2003) påvisades omfattande introgres-
sion av såväl nukleära gener som kloroplast-DNA från icke-transgen raps till
åkerkål vilken växte som ogräs på ekologiskt odlad mark. Förloppet hade i
detta fall pågått under flera generationer. I en motsvarande kartläggning av
hybridisering och introgression på konventionellt odlad mark med omfattan-
de ogräskontroll, påträffades dock mycket låga frekvenser av spontant upp-
komna arthybrider (Jørgensen et al. 2004). Detta indikerar att sättet att bru-
ka marken (konventionellt eller ekologiskt) kan spela en avgörande roll för
mängden hybridisering och introgression. I samband med en engelsk långtids-
studie (Norris & Sweet 2003) påvisades omfattande hybridisering mellan her-
bicidresitent GM-raps och åkerkål – andelen hybridfrö på de undersökta
plantorna varierade mellan 0 och 48.5%. Även i detta fall växte åkerkålen
som ogräs på de aktuella fälten.

Genom att kombinera fjärranalytiska data med information från bland
annat fältinventeringar, litteraturuppgifter och herbariesamlingar beräknade
Wilkinson et al. (2003) att det årligen i Storbritannien (förutom Nordirland)
förväntas uppstå omkring 32 000 arthybrider i första generationen mellan
raps och åkerkål i miljöer utefter kanaler och vattendrag där den senare arten
förekommer talrikt, medan ytterligare 17 000 hybrider förväntades i direkt
anslutning till odlad mark. Andelen förväntade hybrider med GM-raps upps-
kattades dock inte specifikt.

För övriga arter med vilka raps kan hybridisera (sareptasenap, åkerrätti-
ka, åkersenap och gråsenap; Tabell 4) förekommer ytterst få, om några,
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exempel på naturlig hybridisering. Vid en nyligen genomförd kartläggning av
genspridning från herbicidresistent raps till närbesläktade arter i Storbritanni-
en påträffades en spontan hybrid mellan raps och åkersenap. Denna enda
individ, som morfologiskt hade klassats som åkersenap, var herbicidresistent
och visade sig bära på DNA från GM-raps som odlats i samma område. Vid
undersökning under nästföljande år av småplantor från åkersenapsfrö insam-
lat på samma lokal påträffades dock inga ytterligare resistenta hybrider
(Daniels et al. 2005).

Studier av fitness
I jämförelse med den avsevärda mängden studier av initial genspridning och
hybridisering hos raps, finns betydligt mindre gjort när det gäller effekter på
fitness (Tabell 5). Mycket av den forskning som citeras är dessutom baserad
på konventionella sorter. En vanlig observation är att arthybrider, oavsett om
dessa är transgena eller inte, har låg fitness. Detta tolkas dels som tecken på
»genetisk inkompatibilitet« vilken återspeglar evolutionära förändringar
sedan arterna skildes åt (bland annat genom olika kromosomtal). Låg fitness
hos arthybrider med odlad raps kan också förklaras av att korsningar mellan
domesticerade och vilda arter är allmänt konkurrenssvaga på grund av att de
är illa anpassade till såväl ett liv på åkern som i det vilda.

En serie danska studier av hybrider mellan konventionell raps och åkerkål
visar hur fitness påverkas av såväl arv som miljö. I fältförsök visade sig arthy-
brider i första generationen (F1) överleva lika bra som de båda föräldraarter-
na medan totala fitness, skattad från flera fitnesskomponenter, var interme-
diär (Hauser et al. 1998a). I kommande generationer (F2-hybrider och åter-
korsningar mellan F1 och raps/åkerkål) hade samtliga korsningar lägre
genomsnittlig fitness. Variationen mellan sorter och korsningar var dock
påtaglig. I senare generationer hade vissa enskilda hybridplantor fortfarande
lika hög fitness som de rena ursprungsarterna (Hauser et al. 1998b). I en
efterföljande studie som genomfördes för att ytterligare undersöka orsakerna
till denna variation, visade det sig att såväl populationstätheten som relativa
andelarna av raps och åkerkål påverkade resultatet (Hauser et al. 2003).

Liknande studier har även genomförts för hybrider mellan konventionell
raps och andra arter. En hybrid mellan raps och åkerrättika visade sig i första
generationen (F1) ha det förväntade antalet kromosomer men låg fertilitet;
vid återkorsning med åkerrättika lyckades man endast framställa två avkom-
lingar. Dessa båda hybridplantor hade olika kromosomtal (2n=45 respektive
48), och endast 9 av kromosomerna härstammade från åkerrättika (Benabde-
lmouna et al. 2003). Även i en annan studie av F1-hybrider mellan raps och
åkerrättika observerades sänkt fitness i form av lägre överlevnad, fördröjd
utveckling och låg grobarhet jämfört med föräldraarterna i såväl kontrollera-
de försök som fältstudier (Guéritaine et al. 2003). 

Sammantaget tyder dessa och liknande resultat på att risken för introgres-
sion från GM-raps till åkerrättika är låg, vilket är helt i linje med de låga
hybridfrekvenser som observerats (Tabell 4). Även F1-hybrider mellan kon-
ventionell raps och gråsenap har visat sig ha låg fitness vid återkorsning 
(Darmency & Fleury 2000).
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Hittills är den GM-raps som odlas kommersiellt till övervägande delen
tolerant mot olika bekämpningsmedel. Som tidigare nämnts är ett vanligt
argument att genspridning i sådana fall inte bör resultera i några direkta eko-
logiska problem eftersom den tillförda egenskapen snarast förväntas medföra
en »kostnad« i naturliga miljöer där bekämpningsmedel inte används. I en
studie av hybrider i tredje generationen mellan transgen raps och åkerkål
kunde dock ingen sänkning av fitness påvisas hos herbicidresistenta individer
(Snow et al. 1999). Inte heller i ett liknande försök, där fitness hos herbicidre-
sistenta rapssorter jämfördes med multiresistenta individer (toleranta mot två
bekämpningsmedel samtidigt), kunde några direkta fitnesskillnader observe-
ras (Simard et al. 2005). Dessa resultat visar att kostnaden med herbicidresi-
stens inte nödvändigtvis behöver vara hög i besprutningsfri miljö. Det bör
även påpekas att förvildad raps ofta påträffas i seminaturliga miljöer, som
åker- och vägkanter, där besprutning ibland förekommer och där fitness hos
resistenta plantor kan gynnas (Tina D’Hertefeldt, personlig kontakt).

I jämförelse med herbicidtolerans anses riskerna vara betydligt större med
grödor vilka tillförts egenskaper som salt- och torktolerans eller resistens mot
sjukdomar och skadeinsekter. Anledningen är att fitness i dessa fall förväntas
kunna förbli hög även under naturliga förhållanden (Snow et al. 2003). För
raps har effekten på fitness av tillförd insektsresistens undersökts i fältförsök.
Vid en jämförelse mellan konventionell raps och transgen Bt-raps som plante-
rats på igenväxande försöksytor fann man att Bt-rapsen, tack vare sin förhöj-
da motståndkraft mot olika skadeinsekter, uppvisade såväl högre överlevnad
som reproduktionsförmåga. När motsvarande försök utfördes i naturlig miljö
där konkurrensen från vilda arter var betydligt hårdare överlevde däremot
endast två rapsplantor (båda transgena; Stewart et al. 1997).

I senare studier har fitness jämförts mellan vild åkerkål och F1-hybrider
mellan denna art och Bt-raps. Plantornas täthet och graden av insektspreda-
tion har visat sig kunna påverka produktion (biomassa) och flera fitnesskom-
ponenter. Vid fullständig avsaknad av insektspredation var fitness för F1-
hybriden avsevärt lägre än för åkerkål, medan hybridens fitness ökade dras-
tiskt med ökande predationstryck. Resultaten antyder att tätvuxna kraftigt
prederade populationer kan vara särskilt känsliga för invasion av Bt-gener
(Vacher et al. 2004). I ett annat experiment, där arthybrider mellan transgen
Bt-raps och åkerkål fick växa tillsammans med vete och icke-modifierad raps
och åkerkål, föreföll dock de transgena arthybriderna som mindre konkur-
renskraftiga (Halfhill et al. 2005).

I en studie av arthybrider mellan herbicidtolerant raps och åkerrättika
påverkades de undersökta fitnesskomponenterna i första hand av könet hos
föräldraarterna (fitness var 100 gånger högre för individer som uppstått
genom befruktning av åkerrättika med rapspollen). Bland de hybrider som
uppstått via befruktning med rapspollen var fitness hos de herbicidresistenta
plantorna i genomsnitt hälften så hög som för de motsvarande icke-resistenta
individerna (Guéritaine et al. 2002).
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Multiresistensutveckling
Redan fyra år efter att herbicidresistent raps hade börjat odlas i västra Kana-
da kom den första rapporten om multiresistenta rapsplantor (Hall et al.
2000). Dessa plantor bar på två eller tre olika resistensgener samtidigt och
hade uppenbarligen uppstått genom hybridisering mellan olika transgena sor-
ter i flera steg. En utökad kanadensisk kartläggning under två efterföljande år
fann ytterligare fall av multiresistens (ibland översatt till »genstapling« från
engelskans gene stacking) vilket indikerar att fenomenet kan vara förhållan-
devis vanligt. Orsaken är troligen pollenspridning mellan närliggande fält
med olika sorters GM-raps, som möjliggjorts tack vare otillräckliga isoler-
ingsavstånd i kombination med oavsiktlig sammanblandning av frö från olika
resistenta sorter i utsäde (Beckie et al. 2003). Utveckling av multiresistenta
plantor förväntas öka behovet av bekämpning i situationer när spillplantor
av raps utgör ogräs, exempelvis vid spannmålsodling. Multiresistens befaras
också öka risken för genspridning tack vare försämrade möjligheter att hålla
efter transgena spillplantor (Orson 2002). Denna risk förefaller som särskilt
stor när medvetenhet saknas om att fenomenet förekommer.

Långsiktiga effekter av genflöde
Genomgående för hittills genomförda empiriska studier av genflöde från
transgen raps (och andra grödor) är att dessa endast omfattar en eller några
få generationer. Vad händer på längre sikt med gener som spridits från trans-
gena organismer till vilda populationer? Denna fråga är central men svår att
besvara, och kräver empiriska långtidsstudier kombinerade med utveckling
av teoretiska populationsgenetiska modeller (se nedan). Flera faktorer måste
beaktas. Det är inte endast fitness hos olika typer av hybrider som avgör ödet
för en främmande gen som spridits till en vildväxande population. Självpolli-
nering hos hybrider mellan raps och åkerkål (som är 100% utkorsande) har
till exempel konstaterats (Warwick et al. 2003). Denna typ av reproduktiva
förändringar kan tänkas öka möjligheten för en introducerad transgen att
hålla sig kvar, åtminstone lokalt.

Även andra faktorer förväntas påverka förloppet som mängden gensprid-
ning, populationsstorleken, graden och typen av naturlig och artificiell selek-
tion (t.ex. besprutning vid herbicidresistens) samt, för genetiskt komplexa
arter som raps, på vilken »sorts« kromosom den tillförda genen sitter (A eller
C; se ovan) och hur kromosomtalet förändras under hybridiseringsprocessen
(Lu et al. 2002). Tveklöst utgör långsiktiga prognoser för genspridning ett
område där ytterligare forskning behövs, och där varje art och modifierad
egenskap bör utvärderas separat.
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Transgena skogsträd

Skogsträd utgör centrala arter för många ekosystem och skogsråvara är en av
mänsklighetens viktigaste naturresurser. I Sverige är skogen en ekonomiskt
viktig råvara för virkes- och pappersindustrin. Under senare år har dessutom
användningen ökat av skogsråvara för energiproduktion (bl.a. flis och pel-
lets). Lite drygt hälften av Sveriges yta är täckt av skog bestående av 42 pro-
cent gran, 39 procent tall och 11 procent björk, medan resterande 8 procent
utgörs av andra arter och döda träd (www.scb.se). 

Jämfört med jordbruksarter som raps ligger den konventionella förädling-
en av skogsträd långt efter. Huvudanledningen är den i många fall mycket
långa generationstiden, vilket hittills omöjliggjort snabba framsteg. Inom
svenska Skogforsks förädlingsprogram för gran och tall har man exempelvis
inte kommit längre än till tredje generationen trots många års arbete (Ove
Nilsson, personlig kontakt). Problemen med att åstadkomma snabba föränd-
ringar genom konventionell förädling gör genteknik till ett särskilt attraktivt
alternativ. Flera egenskaper hos skogsträd är föremål för genteknisk utveck-
ling och utvärdering, och hittills har transgena sorter framställts för åtminstone
33 olika arter. Bland dessa ingår flera arter som förekommer naturligt i den
svenska floran som gran, tall, björk, asp, poppel, sälg och olika viden.

Exempel på egenskaper som tillförts är herbicidtolerans, insektsresistens,
sjukdomsresistens, stresstolerans (torka och salta jordar), ökad produktion,
förändrad vedkvalitet (bl.a. sänkt ligninhalt, ändrad fiberlängd och ökat
energiinnehåll; Frankenhuyzen & Beardmore 2004). Utöver detta har trans-
gen poppel framställts som både tål och har förmåga att omvandla giftigt
kvicksilver till mindre toxiska former (Rugh et al. 1998). Sådana GM-träd
skulle kunna planteras på förgiftade jordar för att på biologisk väg sanera
dessa. Det har även föreslagits att genteknik kan användas för att på ett
snabbt och effektivt sätt minska de ökande problemen med spridning av
främmande växtsjukdomar och skadedjur vilket drabbar skogsträd, särskilt
på norra halvklotet. Tanken är att föra över anlag för resistens, vilka hämtats
från ursprungliga värdorganismer till de aktuella sjukdomarna och skadedju-
ren, till drabbade arter. Därefter kan man genom att varsamt plantera ut
transgena träd minska problemen samtidigt som inga »främmande« gener i
övriga delarna av genomet sprids, vilket skulle bli fallet om motsvarande för-
ändring genomfördes med hjälp av traditionella förädlingsmetoder (Adams et
al. 2002).

Storskaliga försök med transgena träd pågår i bland annat Kina, Kanada
och USA (Frankenhuyzen & Beardmore 2004). Den mest omfattande odling-
en sker i Kina där fullskaliga skogar med insektsresistent Bt-poppel har odlats
under flera år, men där publicerade uppföljande studier ännu tycks saknas.
Hittills finns inga marknadsgodkända GM-träd inom EU. Däremot pågår
mindre fältförsök med transgen poppel (sänkt ligninhalt) i bland annat
Frankrike, England och Tyskland (Ove Nilsson, personlig kontakt). I Sverige
har ännu inga ansökningar om fältförsök med transgena träd lämnats in.
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Däremot beviljade Jordbruksverket 2004 ett mindre grundforskningsförsök
med hybridasp där fotosyntesen förändrats med hjälp av genteknik. Försöket
omfattade 10 kvadratmeter odlad yta i direkt anslutning till campus vid
Umeå universitet. 

Den molekylärgenetiska kartläggningen av olika växters genom ger hela
tiden ökade möjligheter att framställa nya transgena sorter. Bland träd har
släktet Populus (popplar och aspar) kommit att bli den viktigaste »modell-
organismen«. Många träd har jättelika genom, ibland upp till 10 gånger 
större än människans. Genomet hos Populus är dock litet (cirka 2% av det
hos tall), och en kartläggning av den fullständiga DNA-sekvensen hos en 
nordamerikansk poppel (P. trichocarpa) har nyligen offentliggjorts (Tuskan et
al. 2006). Utöver detta bidrar förmågan till snabb tillväxt och vegetativ för-
ökning, samt en allmänt god tillgång på molekylärgenetisk information till
att släktet Populus har fått en särställning inom forskningen om transgena
träd (Bradshaw et al. 2000; Taylor 2002).

Vid SLU i Umeå har genteknisk forskning på hybridasp pågått sedan bör-
jan av 1990-talet. Nyligen har en forskargrupp under ledning av professor
Ove Nilsson lyckats kartlägga den molekylärgenetiska mekanismen bakom
hur blomning induceras hos poppel (Böhlenius et al. 2006). Denna viktiga
vetenskapliga upptäckt kan ge nya möjligheter för effektivare och snabbare
trädförädling genom att blomningen påskyndas på genteknisk väg. Det är
också möjligt att man genom försenad eller förhindrad blomning i framtiden
kommer att kunna framställa »genspridningssäkra« träd.

I jämförelse med jordbruksgrödor förfaller relativt lite forskning hittills
bedrivits om ekologiska effekter och risker av transgena träd. De risker som
diskuteras är i grunden desamma som för andra organismer (Campbell &
Asante-Owusu 2002), även om hög livslängd och långa generationstider gör
att förloppen i många fall förväntas vara betydligt långsammare. Som exem-
pel kan nämnas att det dröjde i genomsnitt 180 år innan olika arter av träd
som introducerats till Tyskland från Amerika började sprida sig invasionsar-
tat (Hoenicka & Fladung 2006).

Genspridning hos skogsträd
”Gene flow is complex and needs careful evaluation” (Strauss et al. 2004)

Liksom hos andra växter sker genspridning hos träd via pollen, frö och/eller
genom vegetativ förökning. De flesta skogsträd kännetecknas av relativt
omfattande och långväga genspridning, vilket återspeglar sig i form av ringa
eller måttlig grad av genetisk skillnad mellan lokala populationer (Hamrick
& Nason 2000; Slavov et al. 2004). Detta innebär inte att undantag inte före-
kommer, eller att »små« genetiska skillnader är biologiskt ointressanta. Studi-
er av vår egen gran (Picea abies) har till exempel visat att arten, trots relativt
små genetiska skillnader totalt sett, i Centraleuropa har en påtagligt lägre
grad av genetisk variation (heterozygositet) än i Skandinavien, vilket troligen
förklaras av historiska orsaker som går tillbaka till senaste istiden (Lager-
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crantz & Ryman 1990). Det faktum att omfattande mängder centraleurope-
isk gran har planterats i Sverige under 1900-talet har föranlett en diskussion
om huruvida denna storskaliga genspridning kan få ekologiska konsekvenser
(Laikre & Ryman 1996).

Mängden genflöde hos träd varierar mellan arter och geografiska områ-
den. I regel uppvisar dock vindpollinerade arter mer genflöde än djurpolline-
rade. Studier från trädplanteringar har visat att en hög andel frö (ofta mer än
40%) kan vara befruktat med pollen från andra områden. Den omfattande
mängden genspridning hos många träd orsakar ibland problem för genetiska
bevarandeprogram (»genbanker«) och vid konventionell förädling, där man
är mån om att ha kontroll över den genetiska härstamningen hos de träd som
tillåts gå vidare till nästa generation (Lindgren & Lindgren 1997; Adams &
Burczyk 2000).

Det vanligaste sättet att studera genspridning hos skogsträd är genom
populationsgenetiska undersökningar (Hamrick & Nason 2000). Genom att
med hjälp av olika genetiska markörer mäta graden av genetisk differentier-
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ing mellan populationer går det att »översätta« dessa skillnader till skattning-
ar av genflöde. Denna typ av indirekta studier bygger på genetiska modeller
och teori, snarare än direkta observationer av genflöde. En nackdel med indi-
rekta studier är att de kan vara mindre lämpliga för undersökningar av pågå-
ende eller nyligen inträffat genflöde, vilket är av primärt intresse då det gäller
genspridning från transgena organismer. Under senare år har den ökade till-
gången på högvariabla genetiska markörer även gjort det möjligt att identifie-
ra enskilda individer som utgör hybrider eller immigranter vilket tillåter
direkta genspridningsstudier. I regel stämmer resultat från indirekta och
direkta genspridningsstudier av träd väl överens (Slavov et al. 2004).

Även för skogsträd är det centralt att skilja på pollen- och genspridning.
Pollen har ofta begränsad livslängd, och det är inte säkert att förmågan till
lyckad befruktning finns kvar efter långväga spridning (Dafni & Firmage
2000). Studier av gran och tall har exempelvis visat att andelen grobart pol-
len minskar till cirka 50% efter två dygn för att vara försumbar efter ytterli-
gare ett par dygn (Lindgren & Lindgren 1996). Det är också viktigt att skilja
på genflödesestimat baserade på information från olika livsstadier (frö, plan-
tor, vuxna träd). För naturliga populationer som är genetiskt anpassade till
lokala miljöförhållanden är det möjligt att andelen utkorsat frö är högre än
andelen plantor som verkligen lyckas etablera sig (Burczyk et al. 2004). Det
omvända förhållandet kan tänkas uppstå i situationer där utkorsade individer
har högre fitness än lokalt producerade (Morgan 2002). Detta kan ske i
populationer som uppvisar sänkt fitness tack vare hög grad av inavel (t.ex.
orsakad av självbefruktning), något som är vanligt hos bland annat barrträd
som gran och tall (t.ex. Williams & Savolainen 1996).

Potential för omfattande genspridning, en låg grad av domesticering och
det faktum att populationer av samma art ofta förekommer i nära anslutning
till planteringar gör att risken för omfattande genspridning från GM-träd
anses vara stor (Campbell & Asante-Owusu 2002). Den långa livslängden
gör det dessutom avsevärt svårare att studera förlopp som pågår under flera
generationer. Ännu tycks studier av genspridning från GM-träd saknas. Däre-
mot finns gott om motsvarande studier av icke-modifierade träd som växer
vilt eller i planteringar.

Effekter på fitness
Hittills finns endast ett fåtal studier av hur fitness påverkas hos transgena
träd (Tabell 5). En av de egenskaper som har studerats är ändrad kemisk sam-
mansättning och halt av lignin. Tillsammans med framför allt cellulosa med-
verkar vedämnet lignin till att, enkelt uttryckt, göra växter hårda. Förändrad
lignin-sammansättning hos GM-träd förväntas bland annat leda till billigare
och miljövänligare framställning av pappersmassa genom minskat behov av
energi och kemikalier. Samtidigt diskuteras om sådana förändringar kan få
ekologiska konsekvenser i form av sänkt fitness, exempelvis genom ökad
mottaglighet för herbivora insekter (Frankenhuyzen & Beardmore 2004).

I en fyraårig studie av transgen poppel med förändrad lignin-sammansätt-
ning i Frankrike och Storbritannien var en något snabbare nedbrytning av
rot-biomassa efter avverkning den enda skillnaden mellan transgena och icke-
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modifierade individer. För övriga undersökta karaktärer (bl.a. mängden pre-
dation, svampangrepp samt påverkan på artdiversitet och jordkemi) fann
man inga skillnader (Pilate et al. 2002). Det förekommer dock resultat från
andra växter som antyder att ligninförändringar kan påverka enskilda fitness-
komponenter. Hos transgen tobak resulterade sänkt ligninhalt i ökad mottag-
lighet för virussjukdomar (Legrand et al. 2000). I en studie av fyra konventio-
nellt förädlade örter och gräs fann man en stark koppling mellan sänkt lignin-
halt och sänkt övervintringsförmåga hos två av arterna, medan en tredje art
uppvisade sänkt biomassa (Casler et al. 2002).

I övrigt finns några studier av effekter på fitness av transgent förändrad
hormonproduktion hos träd. I ett laboratorieförsök med asp som tillförts
ökad förmåga till produktion av växthormonet auxin tycktes träden klara av
att bilda normal mykorrhiza (Hampp et al. 1996). Inte heller i ett fältförsök
med transgen hybridasp fann man över lag någon förändrad förmåga att bil-
da mykorrhiza hos de undersökta klonerna. Enda undantaget utgjordes av en
transgen klon som avvek från de övriga genom minskad halt av en enskild
mykorrhizabildande svampart (Kaldorf et al. 2002). Denna avvikande obser-
vation är intressant då den visar att skillnader ibland kan förekomma även
när sådana inte är väntade (kloner antas i normalfallet vara genetiskt identis-
ka).
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Transgen fisk

Fisk och skaldjur är den enda viktiga mänskliga födokälla som till övervägan-
de delen fortfarande hämtas från naturliga populationer (Ryman et al. 1995).
Produktionen genom akvakultur ökar dock ständigt, och enligt en prognos av
FAO (2000) förväntas 50% av all fisk som konsumeras år 2030 vara odlad.
Transgen fisk – som växer snabbare, kräver mindre foder och inte blir sjuk –
skulle kunna bli ett sätt att åstadkomma en effektivare och mer miljövänlig
livsmedelskonsumtion, om bara riskerna kan hanteras.

I diskussionen kring »transgen fisk« inbegrips vanligen även skaldjur. Hit-
tills har transgena varianter av ett drygt 30-tal fiskarter utvecklats (samt ett
mindre antal musslor och kräftdjur). I första hand har man fokuserat på att
ta fram fisk med ökad tillväxt och effektivare ämnesomsättning. Det före-
kommer även exempel på andra tillförda egenskaper som köldtolerans, fluo-
rescerande kroppsfärg, förmåga till metabolism av kolhydrater (vegetabiliskt
foder) och resistens mot sjukdomar (Kapuscinski 2005; Devlin et al. 2006).
Det hittills enda exemplet på en marknadsgodkänd GMO är en »självlysan-
de« zebrafisk för akvariehandeln som tillförts genmaterial från maneter
(Gong et al. 2003). En ansökan om att godkänna transgen atlantlax (Salmo
salar) som uppges tillväxa 4-6 gånger snabbare än vild lax är sedan några år
under behandling i USA.

För svenskt vidkommande ligger ansökningar om att få odla GMO-fisk
troligen långt fram i tiden (S. Pakkasmaa, personlig kontakt). Fiskeriverket
har hittills aviserat en mycket restriktiv hållning till transgen fisk, som lik-
ställs med främmande arter (Sparrevik 2001). För ett antal fiskarter som kan
komma i fråga för odling vid svenska miljöförhållanden har dock transgena
varianter utvecklats (bl.a. lax, röding, gädda och karp). Det är därför inte
otänkbart att önskemål om att få producera transgen fisk så småningom kan
bli aktuellt även i Sverige och angränsande länder.

Förespråkarna menar att transgen fisk för odling (t.ex. lax och tilapia),
vilka uppvisar ökad tillväxt och som förmår att utnyttja födan på ett mer
effektivt sätt, kommer att ge jordens befolkning ökade möjligheter att fram-
ställa livsmedel utan att samtidigt öka »trycket« på redan överbeskattade
naturliga fiskbestånd (t.ex. Maclean & Laight 2000). Det finns även möjlig-
heter att använda odlad transgen fisk som »biologiska fabriker« för fram-
ställning av läkemedel, exempelvis för blödarsjuka, eller som »miljödetekto-
rer« med gentekniskt tillförd extra känslighet för vattenspridda miljögifter
(genom förhöjd mutationsfrekvens; Winn et al. 2000).

Riskerna med transgen fisk är dock många och omdiskuterade. Utöver
etiska och hälsomässiga problem förväntas rymning eller avsiktlig utsättning
av GMO-fisk kunna resultera i omfattande ekologiska och genetiska effekter
(Reichhardt 2000). Precis som i fallet med skogsträd anses GMO-fisk utgöra
högriskorganismer på grund av sin spridningsförmåga, ofta ringa grad av
domesticering och möjlighet till kontakt med vilda släktingar (NRC 2002).
Inte minst parning med vilda eller förvildade artfränder kan ge oförutsägbara
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resultat. Beroende på fitness hos den transgena fisken och dess avkomma
finns flera tänkbara scenarion, allt ifrån att den transgena fisken snabbt selek-
teras bort till okontrollerbar hybridisering och introgression vilket kan hota
vilda populationer genom sänkt fitness (Muir & Howard 1999; Hedrick
2001). Den förrymda fisken kan, om den uppvisar avvikande kroppsstorlek
och/eller beteenden, även konkurrera med vilda artfränder om födoresurser
och parningstillfällen. Negativ påverkan på andra arter i ekosystemet kan
heller inte uteslutas. Sådana ekologiska effekter är svårförutsägbara men van-
liga vid utsättning av främmande (icke-transgena) arter och populationer.

Genspridning hos fisk
”We have not yet been able to generate sufficient reliable data, using any met-
hod, to enable accurate prediction of transgene spread or estimate the
impacts on nature” (Devlin et al. 2006)

När det gäller riskbedömningar för transgen fisk är en central fråga huruvida
fitness hos förrymd transgen fisk avviker från den hos vild. I likhet med
skogsträd är ett grundläggande problem att empiriska studier av fitness i
naturliga miljöer saknas (Devlin et al. 2006). Som ersättning för direkta
empiriska resultat måste därför indirekta angreppssätt användas som (i) jäm-
förelser med erfarenheter av icke-transgen fisk som rymt eller satts ut i natu-
ren, (ii) studier av fisk som på grund av tidigare avel eller manipulation har
en fenotyp som liknar den hos transgen fisk, och (iii) experiment med trans-
gen fisk i innesluten miljö som i bästa fall efterliknar naturliga förhållanden. 

Erfarenheter av icke-transgen fisk
Främmande arter och populationer har länge uppmärksammats som ett hot
mot naturliga fiskbestånd, och det råder idag relativt stor enighet om att
spridning av fisk bör undvikas. Introduktion av främmande fiskarter har vid
åtskilliga tillfällen orsakat ekologiska skador (Naylor et al. 2001; Levin &
Williams 2002). Likaså förekommer åtskilliga exempel på att förrymd eller
avsiktligt utsatt fisk kan påverka populationer inom samma art negativt
genom smittspridning och/eller förlust av lokala anpassningar i samband med
hybridisering (Hindar et al. 1991; McGinnity et al. 2003). Rent generellt
finns alltså anledning att betrakta transgen fisk som ett potentiellt hot, oav-
sett om den tillförda egenskapen i sig påverkar fitness eller ej.

Också då det gäller den centrala frågan om påverkan på fitness är det
möjligt att få viss vägledning från studier av icke-modifierad fisk med en
fenotyp som liknar den hos transgena sorter. Med hjälp av traditionell avel
har snabbväxande lax framställts för odling. Denna fisk uppvisar en tillväxt
som ofta vida överstiger den hos vild lax. Varje år rymmer stora mängder
kassodlad lax i samband med stormar, olyckor och sabotage. Omfattande
forskning har genomförts för att undersöka vilka effekter som följer av att
sådan fisk konkurrerar och hybridiserar med vilda artfränder. Morfologiska
och beteendemässiga skillnader mellan fiskpopulationer är ofta genetiskt
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betingade (t.ex. Palm & Ryman 1999) och i de flesta fall uppvisar odlad fisk
nedsatt reproduktiv framgång och konkurrensförmåga jämfört med vilda art-
fränder (t.ex. Fleming & Petersson 2001).

En annan strategi, som bland annat använts av forskare vid Göteborgs
universitet, är att på manipulativ väg, genom inopererade kapslar med
tillväxthormon, framkalla ökad tillväxt som liknar den hos transgen fisk.
Hormonbehandlad juvenil regnbåge (Oncorhyncus mykiss) har i odlingsmiljö
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visat sig vara mer aktiv och mindre »rädd« för predatorer än obehandlade
individer (Jönsson et al. 1996). Vid en motsvarande studie av öring (Salmo
trutta) i en experimentbäck som i flera avseenden kan liknas vid en naturlig
miljö, fann man dock inga statistiskt signifikanta skillnader mellan behandlad
och obehandlad fisk vad gällde förmågan att överleva vintern, trots närvaro
av predatorer (Johnsson et al. 2000). Inte heller i en efterföljande tvåårig stu-
die utförd under helt naturliga förhållanden gick det att påvisa några skillna-
der i överlevnad (Johnsson & Björnsson 2001). I båda dessa studier växte den
hormonbehandlade fisken snabbare än den obehandlade kontrollgruppen,
vilken endast var injicerad med hormonets lösningsmedel (för att hanteringen
av grupperna skulle vara så likartad som möjligt).

I den mån ovanstående och liknande resultat för icke-transgena popula-
tioner går att överföra på snabbväxande GMO-fisk, ger de alltså en fingervis-
ning om att vissa fitnesskomponenter kan förväntas vara lägre än hos vild
fisk, medan andra kan förbli mer eller mindre opåverkade. Huruvida totala
fitness påverkas negativt eller inte är dock en komplex fråga som utöver
empirisk information kräver teoretisk modellering (se nedan).

Transgen fisk i innesluten miljö
Under senare år har flera jämförande studier mellan snabbväxande transgen
och icke-transgen fisk genomförts (Tabell 5). Akvarieförsök med atlantlax
har visat att transgena individer, vilka konsumerade cirka fem gånger så
mycket foder som kontrollfisk av samma storlek, utsatte sig för större risker
att bli uppätna av en predator i sin iver att komma åt fodret (Abrahams &
Sutterlin 1999). Vid studier av tilapia (Oreochromis hornorum), en ciklid av
Afrikanskt ursprung som odlas i många delar av världen, fann man tvärtom
att fisk av »vildtyp« både åt mer och var mer dominant än transgena indivi-
der (Guillén et al. 1999).

Hos nordamerikansk silverlax (eng. coho salmon; Oncorhynchus kisutch)
har man funnit att vuxen transgen fisk med tillförd förmåga till överproduk-
tion av tillväxthormon uppvisar tidigare könsmognad, sämre lekförmåga och
högre fekunditet (fler men mindre ägg) jämfört med såväl vild som odlad
icke-transgen fisk (Bessey et al. 2004). I experiment med unga silverlaxar har
man vidare funnit att transgena fiskar är såväl snabbare som mer envetna då
det gäller att attackera naturliga och konstgjorda födoföremål (Sundström et
al. 2004a). I strömakvarier uppvisade transgena yngel högre dödlighet i när-
varo av predatorer, särskilt vid låg tillgång på föda (Sundström et al. 2004b,
2005). Ett avvikande resultat erhölls av Tymchuk et al. (2005) som i en lik-
nande studie inte fann någon skillnad i överlevnad mellan ungar av snabb-
växande transgen silverlax och icke-modifierade individer av samma storlek.
Åter är det svårt att tolka dessa resultat i relation till totala fitness, inte minst
eftersom vissa fitnesskomponenter är klart negativa (sämre lekförmåga, låg
juvenil överlevnad, etc.) medan andra, som hög fekunditet, förefaller mer
positiva.

Det pågår även storskaliga försök med japansk risfisk (»medaka«; Oryzi-
as latipes) vilka syftar till att jämföra empiriska genspridningsresultat med
förutsägelser från modeller. Dessa experiment sker i slutna anläggningar som
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är tänkta att efterlikna naturliga ekosystem (s.k. mesokosmer). Transgena
individer med ökad tillväxtförmåga släpps ut och tillåts fortplanta sig och
konkurrera med icke-transgena artfränder, och förloppet följs under flera
generationer. Preliminära resultat tyder på omfattande variation vad avser
mängden genspridning, såväl inom som mellan två transgena linjer (Kapu-
scinski 2005).

Komplicerande faktorer
Ett antal omständigheter försvårar möjligheterna att överföra resultat från
experiment med transgen fisk i innesluten miljö till naturliga förhållanden.
Totala fitness påverkas av ett stort antal morfologiska, beteendemässiga och
fysiologiska egenskaper som i komplex samverkan avgör totala förmågan till
överlevnad och reproduktion (Devlin et al. 2006). Studier av enskilda fitness-
komponenter kan därför endast ge vissa fingervisningar om hur genspridning
från transgen fisk kan påverka vilda populationer. För arter som många lax-
fiskar, vilka kan vandra långa sträckor ut i havet eller sjöar för att söka föda,
är dessutom ett besvärande faktum att stora delar av livscykeln är mycket
svåra att studera.

En annan komplicerande faktor är så kallade pleiotropa effekter, vilket
innebär att en gentekniskt tillförd egenskap kan påverka fler karaktärer än
den avsedda. Hos transgen laxfisk med förhöjd produktion av tillväxthormon
har man observerat skelettförändringar, minskad sjukdomsresistens, försäm-
rad simförmåga och påverkan på diverse inre organ (Devlin et al. 2006).
Sådana bieffekter kan påverka fitness på ett svårförutsägbart sätt om trans-
gen fisk rymmer och hybridiserar med vilda artfränder. Fenotypiska karaktä-
rer hos fisk påverkas dessutom kraftigt av miljöfaktorer, vilket medför ytterli-
gare svårigheter att direkt överföra resultat från en miljö till en annan (Allen-
dorf et al. 1987; Palm & Ryman 1999).

Ett tydligt exempel på miljöns betydelse erhölls i en jämförelse mellan
snabbväxande transgen silverlax och en kontroll vid olika tillgång på föda
(Devlin et al. 2004). Vid goda förhållanden var överlevnaden lika god hos de
båda grupperna, medan brist på föda ledde till att de transgena försökspopu-
lationerna kraschade och i flera fall dog ut. Även blandade grupper, med både
transgen och normal fisk, drabbades av hög dödlighet vid låg födotillgång
(p.g.a. aggressivitet och kannibalism), medan grupper med endast normal fisk
klarade sig betydligt bättre. Detta är intressant eftersom det antyder att trans-
gen snabbväxande fisk kan ha förmåga att direkt påverka vild fisk negativt.

Slutligen kan de övriga generna i genomet – den s.k. »genetiska bakgrun-
den« – påverka effekten av en viss modifiering. När vild och domesticerad
regnbåge tillfördes samma genkonstruktion ökade tillväxten kraftigt hos den
annars långsamt växande vilda populationen, medan den sedan tidigare
snabbväxande odlade fisken knappast påverkades alls (Devlin et al. 2001).
Sammantaget finns alltså anledning att förvänta sig stora skillnader mellan
arter och populationer när det gäller effekten av en viss tillförd genkonstruk-
tion. Detta försvårar ytterligare möjligheterna att förutsäga vad som kan bli
effekten av att transgen fisk rymmer och sprider sina gener till genetiskt
skilda vilda populationer. 
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Åtgärder för att begränsa
genspridning
Mot bakgrund av de påtagliga riskerna för genspridning från transgena väx-
ter och djur diskuteras ett stort antal sätt att begränsa sådan spridning. Grovt
sett kan dessa åtgärder, oavsett för vilken organism det gäller, delas upp i tre
huvudkategorier: (1) innesluten användning eller annan fysisk isolering, (2)
sterilitet eller på annat sätt förhindrad reproduktionsförmåga samt (3) gen-
tekniskt tillförda egenskaper som förväntas ge sänkt fitness för GMO i naturen.

Raps
För raps och andra utkorsande jordbruksgrödor diskuteras buffertzoner och
olika isoleringsavstånd som sätt att begränsa pollenspridning. Med buffert-
zon avses en omkringliggande åkeryta planterad med konventionell (samti-
digt blommande) raps, som är avsedd att »fånga upp« transgent pollen. 
Buffertzoner eller refugier med konventionell gröda i anslutning till GMO-
odlingar anses även vara ett sätt att minska risken för utveckling av resistens
(Andow & Ives 2002).

I en kanadensisk studie där effektiviteten hos buffertzoner med avseende
på genspridning utvärderades sjönk halten transgent hybridfrö exponentiellt
från 0.7% vid gränsen till den centralt planterade GM-rapsen till 0.02% på
ett avstånd av 30m (Staniland et al. 2000). En nyligen genomförd metaanalys
av ett stort antal genspridningsskattningar för raps visade dock att ökade iso-
leringsavstånd mellan fält är en mer effektiv åtgärd än buffertzoner för att
minska mängden genspridning (Damgaard & Kjellsson 2005). Samma analys
visade att odling på större fält (med ökad bredd) är ett effektivt sätt att
genom »utspädning« minska mängden frö som befruktats med främmande
pollen; exempelvis förväntas andelen hybridfrö understiga 0.1% vid ett iso-
leringsavstånd på 100 meter eller mer om det mottagande fältets bredd är
minst 200 meter. Betydelsen av stora och breda fält stämmer överens med stu-
dier av humlor som visar att dessa pollinerare tenderar att föra in färre främ-
mande pollen till stora rapsåkrar än till små (Cresswell & Osborne 2004). 

Även sättet att bruka jorden kan påverka risken för genspridning. Exem-
pelvis kan tidpunkten och metoderna för jordbearbetning påverka mängden
frö som lagras som fröbank. I en tysk studie hamnade mellan 4-29% av spillt
rapsfrö i fröbank då stubbearbetning (eng. stubble tillage) genomfördes
direkt efter skörden, medan samma andel sjönk till mellan 0-3% när man
väntade fyra veckor med att bearbeta jorden (Gruber et al. 2005). I samma
studie visade det sig att plöjning tenderar att förflytta det spillda fröet längre
ner i marken, vilket kan fördröja tiden tills spillplantorna växer upp.

Det förekommer omfattande arbete med att genom gentekniska lösningar
reducera risken för genspridning hos växter. Bland annat pågår försök att
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utveckla genetiskt »döda« frön genom tillförsel av en genkonstruktion som
tillåter normal utveckling av plantor och frön men som förhindrar frögroning
(Schernthaner et al. 2003). Det förekommer också forskning som syftar till
att med genteknik modifiera proteiner på pollenkornens yta, vilket bör kunna
utnyttjas för att minska möjligheten till lyckad befruktning (Foster et al.
2002). En liknande strategi, som gett lovande resultat för tobak, går ut på att
modifiera växten så att den spontant »klipper bort« tillfört genmaterial vid
bildandet av pollen (Mlynárová et al. 2006).

En ytterligare metod – transgenic mitigation – går ut på att, utöver exem-
pelvis herbicidtolerans, tillföra en tätt kopplad gen som under odlingsbeting-
elser är neutral eller positiv, medan den i det vilda förväntas sänka fitness.
Nyligen genomförda försök med raps som tillförts en speciell »dvärgväxt-
gen« visade sig ge hög avkastning i odling, medan fitness var kraftigt reduce-
rad då sorten fick växa i konkurrens med icke-modifierad raps (Al Ahmad et
al. 2006). Även i efterföljande försök med hybrider mellan dvärgraps och
åkerkål i olika generationer (F1 och backcross) påverkades fitness negativt
jämfört med icke-modifierade individer (Al Ahmad & Gressel 2006). Efter-
som samtliga experiment med denna teknik hittills genomförts i innesluten
miljö måste dock fältförsök genomföras innan ytterligare slutsatser kan dras
om effektiviteten hos denna teknik under naturliga förhållanden.

Skogsträd
Som en följd av den överhängande genspridningsrisken från transgena träd är
de flesta överens om att storskalig kommersiell odling aldrig kommer att bli
allmänt accepterad så länge inte lösningar finns för att kraftigt reducera, för-
sena och/eller eliminera möjligheten till blomning och pollenspridning (t.ex.
Strauss et al. 1995). För träd finns flera möjliga strategier. En metod som i
vissa fall kan utnyttjas är att helt enkelt skörda de planterade träden innan de
hunnit gå i blom. Som en följd av lång livslängd hinner många arter uppnå en
avsevärd storlek innan de reproducerar sig. En sådan strategi ställer dock
höga krav på kontroll och övervakning för att fungera. Det har också föresla-
gits att man i första hand bör satsa på odling av transgena träd av släkten
som inte förekommer naturligt i området (Burdon & Walter 2002). I avsak-
nad av artfränder skulle genspridning på så vis kunna förhindras. Samtidigt
innebär en sådan strategi nya risker. Främmande arter kan sprida sig, och i
vissa delar av världen har introduktion av »exotiska träd« orsakat problem
genom att förändra och påverka de lokala ekosystemens sammansätting och
funktion (Richardson 1998).

Ett annat sätt att undvika genspridning är sterilitet. Sådan kan antingen
uppnås genom odling av vissa sterila arthybrider eller genom genteknik. De
transgena metoder som hittills har testats för att åstadkomma sterilitet hos
träd anses inte vara helt effektiva (Frankenhuyzen & Beardmore 2004). De
nya kunskaper som nu finns om hur blomningen hos växter regleras genetiskt
(Böhlenius et al. 2006) kan dock göra det möjligt att i framtiden förhindra
blomning. I likhet med för raps, pågår även forskning att på transgen väg
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framställa dvärgvuxna träd som förväntas uppvisa låg fitness i situationer när
de konkurrerar med icke-transgena artfränder (Strauss et al. 2004).

Fisk
För transgen fisk gäller diskussionen i första hand om produktionen måste
vara helt landbaserad och rymningssäker, eller om kassodling av steril fisk
utgör en tillräcklig skyddsåtgärd för att förhindra genspridning (Stokstad
2002). Denna diskussion är på inget sätt ny eller unik. Redan under 1980-
talet diskuterades möjligheter och begränsningar för dessa tekniska lösningar
avsedda att begränsa påverkan av förrymd odlad lax på vilda bestånd (t.ex.
Hindar et al. 1991).

Det mest beprövade sättet att åstadkomma sterilitet hos fisk är genom
triploiditet (d.v.s. att individerna har tre kromosomuppsättningar istället för
de normala två). Triploid fisk framställs genom behandling av befruktad rom
i tryckkammare. Tillförlitligheten för denna metod är dock inte fullständig
och resultaten varierar mellan arter och kön (endast triploida honor anses
fullständigt sterila). Ett sätt att ytterligare öka tillförlitligheten är att på mani-
pulativ väg framställa enkönad triploid fisk som endast består av honor (Rei-
chhardt 2000). Kritikerna menar dock att steril transgen fisk, enkönad eller
ej, trots allt kan ställa till med ekologisk skada genom ökad konkurrens med
vilda artfränder samt misslyckade försök att delta i reproduktionen (Kapu-
scinski 2005).

Förrymd GMO-fisk kan dessutom, precis som annan odlad fisk, överföra
sjukdomar och parasiter till vilda bestånd. Detta gäller inte minst om transge-
nen medför ökad motståndskraft vilket kan medföra att fisken ackumulerar
smittoämnen som sedan kan spridas vidare (Kapuscinski 2005). En sådan
utveckling finns dokumenterad när fiskparasiten Gyrodactylus (”laxlus”)
spreds till Norge via svensk odlad östersjölax i samband med en fisktransport
(Johnsen & Jensen 1991). På grund av längre evolutionär samexistens var
den svenska laxen betydligt mer motståndskraftig, vilket innebar att den kun-
de bära på och sprida parasiten som därefter har drabbat den norska laxen
hårt.
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Genspridningsmodeller

Det finns ett uppenbart behov av att studera genspridning och dess effekter över
större geografiska områden och längre tidsrymder. Som ett komplement till
direkta observationer används ofta matematiska eller datorbaserade simuler-
ingsmodeller med vilka det, utifrån tillgängliga empiriska data, går att förutsäga
mängden genspridning i såväl tid som rum (Lavigne et al. 2004). Med hjälp av
genspridningsmodeller går det också att genomföra »virtuella experiment« där
effekten av enskilda faktorer kan testas och utvärderas teoretiskt, vilket i sin tur
kan peka på områden där ytterligare empirisk forskning är nödvändig. För
transgena träd och fiskar medför avsaknaden av empiriska genspridningsdata ett
extra uppenbart behov av modelleringsstudier. Det måste dock betonas att
modeller inte är bättre än kvalitén på de empiriska data de baserar sig på.

Raps
För raps finns idag ett flertal modeller som på olika sätt, utifrån empiriska
data från fältstudier och experiment, syftar till att förutsäga mängden
genspridning och dess konsekvenser (Klein et al. 2006). I huvudsak är det tre
huvudprocesser som modelleras (Chèvre et al. 2004): pollenspridning, hybri-
disering/introgression samt framtida utveckling för de introducerade generna.
Nedan följer exempel på några sådana studier och modeller. 

GENESYS är en fransk modell som behandlar genspridning från transgen
till konventionell och förvildad raps på landskapsnivå (Colbach et al. 2001a,
2001b, 2004, 2005a, 2005b). Resultatet består av skattningar av antal indivi-
der och deras genotypproportioner för respektive år och odlingsyta (Fargue et
al. 2005). Modellen har utvecklats gradvis under flera år och omfattar idag
ett flertal faktorer som regionalt odlingsmönster (storlek, form, placering av
fält, m.m.), odlingsföljd, olika jordbearbetningstekniker samt »genotyp« hos
den odlade grödan (transgen eller konventionell). Nyligen modifierades
modellen så att den förmår hantera upp till tre transgena sorter samtidigt, vil-
ket bland annat möjliggör analys av multiresistensutveckling. En utvärdering
av GENESYS, där teoretiska förutsägelser jämfördes med verkliga empiriska
observationer, visade att modellen oftast ger tillfredställande resultat. Det
finns dock brister då det gäller att förutsäga förekomst av spillplantor vid
väg- och åkerkanter. Det visade sig också att modellen tenderar att underskat-
ta mängden genflöde via pollenspridning över längre geografiska avstånd
(Colbach et al. 2005a).

I Tyskland har ett liknande genspridningsprojekt – GenEERA – nyligen
genomförts. Inom detta projekt har information från bland annat fjärranalys
och ekologiska fältstudier använts som grund i datorbaserade simuleringsmo-
deller för att förutsäga mängden genspridning från transgen raps på land-
skapsnivå i ett antal tyska landsdelar (www.gmo-safety.eu/en/safetyscience/
74.docu.html). Resultaten visar att omfattande genspridning till konventio-
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nella odlingar och förvildad raps är att vänta i de aktuella områdena om/när
odling av transgen raps genomförs. Inom projektet har även ingått utvärder-
ingar av olika åtgärder för att begränsa mängden genspridning.

Flera studier har med hjälp av modellering undersökt vilka isoleringsav-
stånd och andra åtgärder som erfordras för att hålla genspridning/hybridiser-
ing under gränsvärden för tillåten »oavsiktlig inblandning« (t.ex. 0.9% inom
EU), vilka avgör om en livsmedelsprodukt skall GMO-märkas eller inte
(Baker & Preston 2003; Damgaard & Kjellson 2005; Weekes et al. 2005).
Det finns också flera studier som med hjälp av modeller undersökt relativa
betydelsen av vind (styrka, riktning) och/eller pollinerande insekter för mäng-
den pollenspridning (Cresswell et al. 2002; Richter et al. 2004; Walklate et al.
2004). Slutligen finns modelleringsstudier som är fokuserade särskilt på pol-
lenspridning över långa avstånd (Devaux et al. 2005), eller som försöker
förutsäga de genfrekvensförändringar som följer efter arthybridisering (Lu et
al. 2002).

Skogsträd
»STEVE« (Simulation of Transgene Effects in a Variable Environment;
www.fsl.orst.edu/tgerc/STEVE_model/) är en datorbaserad modell som tagits
fram specifikt för att simulera genspridning från transgen poppel (Slavov et
al. 2004). I modellen kombineras geografisk GIS-information (bl.a. höjd över
havet och typ av habitat) med biologiska data som tillväxt, reproduktion,
spridning och konkurrens, för enskilda transgena och naturliga poppelpopu-
lationer. Utöver detta håller modellen reda på två »genotyper« – transgen och
konventionell.

STEVE har använts för att studera konsekvenserna av genflöde över långa
tidsintervall (50-100 år) med hänsyn till ett stort antal faktorer, och resultaten
indikerar att genspridning från transgen poppel effektivt kan begränsas när
individerna även tillförts anlag som medför en hög grad av sterilitet (DiFazio
2002). Det har också visat sig att empiriska estimat av långväga genflöde är
viktigare än motsvarande data för korta geografiska avstånd när det gäller
möjligheterna att förutsäga genspridning från transgena träd (DiFazio et al.
2004). I en liknande modell som utvecklats för eukalyptus visade sig ett
skyddsavstånd om minst 100 m mellan odlingar behövas för att risken för
genflöde skulle vara minimal (givet de data och antaganden som modellen var
baserad på; Linacre & Ades 2004). 

Fisk
Det stora antalet faktorer som hos fisk påverkar fitness gör det i praktiken
omöjligt att, utan förenklingar och teoretiska beräkningar, förutse vad som
kan komma att ske när transgena individer hamnar utanför odlingsmiljön.
Det mest uppmärksammade exemplet på en modell utvecklad för fisk är den
så kallade »net-fitness« modellen (Muir & Howard 2001; Howard et al.
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2004). I denna populationsgenetiska modell är totala fitness uppdelat på
endast sex fitnesskomponenter – juvenil överlevnad, ålder vid könsmognad,
adult överlevnad, parningsframgång samt fekunditet och fertilitet för honor
respektive hanar. Genom att »mata« modellen med empiriska data för dessa
fitnesskomponenter från transgena och vilda populationer går det att på
matematisk väg förutse utvecklingen under flera generationer för en introdu-
cerad transgen och den mottagande populationen.

Den hittills viktigaste lärdomen av analyser med Muir och Howard’s
modell är att det förekommer situationer där en transgen förmår sprida sig i
en population trots att den ger upphov till sänkt fitness genom ökad juvenil
mortalitet, om den samtidigt påverkar andra fitnesskomponenter i positiv
riktning. Detta förhållande har kallats det »trojanska genscenariot« och för-
väntas resultera i att den mottagande populationens fitness sjunker, vilket kan
leda till utdöende (Muir & Howard 1999, 2001). Fenomenet har även analy-
serats av Hedrick (2001) med hjälp av en mer generell populationsgenetisk
modell. I Hedrick’s analys visade det sig att för en pleiotrop gen, som samti-
digt ger ökad parningsframgång och sänkt juvenil överlevnad, resulterar så
mycket som 67% av alla möjliga fitnesskombinationer i ökad frekvens för
den aktuella genen.

Vid studier av japansk risfisk har man funnit att transgena hanar med
ökad tillväxt har en överlägsen reproduktiv framgång medan överlevnaden
för transgena juveniler är lägre än för icke-modifierad fisk, vilket alltså ger
empiriskt stöd för att det trojanska genscenariot kan realiseras (Howard et al.
2004). Dessa teoretiska och empiriska resultat är oroväckande och har väckt
stor vetenskaplig och massmedial uppmärksamhet. En något udda konse-
kvens är att man på fullt allvar diskuterat att använda principen bakom det
trojanska genscenariot för att med hjälp av transgen europeisk karp bekämpa
icke-transgena artfränder som spritt sig okontrollerat i ett flertal australien-
siska vattendrag (Nowak 2002). Tanken är att, genom utsättningar av trans-
gena karphanar vilka manipuleras genetiskt så att de endast kan ge upphov
till söner, få den vilda populationen att så småningom endast bestå av ett kön,
vilket innebär att den på sikt är dömd att dö ut.

En uppenbar fördel med net-fitness modellen är att alla enskilda detaljer
som påverkar en viss fitnesskomponent inte behöver vara kända, vilket kan
spara både tid och pengar i samband med riskbedömning (Muir 2004).
Modellen är i sin nuvarande form emellertid behäftad med ett antal svagheter
vars effekter på resultatens tillförlitlighet till stora delar fortfarande är okän-
da (Hallerman 2002; ISB 2004). För det första är den helt deterministisk, vil-
ket innebär att den inte tar någon hänsyn till slumpmässiga händelser som i
verkliga populationer kan vara av stor betydelse för hur gener sprids i tid och
rum. För det andra ger modellen ingen information om graden av statistisk
osäkerhet som är förknippad med de uppskattningar av populationsstorlekar
och genfrekvenser som levereras. Betydelsen av komplicerande biologiska
faktorer som samspel mellan arv och miljö, effekter av den genetiska bak-
grunden och evolutionära förändringar som över tid kan modifiera transge-
ners uttryck behöver också utvärderas.

Flera av de principiella svagheter som har påpekats för net-fitness model-
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len gäller sannolikt även de beskrivna genspridningsmodellerna för raps och
skogsträd. En mer detaljerad genomgång av dessa modellers för- och nackde-
lar har dock inte varit möjlig inom ramen för detta uppdrag. 



44

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5597 • Ekologiska effekter av GMO

Riskbedömning

”Absence of evidence cannot be equated with evidence of absence”
(Royal Society of Canada 2001)

Att utifrån tillgänglig information uppskatta risker är en egen vetenskaplig
inriktning som till övervägande delen har sina rötter utanför biologin (säker-
hetspolitik, industri, finans och försäkringar). Ett antal centrala begrepp och
termer inom riskbedömning ges i Tabell 6. Ytterligare aspekter kring riskbe-
dömningar för GMO diskuteras bland annat av Kapuscinski (2005), ISB
(2004) och Snow et al. (2005).

Enligt Muir (2004) går det att beskriva förloppet vid genspridning som en
trestegsprocess där (1) avsiktlig utsättning eller rymning (eng. escape) följs av
(2) spridning/förökning (eng. spread) vilket i sin tur kan resultera i (3) skada
(eng. harm). Endast när god information finns för samtliga dessa steg kan en
tillförlitlig riskbedömning genomföras. 

För det första måste man bedöma sannolikheten för att gener från GMO
initialt »kommer ut« i naturen. Denna sannolikhet varierar och anses större
för skogsträd och fiskar, som lätt förmår sprida sina gener på långa avstånd,
än för arter som saknar vilda artfränder eller släktingar med vilka hybridiser-
ing är möjlig (som potatis i Sverige). Även andra faktorer spelar in när det
gäller att avgöra denna sannolikhet, som åtgärder vilka genomförts i syfte att
förhindra att gener »rymmer«. För det andra handlar det om att avgöra san-
nolikheten för att de förrymda individerna/generna förmår överleva och
reproducera sig, vilket kan leda till hybridisering och introgression. Här spe-
lar kunskaper om påverkan på fitness en avgörande roll. Eftersom många
faktorer tillsammans avgör sannolikheten för genspridning behövs vanligen,
utöver empiriska data, tillgång till teoretiska modeller.

Det tredje steget, enligt Muir (2004), går slutligen ut på att bedöma san-
nolikheten för att skada uppstår när gener väl spridits. Detta är kanske den
svåraste uppgiften. Inte minst behöver man ta ställning till vad som anses
utgöra skada. Räcker det med att gener sprids? Eller krävs ytterligare ekolo-
giska effekter som leder till att naturliga populationer trängs undan eller dör
ut? I GMO-debatten är det hittills utan tvekan det senare scenariot som står i
centrum. Ett övergripande problem är den nuvarande bristen på data om fit-
ness, vilken även omfattar jämförelsevis väl studerade arter som raps. Proble-
met blir ännu mer påtagligt för organismer som träd och fiskar där det knap-
past kommer ifråga att tillåta storskaliga fältexperiment med GMO i syfte att
undersöka om genspridning leder till oönskade effekter. Det finns dock argu-
ment för att även betrakta genspridning i sig som en skada. Som påpekats
ovan utgör »genetisk nedsmutsning« ett problem för konventionella och eko-
logiska odlare som av olika skäl inte får eller vill ha gener från GMO i sina
grödor. Dessutom kan omfattande genspridning till naturliga populationer –
oavsett om det rör sig om GMO eller inte – resultera i förlust av genetisk vari-
ation och lokala anpassningar.
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Ytterligare aspekter som måste beaktas vid riskbedömningar är vilka geo-
grafiska och tidsmässiga avgränsningar som erfordras. Räcker det att analy-
sera sannolikheten för skada inom några få års sikt? Eller bör man anta ett
mer långsiktigt evolutionärt perspektiv? Skall riskbedömningarna ske på
nationell, regional eller global nivå? Svaret på dessa frågor är till lika del poli-
tiska som biologiska, men påverkas oavsett detta av vilken organism och till-
förd egenskap det handlar om.

Av skäl som tidigare berörts råder stor enighet om att risker med GMO
måste avgöras från fall till fall (eng. case-by-case). Ett sådant förhållningssätt
genomsyrar det så kallade Cartagena-protokollet om biosäkerhet inom Rio-
konventionen om biologisk mångfald (www.biodiv.org/doc/legal/cartagena-
protocol-en.pdf). Faktorer som bör beaktas är bland annat karaktäristika för
den enskilda arten, det införda genmaterialet, den påverkade/tillförda egen-
skapen, det avsedda bruket av GMO samt den miljö till vilken spridning kan
ske (Kapuscinski 2005). Bakgrunden till detta synsätt är vetskapen om den
stora fenotypiska variation som förekommer mellan arter, transgena sorter
och experimentella förhållanden. Det råder dock oenighet om hur mycket
empirisk forskning som behövs innan en ny transgen organism kan mark-
nadsgodkännas. Under senare år har flera författare förordat att man utifrån
tillgänglig kunskap om den aktuella arten och transgena egenskapen bör
rangordna GMO i riskkategorier, från hög- till lågrisk. Denna rankning kan
därefter användas för att avgöra hur hårda krav som skall ställas vid exem-
pelvis fältförsök (Hancock 2003; Strauss 2003; Bradford et al. 2005).

Övervakning
Med övervakning (eng. monitoring) avses att genom upprepad datainsamling
följa förlopp över tiden. Enligt EU-direktiv 2001/18/EG krävs övervakning i
samband med kommersiell lansering av GMO. En huvudsaklig målsättning
med övervakning vid storskalig GMO-användning är att upptäcka oförutsed-
da effekter som kan ha förbigåtts i mindre förstudier och fältförsök (Snow et
al. 2005). Hur omfattande förstudier och avancerade modeller som än finns
att tillgå, är övervakning nödvändigt för att ta reda på vad som händer när
gener från GMO sprids i naturen. Mot bakgrund av de kunskapsluckor som
finns för viktiga delar i »riskbedömningsprocessen« (särskilt då det gäller
konsekvenser av genspridning) blir behovet av övervakning extra tydligt.

Övervakning av GMO och dess eventuella ekologiska effekter kan om-
fatta data för ett flertal biologiska indikatorer (fitnesskomponenter, biodiver-
sitet, ekosystemfunktioner, etc.). För att sådan uppföljning skall vara möjlig
krävs emellertid att det går att upptäcka och följa spridning av introducerade
GMO och deras gener. Detta kräver i regel tillgång till genetiska markörer
som antingen tillförts den transgena organismen direkt, eller som av evolutio-
nära eller förädlingstekniska orsaker gör det möjligt att genetiskt särskilja
GMO från vilda artfränder och släktingar.

Sedan tidigare finns argument och riktlinjer framtagna om varför över-
vakning av genetisk mångfald och genspridning behövs, och hur dessa
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bör/kan läggas upp (Laikre & Ryman 1997). Mot bakgrund av de principiel-
la likheterna mellan spridning av transgener och andra icke-modierade gener
förefaller det naturligt att utgå från denna typ av redan befintliga samman-
ställningar i arbetet med att ta fram specifika övervakningsprogram för
GMO.

Statistiska aspekter
I samband med riskbedömningar och övervakningsprogram är det centralt att
dessa är upplagda på ett sätt som gör dem statistiskt meningsfulla. Alltför
små eller illa planerade fältförsök och datainsamlingsprogram kan göra det i
praktiken omöjligt att upptäcka annat än mycket kraftiga effekter. Problemet
accentueras av den stora naturliga variation som vanligen förekommer mel-
lan biologiska studier och experiment. Följaktligen är det viktigt att enskilda
»negativa resultat« (d.v.s. avsaknad av en effekt) inte övertolkas i samband
med riskbedömningar (Royal Society of Canada 2001).

Ett talande räkneexempel ges av Snow et al. (2005). I ett fältförsök där
avsikten var att studera hur populationstäthet hos en skadeinsekt på Bt-majs
varierade mellan olika ekologiska miljöer hade varje miljö replikerats fyra
gånger. Variationen mellan mätresultaten var dock så hög att minst 10 repli-
kat per miljö hade behövts för att statistiskt kunna säkerställa en sann tät-
hetsskillnad på 200%. För att säkerställa en skillnad om endast 10% hade
inte mindre än 134 replikat per miljö behövts! Detta verklighetsbaserade
exempel visar hur lätt det kan vara att, utan goda förkunskaper och statistisk
planering, missa viktiga ekologiska effekter trots synbarligen ambitiöst upp-
lagda fältförsök. Att det kan vara viktigt att även söka efter små effekter och
ovanliga händelser styrks av erfarenheter från introduktioner av främmande
arter, där en allmän lärdom är att vanligheten av en händelse oftast inte säger
mycket om hur stora konsekvenser denna händelse kan få.

Även för genetiskt baserade övervakningsprogram spelar försöksplaner-
ing en central roll. Utöver den grundläggande statistiska frågan om hur stora
stickprov som behöver analyseras för att sannolikheten att upptäcka en viss
andel främmande gener skall vara »rimlig« (s.k. statistisk styrka), tillkommer
andra praktiska frågeställningar som när, var och hur dessa prover skall
insamlas. Svaret på dessa frågor kräver bland annat omfattande kunskaper
om den aktuella artens biologi, geografiska förhållanden och kännedom om
när/var GMO har använts i ett visst område.

En faktor som ytterligare komplicerar möjligheterna för effektiv genetisk
övervakning är förekomsten av överlappande generationer, där individer av
olika ålder och reproduktiv status förekommer blandat (t.ex. Crow & Kimu-
ra 1970). Trots att detta gäller för de flesta organismer, är faktum att nästan
all populationsgenetisk teori och de genspridningsmodeller som hittills finns
utvecklade gäller populationer med diskreta generationer, där individerna
inom en viss »generation« föds, reproducerar sig och dör samtidigt (som hos
ettåriga växter). Sådana förenklade modeller och teorier utgör utmärkta
approximationer i många sammanhang. Analyser av genspridning till popula-
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tioner med överlappande generationer har dock visat att möjligheten att upp-
täcka främmande gener kan variera avsevärt beroende på hur den initiala
spridningen gått till samt vilka åldersklasser eller livsstadier som analyseras
(Ryman 1997). Även för ettåriga organismer kan förekomst av fröbank kom-
plicera den genetiska dynamiken genom att genspridningen och dess effekter
fördröjs på ett svårförutsägbart sätt.
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Slutsatser

Ett bestående intryck från arbetet med denna rapport är att det råder dålig
överensstämmelse mellan mängden vetenskaplig litteratur å ena sidan, och
brist på användbar information för riskbedömningar under svenska förhål-
landen å den andra. Det finns två huvudsakliga förklaringar till detta. För det
första saknas ännu, trots omfattande forskning, stora delar av de basala kun-
skaper och redskap som erfordras för att bedöma risken för att GMO ska
spridas och orsaka ekologisk skada. För det andra är mycket av den interna-
tionella forskningen inriktad på globalt viktiga jordbruksgrödor vilka anting-
en inte är aktuella för odling i Sverige eller som saknar vilda släktingar i den
svenska floran (t.ex. ris, bomull, soja, majs och solros).

Raps utgör här ett undantag genom att vara jämförelsevis väl studerad
och samtidigt både odlas och ha vilda släktingar i Sverige. Sammanställning-
en har visat att raps har en dokumenterad förmåga att sprida gener till vilda
populationer av såväl den egna som andra närbesläktade arter. Vad avser de
övriga diskuterade organismgrupperna – skogsträd och fisk – tycks däremot
ännu inte finnas några genspridningsstudier som omfattar GMO.

Försöksodling av transgena rapssorter pågår sedan flera år i Sverige, och
framtida ansökningar om att få bedriva kommersiell odling förefaller troliga.
Vi har emellertid ännu bristfällig kunskap om vilka de långsiktiga effekterna
kan bli av sådan storskalig användning. En förklaring är den obalans som hit-
tills råder mellan den omfattande tillgången på studier av initial genspridning
(pollenspridning och hybridisering) och bristen på kunskap om långsiktiga
och sekundära effekter (genetisk introgression och påverkan på fitness). Bris-
ten på kunskap om långsiktiga ekologiska effekter gäller inte enbart raps,
utan återspeglar kunskapsläget för GMO i stort. Rent generellt vet vi föga om
vad som händer när ej modifierade organismer hybridiserar med vilda art-
fränder, och kunskaperna är ännu sämre då det gäller GMO.

Diskussionerna om ekologiska effekter av GMO handlar till stor del om
hur genspridning kan undvikas. För de i rapporten kartlagda organismerna –
raps, skogsträd och fisk – anses allmänt att spridning under rådande förhål-
landen i praktiken är oundviklig. Mot bakgrund av den osäkerhet som idag
råder om ekologiska effekter är det viktigt att ansträngningarna med att hitta
lösningar för att förhindra genspridning ökar. Sådana lösningar kan dels vara
av genteknisk/biologisk natur (t.ex. sterilitet eller förhindrad blomning), men
de handlar också om hur GMO kommer att användas (fysisk inneslutning,
brukningssätt, etc.). Utan sådana lösningar förefaller det i nuläget tveksamt
om till exempel transgena skogsträd kommer att bli aktuella för storskalig
användning, ens under kontrollerade plantageliknande odlingsförhållanden. 

I takt med ökande GMO-användning krävs också ökat fokus på övervak-
ning och åtgärder som behövs när/om oönskad genspridning inträffar. Dessa
områden är idag eftersatta, såväl i den allmänna debatten som inom forsk-
ningen. Centralt för effektiv övervakning är inte minst goda kunskaper om
den aktuella artens biologi och ekologi, vilket bland annat innefattar utbred-
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ningsområde, genetisk populationsstruktur, spridningsförmåga, reproduk-
tionsbiologi och systematik. Utöver detta krävs tillgång till molekylära eller
andra nedärvda genetiska »markörer« som gör det möjligt att följa gener från
GMO i naturen och identifiera enskilda individer och populationer där intro-
gression har ägt rum.

Några av de genetiska markörerna bör sitta placerade tätt intill den egent-
liga transgenen (när inte denna själv utgör markör) så att dessa nedärvs till-
sammans, medan övriga kan sitta spridda i andra delar av genomet. Markö-
rerna bör vara så beskaffade att de möjliggör förhållandevis enkla, billiga och
tillförlitliga storskaliga analyser. För korrekta tolkningar av insamlade gene-
tiska data behövs kunskap om vilka genetiska förändringar som, med och
utan genspridning, kan förväntas under de tidsintervall som studeras (Laikre
& Ryman 1997; Palm et al. 2003). Detta gäller inte minst arter med överlap-
pande generationer där hänsyn måste tas till den genetiska dynamik som i vis-
sa situationer kan leda till att individer från olika åldersklasser och/eller
insamlingstillfällen uppvisar olika förekomst av främmande gener (Ryman
1997).

Mycket av diskussionen kring GMO och genspridning är idag fokuserad
på eventuella effekter på fitness (förmågan till överlevnad och reproduktion),
vilket förväntas avgöra om en transgen förmår sprida sig eller selekteras
undan. Som bland annat framgår av denna rapport råder ännu en allmän
brist på empiriska resultat vad avser fitness, även över kortare tidsperioder
(få generationer). Orsaken till denna brist återspeglar sannolikt att sådana
studier är dyra och tidskrävande. För högriskorganismer som träd och fiskar
är det av säkerhetsskäl dessutom nödvändigt att forskningen sker i innesluten
miljö, vilket försvårar möjligheterna att förutsäga vad som händer under
naturliga förhållanden.

Diskussionen kring fitness framstår många gånger som tämligen förenk-
lad. Det framförs till exempel ofta att transgena egenskaper som ger sänkt fit-
ness inte bör utgöra något egentligt problem eftersom sådana gener snabbt
selekteras undan. Riktigheten av ett sådant generellt påstående kan ifrågasät-
tas av åtminstone två anledningar. För det första kan omfattande och åter-
kommande spridning av »dåliga« gener orsaka skada hos en mottagande
population genom sänkt fitness hos hybrider. För det andra finns teoretiska
resultat (trojanska genscenariot) som visar att GMO som påverkar centrala
fitnesskomponenter negativt ändå kan utgöra ett hot om samma gen samti-
digt påverkar andra komponenter i positiv riktning. Det finns också en all-
män osäkerhet huruvida empiriska fitness-resultat går att använda för tillför-
litliga långsiktiga prognoser. En gen är sällan opåverkad av övriga gener i
genomet vilket medför att dess effekt på fitness kan variera mellan olika
populationer. Av liknande skäl kan en transgens effekt på fitness modifieras
över tiden tack vare evolutionära förändringar hos den mottagande popula-
tionen.

För att möjliggöra analys av framtida effekter av genspridning över större
geografiska områden och längre tidsrymder är det ofta nödvändigt att kom-
plettera empiriska resultat från experiment och fältförsök med teoretisk
modellering. Detta är särskilt centralt för GMO som ännu inte är marknads-
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godkända, som fiskar och skogsträd, och där de ekologiska riskerna anses
som särskilt påtagliga. Ett antal sådana genspridningsmodeller finns redan
utvecklade och används till viss del, särskilt för jordbruksgrödor. Modellerna
behöver dock utvecklas och utvärderas ytterligare. Inte minst tycks det finnas
behov av att ta fram stokastiska modeller där även slumpmässiga händelser
tillåts påverka förloppet. En liknande utveckling har skett för så kallade sår-
barhetsanalyser (eng. PVA, Population Viability Analysis) vilka används för
att uppskatta utdöenderisk och status hos hotade växt- och djurpopulationer,
och där man insett att rent deterministiska modeller många gånger har ett
begränsat värde (t.ex. Beissinger & McCullough 2002). Överlag synes det
befogat med ett ökat fokus på statistiska aspekter kring utvärderingar av
resultat från fältförsök, genspridningsmodeller och övervakningsprogram. 

Hittills har fältförsök för sammanlagt sju växtarter genomförts i Sverige
(raps, majs, sockerbeta, potatis, lin, äpple och päron; Tabell 1). Syftet med
dessa fältförsök har varit att i forsknings- och utvecklingssyfte utvärdera pre-
standan hos dessa GMO under fältmässiga förhållanden. Jordbruksverket
har för beviljande av försöken ställt krav på olika skyddsåtgärder i syfte att
minimera risken för genspridning (ytterligare detaljer ges på Jordbruksverkets
hemsida: www.sjv.se/amnesomraden/vaxtmiljovatten/genteknik. För en art
som raps är det trots allt möjligt att viss genspridning via pollen kan ha ägt
rum till konventionell/förvildad raps och andra arter (särskilt åkerkål) i
närområdet (jfr. Gurian-Sherman 2006). Uppföljningar av sådan eventuell
genspridning skulle, i väntan på framtida forskningssatsningar, kunna utgöra
ett första steg för att erhålla svenska data av detta slag.

Slutligen finns idag en tydlig tendens att debatten om genspridning från
GMO till stor del diskuteras separat och utan hänsyn till den parallella dis-
kussion och forskning som bedrivs om introduktion av främmande arter och
gener. Som påpekats tidigare är det av flera anledningar viktigt att knyta sam-
man dessa diskussioner. För det första är det, beroende på organism och till-
förd egenskap, i vissa fall möjligt att likställa introducerade GMO med främ-
mande arter. För det andra är de basala processerna desamma oavsett om de
individer och gener som sprids är transgena eller ej, och kunskap om »norma-
la« processer utgör en nödvändig grund (eng. baseline) för genspridningsmo-
deller. För det tredje finns en ökande medvetenhet, särskilt inom fiskevården,
om att spridning av främmande gener kan utgöra ett hot mot den biologiska
mångfalden (Laikre & Palmé 2005). När det gäller utvärderingar av effekter
av GMO är det således viktigt att eventuell påverkan på den mottagande
populationen sätts i relation till de effekter som hade blivit resultatet vid
spridning av icke-transgena individer med samma genetiska bakgrund.

Avslutande kommentarer och rekommendationer
Som framhållits tidigare är litteraturen i ämnet omfattande och svår att över-
blicka. Ett övergripande intryck är dock att den delvis intensiva forsknings-
aktivitet som pågår lätt kan ge det felaktiga intrycket att det för många orga-
nismer finns empiriska resultat som är tillräckliga för relevanta och realistis-
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ka riskbedömningar. Även om det idag föreligger en avsevärd forskning om
GMO, är det endast en ringa andel som direkt berör de frågor som här är
aktuella.

Forskningen om ekologiska effekter av GMO befinner sig ännu i en initial
fas där man i hög utsträckning diskuterar/spekulerar över möjliga risker och
scenarier, men där »riktiga data« angående genspridning och dess långsiktiga
effekter till stor del saknas. Bland de empiriska resultat som finns är det vida-
re endast ett fåtal som har relevans för Sverige och svenska förhållanden. En
stor del av de resultat som redovisats för exempelvis raps är av begränsat vär-
de för kommande riskbedömningar. Många rapporter behandlar huvudsakli-
gen frågan om med vilka arter raps kan hybridisera. Sådan kunskap är
givetvis central, men samtidigt helt otillräcklig för att belysa basala frågor
som »hur snabbt sprids gener från GM-raps?« och »har sådan spridning
någon ekologisk betydelse?«. Rent allmänt är undersökningar av gensprid-
ning från GMO i tid och rum fåtaliga, och sådana saknas till exempel ännu
helt från Sverige.

För många av de studier som trots allt presenterar empiriska skattningar
av observerad genspridning/hybridisering från/med GMO är det oklart vilka
biologiska konsekvenser som kan förväntas av denna spridning. I de flesta
fall diskuteras resultaten främst i relation till politiskt fastställda gränsvärden
för inblandning i livsmedel (t.ex. 0.9% inom EU) snarare än ur ett ekologiskt
perspektiv. De populationsgenetiska aspekterna berörs påfallande sällan, och
vi har exempelvis inte stött på någon egentlig diskussion av det faktum att
EU:s gränsvärde i vissa situationer kan vara mycket högt sett redan ur ett
kortsiktigt evolutionärt perspektiv.

Forskningsbehov
Sammantaget måste kunskapsläget om ekologiska effekter av GMO beteck-
nas som otillfredsställande, och jämfört med andra länder (t.ex. Danmark,
Frankrike och Storbritannien) är bristen på publicerad »svensk« forskning
om spridning och ekologiska effekter av GMO påtaglig. Enda egentliga
undantaget tycks vara den grupp vid Göteborgs universitet som, under led-
ning av professor Jörgen Johnsson, i samarbete med nordamerikanska kolle-
gor bedriver forskning om effekter på fitness hos transgen laxartad fisk. Utan
ökade svenska forskningssatsningar kommer framtida riskbedömningar att
bli allt svårare att genomföra på ett objektivt och vetenskapligt välgrundat
sätt. Till de mest centrala problemen hör att a) i möjligaste mån förhindra
genspridning, och b) snabbt upptäcka om sådan spridning ändå ägt rum. Mot
denna bakgrund ser vi nedanstående forskningsområden som särskilt motive-
rade: 

1) Utveckling av metoder för att begränsa genspridning. Den viktigaste
åtgärden för att minska de potentiella och ofta svårförutsägbara risker-
na med GMO-användning är att se till att risken för spridning minime-
ras. Detta är särskilt centralt för högriskorganismer som träd och fis-
kar, men gäller även jordbruksarter från vilka genspridning kan tänkas
äga rum (t.ex. raps, sockerbeta). Vilken kunskap och forskning som
behövs varierar från fall till fall och måste utredas separat. Ett område
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där svenska satsningar synes särskilt aktuella är dock forskning kring
gentekniska metoder att förhindra eller försena blomning hos växter
(jfr. Böhlenius et al. 2006). 

2) Strategier för genetiskt baserade övervakningsprogram. Övervakning
är nödvändig för att upptäcka om genspridning från GMO har ägt rum
samt för att följa upp eventuella ekologiska effekter. För att framgångs-
rik övervakning skall vara möjlig krävs bland annat information om
den aktuella artens biologi (t.ex. utbredning, genetisk populations-
struktur, spridning, reproduktion, systematik), tillgång till lämpliga
genetiska markörer samt kunskap om vilka genetiska förändringar
som, med och utan genspridning, kan förväntas under de tidsintervall
som är aktuella. Det senare gäller inte minst arter med överlappande
generationer, där särskilda svårigheter kan föreligga att studera och tol-
ka förloppet.

3) Empirisk och teoretisk forskning av effekter på fitness. Förmågan hos
en transgen att sprida och etablera sig i naturen förväntas till stor del
bero av dess påverkan på fitness (d.v.s. förmågan till överlevnad och
reproduktion). Kunskapsläget vad avser fitness är idag bristfälligt.
Framtida empirisk forskning bör omfatta samtliga organismgrupper
som har direkt relevans för svenska förhållanden. Av särskild vikt är
studier av långsiktiga effekter (många år och/eller generationer). Även
GMO som i dagsläget inte anses vara aktuella i Sverige, som transgen
lax, bör inkluderas då framtida användning i närområdet även förvän-
tas påverka svenska populationer och ekosystem.

Det finns också ett behov av ytterligare fokus på effekterna som följer
vid storskalig spridning av GMO med egenskaper som inte är gynnsam-
ma i naturen. Modeller som tar hänsyn till mer än en fitnesskomponent
(t.ex. Muir & Howard 2001) har visat att effekten av genspridning på
mottagande populationer kan bli negativ också när en transgen ger låg
fitness i det vilda. Denna och liknande modeller behöver utvecklas för
att bli mer generella och verklighetstrogna. Inte minst är det viktigt att
framtida teoretisk forskning beaktar det faktum att en transgens effekt
på fitness inte är statisk utan kan förändras över tiden och är beroende
av mot vilken genetisk bakgrund den verkar. Det kommer också krävas
att genspridningsmodeller utvecklas så att de i högre grad tar hänsyn
till slumpmässiga processer.

4) Förbättrade statistiska utvärderings- och övervakningsmetoder. Det är
centralt att den vetenskapliga information som ska ligga till grund för
riskbedömningar och myndighetsbeslut är tillförlitlig. För detta krävs
en ökad medvetenhet om de statistiska aspekterna kring fältförsök,
provtagnings- och övervakningsprogram. Det är till exempel inte till-
fredställande om planerade fältförsök endast har möjlighet att upp-
täcka stora biologiska effekter. För övervakningsprogram krävs likale-
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des att antalet och storlekarna på de stickprov som analyseras är till-
räckliga för att det skall finnas en rimlig chans att upptäcka en viss
förutbestämd andel av gener från GMO (hög statistisk styrka).

5) Genspridning och dess effekter hos icke-GMO. Kunskaper om hur, och
i vilken omfattning, gener från icke-GMO sprids (naturligt och genom
människan) och vilka effekter detta för med sig är viktiga för utveck-
lingen av realistiska genspridningsmodeller och för jämförelser med
resultat från studier av GMO. Denna typ av information saknas ofta,
men torde i vissa fall kunna erhållas genom sammanställningar av
befintliga data eller från uppföljnings- och övervakningsprogram (Laik-
re & Ryman 1997; Laikre & Palmé 2005). För träd, fiskar och andra
organismer där riskerna med fältförsök anses vara stora är sådan infor-
mation särskilt värdefull. För arter där data idag saknas utgör basala
studier av den genetiska populationsstrukturen (i tid och rum) en nöd-
vändig startpunkt. Det är också viktigt att diskussionen om GMO mer
än idag knyts samman med den som sedan flera år förs om effekterna
av introduktion av främmande arter och gener. 

6) Utvärderingar av genomförda, pågående och kommande svenska fält-
försök. Generaliseringar från andra länder/arter är endast möjliga till
viss del, och för kommande riskbedömningsarbete är det viktigt med
forskningsresultat som specifikt rör svenska odlings- och miljöförhål-
landen. I avvaktan på framtida sådan svensk forskning bör det utvärde-
ras på vilket sätt hittills genomförda fältförsök (för exempelvis raps)
kan utnyttjas för initiala uppföljningar av genspridning och dess effek-
ter. Det är vidare angeläget att utreda hur framtida fältförsök kan läg-
gas upp så att dessa även möjliggör studier av genspridning och dess
effekter.

7) Kunskapssammanställningar och forskning kring »andra« organismer
och ekologiska effekter. Föreliggande rapport har specifikt behandlat
kunskapsläget avseende genspridning från GMO och dess effekter hos
raps, skogsträd och fisk. Denna begränsning innebär dock inte att
forskning kring andra processer, organismer och frågeställningar är
oviktig vid kommande riskbedömningar och ställningstaganden om
huruvida GMO-användning påverkar förutsättningarna att uppnå de
svenska miljökvalitetsmålen.
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Bilaga: Tabeller

Tabell 1. GMO aktuella för introduktion
GMO (ej mikrorganismer och svampar) som är, eller bedöms kunna bli, aktuella för intro-
duktion i Sverige under den kommande 20-årsperioden (enligt Johansson 2006). Punkterna
representerar GMO (organism/tillförd egenskap) som är marknadsgodkända inom minst
ett OECD-land/EU, för vilka ansökan om godkännande lämnats in och/eller där fältförsök
genomförts. Observera att en punkt ibland kan representera flera transgena sorter.

Marknadsgodkänd Ansökan Fältförsök

Organism Tillförd egenskap OECD EU OECD EU EU Sverige

Majs Herbicidtolerans (glyfosfat) • • • • •
Herbicidtolerans (glufosinatammonium) • • •
Resistens mot Lepidoptera • • •
Resistens mot Coleoptera • • • •
Ökad lysinhalt •
Ökat kväveupptag och aminosyrainnehåll • •
Ökad torktålighet •
Förbättrad frosttålighet •
Förbättrad fotosyntes vid torka •
Produktion av monoklonala antikroppar •
Ändrad lignin-biosyntes •

Nejlika Ändrad färg • •
Förlängd hållbarhet • •

Raps Herbicidtolerans (glyfosfat) • • •
Herbicidtolerans (glufosinatammonium) • • • •
Herbicidtolerans (oxynil) •
Ökad mängd laurinsyra och myristinsyra • •
Ökad oljehalt • • •
Förbättrad/stabilserad avkastning (vårraps) • • •
Polleninfertilitet •

Potatis Virusresistens mot PLRV och PVY •
Resistens mot Coleoptera •
Resistens mot bladmögel • • •
Ökad amylopektinhalt • • • •
Ökad amyloshalt och stärkelsebiosyntes • • •
Ökad metabolism av reducerat socker •
Produktion av proteiner för spindelväv •
Ökad avkastning (nedreglering av apyrase) •
Avsaknad av amylos •
Ökad/modifierad stärkelsehalt •
Resistens mot mörk ringröta •

Krypven Herbicidresitens (glyfosfat) •

Lin Herbicidresistens (sulfoylurea) •
Förändrad oljehalt/-kvalitet • • •
Ökad elacticitet (lignin) samt antioxidanter •

Rybs Herbicidtolerans (glyfosfat) •
Herbicidtolerans (glufosinatammonium) •

Sockerbeta Herbicidresitens (glyfosfat) • • •
Herbicidtolerans (glufosinatammonium) •
Resistens mot Rhizomania • • •
Förbättrad frosttålighet/övervintrande •

Squash Virusresistens mot CMW, WMV2, ZYMW •
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Tomat Resistens mot Lepidoptera •
Fördröjd mognad •
Ackumulering av betakaroten (gula tomater) •

Vete Herbicidresitens (glyfosfat) •
Resistens mot svamp • •

Päron Förbättrad rotningsförmåga (grundstam) • • •
Ökad auxinkänslighet • • •

Äpple Förbättrad rotningsförmåga (grundstam) • • •
Ökad auxinkänslighet • • •
Resistens mot svamp och bakterie •
Ökad svampresistens •

Björk Steril (blomning förhindrad) •

Foderbeta Herbicidresitens (glyfosfat) •

Foderärt Ökat proteininnehåll •

Jordgubbe Utan frön •

Korn Resistens mot Rhizoctonia solani och R. oryzae •
Ökad mobilisering av stärkelse (endosperm) vid grodd •

Poppel Fytoremediation av tungmetaller (förorenad jord) •
Ändrad ligninhalt •

Rörsvingel Herbicidtolerans (glyfosfat) och minskad ligninhalt • 

Ros Blå färg •

Lax Ökad tillväxt •

Tabell 1 (forts) Marknadsgodkänd Ansökan Fältförsök

Organism Tillförd egenskap OECD EU OECD EU EU Sverige
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Tabell 2. Ekologiska effekter
Exempel på empiriska studier och resultat inom området ekologiska effekter av GMO (ej
raps, skogsträd och fisk).

Riskkategori Resultat Kommentar Referens(er)

Påverkan på icke-
målorganismer

Utveckling av resistens

Genspridning

– ” –

– ” –

Larver av monarkfjäril uppvisade
förhöjd dödlighet i laboratorie-
försök efter utfodring med väx-
ter beströdda med pollen från
transgen Bt-majs.

Resistens mot transgen Bt-
bomull konstaterad hos ett av
de viktigaste skadedjuren på
denna gröda (”pink bollworm”)

Ingen fitnesskillnad (mätt som
antal frön) kunde observeras
mellan vilda och transgena sol-
rosor resistenta mot bomullsmö-
gel.

Transgen Bt-solros gav upp till
55% mer frö än vilda artfränder
tack vare ökad motståndskraft
mot insektsangrepp. I växt-
husmiljö (avsaknad av insekter)
skiljde sig antalet frön däremot
inte åt.

Genspridning till vilda artfrän-
der från herbicidresistent kryp-
ven – ett utkorsande, vindpolli-
nerat gräs – på upp till 21 km
avstånd (merparten inom 2 km).
En senare studie visade att
transgenen fanns kvar i det
aktuella området under efterföl-
jande år. Andelen transgena
plantor i den uppföljande studi-
en uppgick till 0.04 (±0.01)%.

Relevansen av resultatet har
ifrågasatts; bl.a. anses de
pollenhalter som användes i
experimentet som orealis-
tiskt höga jämfört med de
som förekommer naturligt.

Sju år efter upptäckten var
andelen naturligt förekom-
mande resistenta insekter
fortfarande mycket låg i det
aktuella området.

Resultatet erhölls trots att
hälften av plantorna
mögelsmittats. 

Studien tyder på att transge-
ner från insektsresistenta
solrosor, tack vare förhöjd
fitness, kan förväntas sprida
sig i vilda populationer,
särskilt i områden med
omfattande insektsangrepp.

Den transgena grässorten är
tänkt för användning på golf-
banor. Spridningen skedde i
samband med ett fältförsök
2003, och tycks ha skett
såväl via vindspridda pollen
som med frö.

Losey et al. (1999)
Sears et al. (2001)
m.fl.

Tabashnik et al.
(2000, 2003)

Burke & Rieseberg
(2003)

Snow et al. (2003)

Watrud et al.
(2004)
Reichman et al.
(2006)
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Tabell 3. Hybridisering med närbesläktade arter (raps)
Närbesläktade arter till raps (inkl. annan raps) med vilka hybridisering har konstaterats
eller förmodas vara möjlig (se även Tabell 4; Warwick et al. 2003; Chèvre et al. 2004;
Daniels et al. 2005). Uppgifter om svensk utbredning är hämtade från ”Den virtuella flo-
ran” (http://linneaus.nrm.se/flora).

Art Kulturform(er) Kromosom- Fortplantning Förekomst i Sverige
uppsättning

Raps, Brassica napus
(oilseed rape, rape,
rapeseed, canola)

Åkerkål, Brassica rapa,
synonym B. campestris
(wild turnip, turnip rape,
bird's rape, field mus-
tard)

Svartsenap, Brassica
nigra

Kål, Brassica oleracea
(cabbage)

Sareptasenap, Brassica
juncea (chinese mus-
tard)

Åkersenap, Sinapis
arvensis
(wild mustard, charlock)

Vitsenap, Sinapis alba
(white mustard)

Åkerrättika, Raphanus
raphanistrum
(wild radish)

Rädisa, Raphanus
sativus (garden radish)

Gråsenap, Hirschfeldia
incana (hoary mustard)

Kålsenap, Erucastrum
gallicum (dog mustard,
hairy rocket)

Kålrot

Rybs, rova, sal-
ladskål

Grönkål, rödkål, vit-
kål, blomkål, brys-
selkål, m.fl.

Rättika

AACC,
2n=38

AA,
2n=20

BB,
2n=16

CC,
2n=18

AABB,
2n=36

SarSar,
2n=18

2n=24

RrRr,
2n=16

2n=18

AdAd,
2n=14

2n=30

Självbefruktare &
utkorsande

Utkorsande

Utkorsande

Utkorsande

Självbefruktare

Utkorsande

Utkorsande

Utkorsande

Utkorsande

Utkorsande

Självbefruktare

Odlas allmänt; påträffas förvil-
dad/kvarstående vid gårdar, i
vägkanter och på ruderatmark

Förr allmän, på senare år mins-
kande. Rybs odlas i stor skala
och är ganska vanlig som ogräs
i åkrar och på ruderatmark

Sällsynt; påträffas tillfälligt på
ruderatmark, i åkrar och på
havsstränder

Ibland tillfälligt förvildad i väg-
kanter, på jordhögar och avfall-
splatser

Sällsynt, tillfällig i södra
Sverige på ruderatmark

Vanlig i södra och mellersta
Sverige men förekommer säll-
synt eller tillfälligt även längre
norrut. Ogräs på odlad mark
eller ruderatmark

Odlad art som påträffas i de
sydliga landskapen men även
tillfälligt längre norrut.
Förekommer på odlad mark
eller på ruderatmark

Påträffas från Skåne till Torne
Lappmark, dock vanligast i
Sydsverige. Växer i sandiga
åkrar, på vägkanter och rude-
ratmark. Arten har nyligen röd-
listats under kategorin ”miss-
gynnad”

Tillfällig på odlad mark och
ruderatmark

Sällsynt, tillfällig som ogräs i
hamnar, på bangårdar och
ruderatmark

Sällsynt eller tillfälligt i södra
Sverige. Växer vanligen på
ruderatmark, bangårdar och i
hamnar, men även på närings-
rika stränder

(forts nästa sida)



Art Kulturform(er) Kromosom- Fortplantning Förekomst i Sverige
uppsättning

Senapskål, Eruca vesica-
ria (garden rocket, rock-
etsalad)

Mursenap, Diplotaxis
muralis (annual wall-
rocket, wild rocket)

Sandsenap, Diplotaxis
tenuifolia (perennial
wall-rocket)

Rucola/rucolasallat 2n=22

2n=42

2n=22

Utkorsande

Självbefruktare

Utkorsande

Påträffas tillfälligt i hamnar
och på annan ruderatmark
Ganska vanlig i Skåne, sällsynt
eller tillfällig i övriga södra
Sverige

Sällsynt i södra Sverige på
ruderatmark

Tabell 3 (forts)
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Tabell 4. Skattningar av hybridisering (raps)
Exempel på skattningar av hybridisering mellan raps och andra arter (inkl. andra rapssor-
ter). För detaljer hänvisas till originalreferenserna. Ytterligare exempel på studier av
genspridning mellan olika rapssorter ges bland annat av Beckie et al. (2003), Damgaard &
Kjellsson (2005) och Funk et al. (2006). Observera att tabellen innehåller skattningar av
hybridisering från olika typer av experiment, vilket innebär att resultaten för olika
studier/arter ofta inte direkt kan jämföras.

Mottagande art Observerad frekvens(er) Referens Kommentar

Raps, Brassica napus

Åkerkål, Brassica
rapa

0.0038 & 0.0156% 

0 – 0.07% 

0.04 – 1.4%

0.0065 – 0.28% 

9 & 13% 

56 & 93%

60%

0 – 4.8%

4%

9 – 93%

0 – 3%

0.4 & 1.5%

Scheffler et al. (1995)

Rieger et al. (2002)

Beckie et al. (2003)

Funk et al. (2006)

Jørgensen & Andersen
(1994)

– " –

– " –

Bing et al. (1996)

Brown & Brown (1996)

Jørgensen (1996)

Landbo et al. (1996)

Scott & Wilkinson
(1998)

Andel hybrider mellan herbicidresi-
stent och konventionell raps på
400 respektive 200 meters isoler-
ingsavstånd

Andel spontana hybrider i 63 åkrar
på olika avstånd (0-5 km) från
GM-raps (de flesta skattningarna <
0.03%)

Andel dubbelresistenta hybrider
mellan två GM-rapssorter på
intilliggande fält (uppmätt på 0 –
400 meters avstånd) 

Andel hybrider på korta avstånd
(<11m) från försöksrutor med vari-
erande andel (0.1 – 100%) herbi-
cid¬resistent raps

Hybridfrö från honplantor av raps
resp. åkerkål. Arterna planterade
blandat (1:1)

Enstaka åkerkålsplantor placerade
i rapsfält

Åkerkål som växte som ogräs i rap-
såker

Arterna planterade blandat (1:1).
Arthybrider identifierade med hjälp
av morfologi, fertilitet (pollen),
besprutning och/eller kromosoma-
nalyser

Nästan alla arthybrider var sterila
(endast två av totalt 134 hybrid-
frön gav upphov till självfertila
plantor)

Fältförsök med stor variation bero-
ende på experimentell "design"

Åkerkål som växte som ogräs i rap-
såker

Spontant uppkomna F1-hybrider i
två naturliga åkerkålspopulationer
som växte i direkt anslutning till
rapsodlingar

(forts nästa sida)



Mottagande art Observerad frekvens(er) Referens Kommentar

Åkerkål, Brassica
rapa (forts)

Svartsenap, Brassica
nigra

Sareptasenap,
Brassica juncea

Åkerrättika,
Raphanus raphani-
strum

0.2%

44% 

7 & 13.6%

1.9%

2 resp. 10%

0.02%

0%

0%

3%

0.1 – 4.7%

3%

0.05%

0.002 – 0.005%

0.000004%

0%

0 – 0.003%

Wilkinson et al. (2000)

Hansen et al. (2001)

Warwick et al. (2003)

Wilkinson et al. (2003)

Halfhill et al. (2004)

Daniels et al. (2005)

Bing et al. (1996)

Daniels et al. (2005)

Frello et al. (1995)

Bing et al. (1996)

Jørgensen (1996)

Darmency et al. (1998)

Chèvre et al. (2000)

Rieger et al. (2001)

Thalmann et al. (2001)

Warwick et al. (2003)

En av 505 småplantor i ett fält där
åkerkål och raps förekom sympa-
triskt

Andel hybrider i olika generationer
bland 102 vildväxande plantor,
varav en F1-hybrid och 44 åter-
korsningar (troligen BC2)

Andel hybridplantor från
åkerkålsfrö (moderplantor växte
omgivna av raps i fältförsök resp. i
kommersiell odling)

46 hybrider av 2388
"åkerkålsplantor" från fem rapsåk-
rar i England

Vid olika andelar raps och åkerkål
(180:1 och 600:1)

Två hybrider med GM-raps bland 9
547 småplantor (frön insamlade
från 97 åkerkålsplantor) 

Ingen av 1 872 plantor

Ingen av 2 591 plantor (frö insam-
lat från 43 svartsenaps-plantor)

Frekvens hybridfrö från enstaka
sareptasenapsplantor som place-
rats i rapsåker

Arterna planterade blandat (1:1)

Andel hybrider i fältförsök där
båda arterna växte blandat

Två spontant uppkomna hybrider
(från en och samma moderplanta)
bland enstaka åkerrättikor som
växte bland raps (1:600). Något
högre frekvenser erhölls vid andra
försöksuppställningar

Fältförsök där åkerrättika växte
bland raps

- " -

Ingen av 750 plantor som morfolo-
giskt klassats som åkerrättika

En hybrid av 32 821 plantor i fäl-
texperiment. I ett annat fältexperi-
ment, i växthusförsök och kommer-
siell odling påträffades dock inga
hybrider (av 1 534, 4 059 resp.
22 114 plantor)

(forts nästa sida)

Tabell 4 (forts)

62

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5597 • Ekologiska effekter av GMO



63

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5597 • Ekologiska effekter av GMO

Mottagande art Observerad frekvens(er) Referens Kommentar

Åkerrättika,
Raphanus raphani-
strum (forts)

Rädisa, Raphanus 
sativus

Vitsenap, Sinapis
alba

Åkersenap, Sinapis
arvensis

Gråsenap,
Hirschfeldia incana

Kålsenap,
Erucastrum gallicum

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0 – 0.0049%

0%

0% (men en resistent
hybridplanta vid en efterföl-
jande undersökning)

0.17 & 0.79%

0%

Halfhill et al. (2004)

Daniels et al. (2005)

Daniels et al. (2005)

Daniels et al. (2005)

Bing et al. (1996)

Lefol et al. (1996)

Moyes et al. (2002)

Warwick et al. (2003)

Daniels et al. (2005)

Darmency & Fleury
(2000)

Warwick et al. (2003)

Andelar raps och åkerrättika 600:1

Inget av 1 793 frön (insamlade
från >92 åkerrättikor)

Inget av 117 frön (insamlade från
okänt antal plantor)

Inget av 20 643 frön (insamlade
från >95 moderplantor)

Ingen av 7 943 plantor

Ingen hybrid bland 2.9 miljoner
plantor (från frö av åkersenap som
vuxit intill herbicidresistent raps)

Enstaka hybrider efter handpolli-
nering (med raps som moderplan-
ta)

Ingen av 42 828 plantor

Inget av 60 768 frön insamlade
från 818 åkersenapsplantor. Dock
påträffades vid senare tillfälle en
resistent planta med DNA från
GM-raps.  

Spontant uppkomna hybrider i för-
söksodling där enstaka gråsenap-
splantor fick växa bland herbicidre-
sistent raps (1:600)

Ingen av 21 841 plantor

Tabell 4 (forts)
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Tabell 5. Fitnesseffekter hos GMO
Exempel på observerade fitness-effekter hos GMO, eller avsaknad därav, för de i rapporten
kartlagda organismerna (raps, skogsträd, fisk). För ytterligare information och kommenta-
rer hänvisas till texten.

Organism/grupp Observation Referens

RAPS

SKOGSTRÄD

Transgen insektsresistent Bt-raps odlad på igenväxan-
de försöksytor uppvisade högre överlevnad och repro-
duktionsförmåga än konventionell raps tack vare sin
förhöjda motståndskraft mot skadeinsekter. Vid upp-
repning i naturlig miljö (hård konkurrens från vilda
arter) överlevde dock endast två rapsplantor, båda
transgena.

Ingen fitnesskillnad (överlevnad/frösättning) i besprut-
ningsfri miljö mellan resistenta och icke-resistenta
hybrider i tredje generationen mellan transgen herbi-
cidresistent raps och åkerkål.

Hos arthybrider mellan herbicidtolerant raps och åker-
rättika påverkades fitness kraftigt av könet hos föräld-
raarterna; fitness var 100 gånger högre för individer
som uppstått genom befruktning av åkerrättika med
rapspollen. De icke-resistenta hybriderna hade i
genomsnitt cirka två gånger högre fitness än de herbi-
cidresistenta.

Hybrider (F1) mellan insektsresistent Bt-raps och
åkerkål hade låg fitness vid fullständig avsaknad av
insektspredation, medan fitness ökade kraftigt med
ökande predationstryck.

Ingen signifikant fitnesskillnad i besprutningsfri miljö
mellan multiresistenta individer (toleranta mot två
bekämpningsmedel samtidigt) och dess herbicidresi-
stenta modersorter.

Arthybrider mellan transgen Bt-raps och åkerkål uppvi-
sade låg fitness när de växte i konkurrens med vete,
konventionell raps och åkerkål.

Transgen asp som tillförts ökad förmåga till produktion
av växthormonet auxin klarade att bilda synbarligen
normal mykorrhiza.

Transgen hybridasp med förändrad växhormonproduk-
tion hade bibehållen förmåga att bilda mykorrhiza.
Enda undantaget var en enskild klon som avvek
genom minskad halt av en enskild mykorrhizabildande
svampart.

Transgen poppel med förändrad lignin-sammansätt-
ning uppvisade något påskyndad nedbrytning av rot-
biomassa. För övriga undersökta karaktärer (mängd
predation, svampangrepp, påverkan på artdiversitet
och jordkemi, etc.) fanns inga skillnader mellan trans-
gena och icke-modifierade individer.

Stewart et al. (1997)

Snow et al. (1999)

Guéritaine et al. (2002)

Vacher et al. (2004)

Simard et al. (2005)

Halfhill et al. (2005)

Hampp et al. (1996)

Kaldorf et al. (2002)

Pilate et al. (2002)

(forts nästa sida)
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Organism/grupp Observation Referens

FISK Snabbväxande transgen atlantlax konsumerade mer
foder och utsatte sig för större risker än kontrollfisk av
samma storlek.

Transgen snabbväxande tilapia åt mindre och var
mindre dominant än icke-modifierad fisk av "vildtyp".

Snabbväxande transgen silverlax uppvisade tidigare
könsmognad, sämre lekförmåga och högre fekunditet
jämfört med såväl vild som odlad icke-transgen fisk

Ung transgen silverlax var mer enveten och snabbare
på att attackera naturliga och konstgjorda födoföre-
mål.

Transgena silverlaxyngel uppvisade högre dödlighet i
närvaro av predatorer, särskilt vid låg tillgång på föda.

Vid goda förhållanden var överlevnaden lika hos
snabbväxande transgen silverlax och en kontroll,
medan brist på föda ledde till att försökspopulationer
med transgen fisk minskade eller dog ut.

Ingen skillnad i överlevnad kunde påvisas vid födosök
i närvaro av en predator mellan ungar av snabbväxan-
de transgen silverlax och icke-modifierade individier
av samma storlek. Däremot hade den transgena fisken
högre aptit.

Abrahams & Sutterlin (1999)

Guillén et al. (1999)

Bessey et el. (2004)

Sundström et al. (2004a)

Sundström et al. (2004b,
2005)

Devlin et al. (2004)

Tymchuk et al. (2005)

Tabell 5 (forts)
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Tabell 6. Centrala begrepp för riskanalys
Centrala begrepp som används inom riskanalys, och hur dessa definieras med avseende på
GMO (efter Snow et al. 2005)

Begrepp Definition

Skada (eng. harm) Oönskad effekt (exempelvis på en population, art eller 
ekosystem och dess processer)

Hot (eng. hazard) Händelse, ämne eller process som har potential att orsaka
skada (exempelvis introgression)

Risk Troligheten att ett hot realiseras. Uttrycks vanligen som 
produkten av två sannolikheter: den att hotet inträffar 
(exemplelvis att gener sprids) och den att hotet medför 
skada

Riskbedömning (eng. risk assessment) Verksamhet där risk uppskattas

Riskhantering (eng. risk management) Process där olika möjliga lösningar beaktas, och där den 
mest lämpliga väljs efter att hänsyn tagits till resultat från
riskbedömningar samt tekniska, sociala, politiska och 
ekonomiska argument

Riskanalys Process som omfattar riskbedömning, riskhantering och 
riskinformation



67

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5597 • Ekologiska effekter av GMO



68

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5597 • Ekologiska effekter av GMO

Litteratur
Abrahams, M.V., Sutterlin, A. (1999) The foraging and antipredator behaviour of

growth-enhanced transgenic Atlantic salmon. Animal Behaviour 58:933-942.

Adams, J.M., Piovesan, G., Strauss, S., Brown, S. (2002) The case for genetic engine-
ering of native and landscape trees against introduced pests and diseases. Conser-

vation Biology 16:874-879.

Adams, W.T., Burczyk, J. (2000) Magnitude and implications of gene flow in gene
conservation reserves. In: Forest Conservation Genetics: Principles and Practice,
ed. A. Young, D. Boshier, T. Boyle, pp. 215-224. CSIRO Publishing, Colling-
wood, Victoria, Australia.

Al Ahmad, H., Dwyer, J., Moloney, M., Gressel, J. (2006) Mitigation of establish-
ment of Brassica napus transgenes in volunteers using a tandem construct contai-
ning a selectively unfit gene. Plant Biotechnology Journal 4:7-21.

Al Ahmad, H., Gressel, J. (2006) Mitigation using a tandem construct containing a
selectively unfit gene precludes establishment of Brassica napus transgenes in
hybrids and backcrosses with weedy Brassica rapa. Plant Biotechnology Journal

4:23-33.

Allendorf, F., Ryman, N., Utter, F. (1987) Genetics and fishery management: past,
present, and future. In: Population genetics and fishery management, ed. N.
Ryman, F. Utter, pp. 1-19. Washington Sea Grant Program/University of
Washington Press, Seattle and London.

Allendorf F.W., Leary R.F., Spruell P., Wenburg J.K. (2001) The problems with
hybrids: setting conservation guidelines. Trends in Ecology & Evolution 16:613-
622.

Andow, D.A., Ives, A.R. (2002) Monitoring and adaptive resistance management.
Ecological Applications 12:1378-1390.

Andow, D.A., Zwahlen, C. (2006) Assessing environmental risks of transgenic plants.
Ecology Letters 9:196-214.

Baker, J., Preston, C. (2003) Predicting the spread of herbicide resistance in Australi-
an canola fields. Transgenic Research 12:731-737.

Beckie, H.J., Warwick, S.I., Nair, H., Seguin-Swartz, G.S. (2003) Gene flow in com-
mercial fields of herbicide-resistant canola (Brassica napus). Ecological Applica-

tions 13:1276-1294.

Beissinger S.R., McCullough D.R. (2002) Population Viability Analysis. University of
Chicago Press, Chicago.

Benabdelmouna, A., Guéritaine, G., Abirached-Darmency, M., Darmency, H. (2003)
Genome discrimination in progeny of interspecific hybrids between Brassica

napus and Raphanus raphanistrum. Genome 46:469-472.



69

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5597 • Ekologiska effekter av GMO

Bessey, C., Devlin, R.H., Liley, N.R., Biagi, C.A. (2004) Reproductive performance of
growth-enhanced transgenic coho salmon. Transactions of the American Fisheri-

es Society 133:1205-1220.

Bing, D.J., Downey, R.K., Rakow, G.F.W. (1996) Hybridizations among Brassica

napus, B rapa and B juncea and their two weedy relatives B nigra and Sinapis

arvensis under open pollination conditions in the field. Plant Breeding 115:470-
473.

Bradford, K.J., Van Deynze, A., Gutterson, N., Parrott, W., Strauss, S.H. (2005)
Regulating transgenic crops sensibly: lessons from plant breeding, biotechnology
and genomics. Nature Biotechnology 23:439-444.

Bradshaw, H.D., Ceulemans, R., Davis, J., Stettler, R. (2000) Emerging model
systems in plant biology: Poplar (Populus) as a model forest tree. Journal of Plant

Growth Regulation 19:306-313.

Brown, J., Brown, A.P. (1996) Gene transfer between canola (Brassica napus L and B
campestris L) and related weed species. Annals of Applied Biology 129:513-522.

Burczyk, J., DiFazio, S.P., Adams, W.T. (2004) Gene flow in forest trees: how far do
genes really travel? Forest Genetics 11:179-192.

Burdon, R.D., Walter, C. (2002) Perspectives on risk in transgenic forest plantations
in relation to conventional breeding and use of exotic pines and eucalypts: view-
points of practicing breeding and transformation scientists. In: Proceedings of the

First international symposium on ecological and societal aspects of transgenic

plantations, ed. S.H. Strauss, H.D. Bradshaw, pp. 124-137. College of Forestry,
Oregon State University.

Burke J.M., Rieseberg L.H. (2003) Fitness effects of transgenic disease resistance in
sunflowers. Science 300:1250.

Böhlenius, H., Huang, T., Charbonnel-Campaa, L., Brunner, A.M., Jansson, S.,
Strauss, S.H., Nilsson, O. (2006) CO/FT regulatory module controls timing of
flowering and seasonal growth cessation in trees. Science 312:1040-1043.

Campbell, F.T., Asante-Owusu, R. (2002) GE Trees: Proceed only with caution. In:
Proceedings of the First international symposium on ecological and societal

aspects of transgenic plantations, ed. S.H. Strauss, H.D. Bradshaw, pp. 158-167.
College of Forestry, Oregon State University.

Casler, M.D., Buxton, D.R., Vogel, K.P. (2002) Genetic modification of lignin con-
centration affects fitness of perennial herbaceous plants. Theoretical and Applied

Genetics 104:127-131.

Chèvre, A.-M., Eber, F., Darmency, H., Fleury, A., Picault, H., Letanneur, J.C.,
Renard, M. (2000) Assessment of interspecific hybridization between transgenic
oilseed rape and wild radish under normal agronomic conditions. Theoretical

and Applied Genetics 100:1233-1239.



70

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5597 • Ekologiska effekter av GMO

Chèvre, A.-M., Ammitzbøll, H., Breckling, B., Dietz-Pfeilstetter, A., Eber, F., Fargue,
A., Gomez-Campo, C., Jenczewski, E., Jørgensen, R.B., Lavigne, C., Meier, M.S.,
den Nijs, H.C.M., Pascher, K., Seguin-Swartz, G., Sweet, J., Stewart Jr, C.N.,
Warwick, S. (2004) A review on interspecific gene flow from oilseed rape to wild
relatives. In: Introgression from genetically modified plants into wild relatives,
ed. H.C.M. den Nijs, D. Bartsch, J. Sweet, pp. 235-252. CABI Publishing,
Cambridge, UK.

Colbach, N., Clermont-Dauphin, C., Meynard, J.M. (2001a) GENESYS: a model of
the influence of cropping system on gene escape from herbicide tolerant rapeseed
crops to rape volunteers - I. Temporal evolution of a population of rapeseed
volunteers in a field. Agriculture, Ecosystems and Environment 83:235-253.

Colbach, N., Clermont-Dauphin, C., Meynard, J.M. (2001b) GENESYS: a model of
the influence of cropping system on gene escape from herbicide tolerant rapeseed
crops to rape volunteers - II. Genetic exchanges among volunteer and cropped
populations in a small region. Agriculture, Ecosystems and Environment 83:255-
270.

Colbach, N., Molinari, N., Clermont-Dauphin, C. (2004) Sensitivity analyses for a
model simulating demography and genotype evolutions with time application to
GENESYS modelling gene flow between rape seed varieties and volunteers. Eco-

logical Modelling 179:91-113.

Colbach, N., Fargue, A., Sausse, C., Angevin, F. (2005a) Evaluation and use of a spa-
tio-temporal model of cropping system effects on gene escape from transgenic oil-
seed rape varieties - Example of the GENESYS model applied to three co-existing
herbicide tolerance transgenes. European Journal of Agronomy 22:417-440.

Colbach, N., Molinari, N., Meynard, J.M., Messean, A. (2005b) Spatial aspects of
gene flow between rapeseed varieties and volunteers. Agronomy for Sustainable

Development 25:355-368.

Crawley, M.J., Hails, R.S., Rees, M., Kohn, D., Buxton, J. (1993) Ecology of transge-
nic oilseed rape in natural habitats. Nature 363:620-623.

Crawley, M.J., Brown, S.L. (1995) Seed limitation and the dynamics of feral oilseed
rape on the M25 motorway. Proceedings of the Royal Society B 259:49-54.

Crawley, M.J., Brown, S.L., Hails, R.S., Kohn, D.D., Rees, M. (2001) Transgenic
crops in natural habitats. Nature 409:682-683.

Cresswell, J.E., Osborne, J.L., Bell, S.A. (2002) A model of pollinator-mediated gene
flow between plant populations with numerical solutions for bumblebees pollina-
ting oilseed rape. Oikos 98:375-384.

Cresswell, J.E., Davies, T.W., Patrick, M.A., Russell, F., Pennel, C., Vicot, M., Lahou-
bi, M. (2004) Aerodynamics of wind pollination in a zoophilous flower, Brassica

napus. Functional Ecology 18:861-866.



71

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5597 • Ekologiska effekter av GMO

Cresswell, J.E., Osborne, J.L. (2004) The effect of patch size and separation on
bumblebee foraging in oilseed rape: implications for gene flow. Journal of Appli-

ed Ecology 41:539-546.

Crow J.F., Kimura M. (1970) An introduction to population genetics theory. Burgess,
Minneapolis.

Dafni, A., Firmage, D. (2000) Pollen viability and longevity: practical, ecological and
evolutionary implications. Plant Systematics and Evolution 222:113-132.

Damgaard, C., Kjellsson, G. (2005) Gene flow of oilseed rape (Brassica napus) accor-
ding to isolation distance and buffer zone. Agriculture, Ecosystems and Environ-

ment 108:291-301.

Daniels, R., Boffey, C., Mogg, R., Bond, J., Clarke, R. (2005) The potential for dis-
persal of herbicide tolerance genes from genetically-modified, herbicide-tolerant
oilseed rape crops to wild relatives. Final report to DEFRA, July 2005, 23 pp.,
www.defra.gov.uk/environment/gm/research/pdf/epg_1-5-151.pdf

Darmency, H., Lefol, E., Fleury, A. (1998) Spontaneous hybridizations between oil-
seed rape and wild radish. Molecular Ecology 7:1467-1473.

Darmency, H., Fleury, A. (2000) Mating system in Hirschfeldia incana and hybridiza-
tion to oilseed rape. Weed Research 40:231-238.

Devaux, C., Lavigne, C., Falentin-Guyomarc’h, H., Vautrin, S., Lecomte, J., Klein,
E.K. (2005) High diversity of oilseed rape pollen clouds over an agro-ecosystem
indicates long-distance dispersal. Molecular Ecology 14:2269-2280.

Devlin, R.H., Biagi, C.A., Yesaki, T.Y., Smailus, D.E., Byatt, J.C. (2001) Growth of
domesticated transgenic fish - A growth-hormone transgene boosts the size of
wild but not domesticated trout. Nature 409:781-782.

Devlin, R.H., D’Andrade, M., Uh, M., Biagi, C.A. (2004) Population effects of
growth hormone transgenic coho salmon depend on food availability and genoty-
pe by environment interactions. Proceedings of the National Academy of Sciences

U.S.A. 101:9303-9308.

Devlin, R.H., Sundstrom, L.F., Muir, W.M. (2006) Interface of biotechnology and
ecology for environmental risk assessments of transgenic fish. Trends in Biotech-

nology 24:89-97.

DiFazio, S.P. (2002) Measuring and modeling gene flow from hybrid poplar planta-
tions: implications for transgenic risk assessment. PhD Thesis, Oregon State Uni-
versity, www.fsl.orst.edu/tgerc/dif_thesis/difaz_thesis.pdf

DiFazio, S.P., Slavov, G.T., Burczyk, J., Leonardi, S., Strauss, S.H. (2004) Gene flow
from tree plantations and implications for transgenic risk assessment. In: Planta-

tion forest biotechnology for the 21st century, 2004 pp. 405-422. Research Sign-
post, Kerala, India.



72

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5597 • Ekologiska effekter av GMO

Dunfield K.E., Germida J.J. (2004) Impact of genetically modified crops on soil- and
plant-associated microbial communities. Journal of Environmental Quality

33:806-815.

Ellstrand, N.C., Schierenbeck, K.A. (2000) Hybridization as a stimulus for the evolu-
tion of invasiveness in plants? Proceedings of the National Academy of Sciences

U.S.A. 97:7043-7050.

Ellstrand, N.C. (2001) When transgenes wander, should we worry? Plant Physiology

125:1543-1545.

Ellstrand, N.C. (2003a) Current knowledge of gene flow in plants: implications for
transgene flow. Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series

B 358:1163-1170.

Ellstrand, N.C. (2003b) Dangerous liaisons? When cultivated plants mate with their

wild relatives. The Johns Hopkins University Press, Baltimore & London.

FAO (2000) The state of world fisheries and aquaculture 2000. FAO, Rome, Italy.
www.fao.org/docrep/003/x8002e/x8002e00.htm

FAO (2004) The state of food and agriculture 2003-04. Agricultural Biotechnology:

Meeting the needs of the poor? FAO, Rome, Italy.
www.fao.org/docrep/006/y5160e/y5160e00.htm

Fargue, A., Colbach, N., Meynard, J.M. (2005) Introduction of genotypic effects into
GeneSys-RAPE: the example of height and male sterility. Agriculture, Ecosystems

and Environment 108:318-328.

Fleming, I.A., Petersson, E. (2001) The ability of released, hatchery salmonids to
breed and contribute to the natural productivity of wild populations. Nordic

Journal of Freshwater Research 75:71-98.

Foster, E., Schneiderman, D., Cloutier, M., Gleddie, S., Robert, L.S. (2002) Modify-
ing the pollen coat protein composition in Brassica. Plant Journal 31 :477-486.

Frankenhuyzen, K.v., Beardmore, T. (2004) Current status and environmental impact
of transgenic forest trees. Canadian Journal of Forest Research 34:1163-1180.

Frello, S., Hansen, K.R., Jensen, J., Jørgensen, R.B. (1995) Inheritance of rapeseed
(Brassica napus) specific RAPD markers and a transgene in the cross Brassica

juncea x (Brassica juncea x Brassica napus). Theoretical and Applied Genetics

91:236-241.

Friesen, L.F., Nelson, A.G., Van Acker, R.C. (2003) Evidence of contamination of
pedigreed canola (Brassica napus) seedlots in western Canada with genetically
engineered herbicide resistance traits. Agronomy Journal 95:1342-1347.

Funk, T., Wenzel, G., Schwarz, G. (2006) Outcrossing frequencies and distribution of
transgenic oilseed rape (Brassica napus L.) in the nearest neighbourhood. Euro-

pean Journal of Agronomy 24:26-34.



73

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5597 • Ekologiska effekter av GMO

Ghatnekar, L., Jaarola, M., Bengtsson, B.O. (2006) The introgression of a functional
nuclear gene from Poa to Festuca ovina. Proceedings of the Royal Society B

273:395-399.

Glandorf, D.C.M., Bakker, P.A.H.M., VanLoon, L.C. (1997) Influence of the produc-
tion of antibacterial and antifungal proteins by transgenic plants on the saprop-
hytic soil microflora. Acta Botanica Neerlandica 46:85-104.

Gong, Z.Y., Wan, H.Y., Tay, T.L., Wang, H., Chen, M.R., Yan, T. (2003) Develop-
ment of transgenic fish for ornamental and bioreactor by strong expression of
fluorescent proteins in the skeletal muscle. Biochemical and Biophysical Research

Communications 308:58-63.

Gruber, S., Pekrun, C., Claupein, W. (2005) Life cycle and potential gene flow of
volunteer oilseed rape in different tillage systems. Weed Research 45:83-93.

Guéritaine, G., Sester, M., Eber, F., Chevre, A.M., Darmency, H. (2002) Fitness of
backcross six of hybrids between transgenic oilseed rape (Brassica napus) and
wild radish (Raphanus raphanistrum). Molecular Ecology 11:1419-1426.

Guéritaine, G., Bazot, S., Darmency, H. (2003) Emergence and growth of hybrids
between Brassica napus and Raphanus raphanistrum. New Phytologist 158:561-
567.

Guillén, I., Berlanga, J., Valenzuela, C.M., Morales, A., Toledo, J., Estrada, M.P.,
Puentes, P., Hayes, O., de la Fuente, J. (1999) Safety evaluation of transgenic tila-
pia with accelerated growth. Marine Biotechnology 1:2-14.

Gulden, R.H., Shirtliffe, S.J. (2003) Harvest losses of canola (Brassica napus) cause
large seedbank inputs. Weed Science 51:83-86.

Gurian-Sherman, D. (2006) Contaminating the wild? Gene flow from experimental

field trials of genetically engineered crops to related wild plants. Center for Food
Safety, Washington, D.C., 51pp.

Hails, R.S., Rees, M., Kohn, D.D., Crawley, M.J. (1997) Burial and seed survival in
Brassica napus subsp oleifera and Sinapis arvensis including a comparison of
transgenic and non-transgenic lines of the crop. Proceedings of the Royal Society

B 264:1-7.

Hails, R.S., Morley, K. (2005) Genes invading new populations: a risk assessment
perspective. Trends in Ecology & Evolution 20:245-252.

Halfhill, M.D., Zhu, B., Warwick, S., Raymer, P.L., Millwood, R.J., Weissinger, A.K.,
Stewart Jr, C.N. (2004) Hybridization and backcrossing between transgenic oil-
seed rape and two related weed species under field conditions. Environmental

Biosafety Research 3:73-81.

Halfhill, M.D., Sutherland, J.P., Moon, H.S., Poppy, G.M., Warwick, S.I., Weissinger,
A.K., Rufty, T.W., Raymer, P.L., Stewart, C.N. (2005) Growth, productivity, and
competitiveness of introgressed weedy Brassica rapa hybrids selected for the pre-
sence of Bt cry1Ac and gfp transgenes. Molecular Ecology 14:3177-3189.



74

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5597 • Ekologiska effekter av GMO

Hall, L., Topinka, K., Huffman, J., Davis, L., Good, A. (2000) Pollen flow between
herbicide-resistant Brassica napus is the cause of multiple-resistant B napus

volunteers. Weed Science 48:688-694.

Hallerman, E.M. (2002) ISB workshop suggests strengthening and broadening of net
fitness model. 1-4. ISB News Report, August 2002. www.isb.vt.edu

Hampp, R., Ecke, M., Schaeffer, C., Wallenda, T., Wingler, A., Kottke, I., Sundberg,
B. (1996) Axenic mycorrhization of wild type and transgenic hybrid aspen
expressing T-DNA indoleacetic acid-biosynthetic genes. Trees – Structure and

Function 11:59-64.

Hamrick, J.L., Nason, J.D. (2000) Gene flow in forest trees. In: Forest Conservation

Genetics: Principles and Practice, ed. A. Young, D. Boshier, T. Boyle, pp. 81-90.
CSIRO Publishing, Collingwood, Victoria, Australia.

Hancock, J.F. (2003) A framework for assessing the risk of transgenic crops. 
Bioscience 53:512-519.

Hansen, L.B., Siegismund, H.R., Jørgensen, R.B. (2001) Introgression between oil-
seed rape (Brassica napus L.) and its weedy relative B rapa L. in a natural popula-
tion. Genetic Resources and Crop Evolution 48:621-627.

Hansen, L.B., Siegismund, H.R., Jørgensen, R.B. (2003) Progressive introgression
between Brassica napus (oilseed rape) and B rapa. Heredity 91:276-283.

Harper, B.K., Mabon, S.A., Leffel, S.M., Halfhill, M.D., Richards, H.A., Moyer,
K.A., Stewart, C.N. (1999) Green fluorescent protein as a marker for expression
of a second gene in transgenic plants. Nature Biotechnology 17:1125-1129.

Hauser, T.P., Shaw, R.G., Østergard, H. (1998a) Fitness of F1 hybrids between weedy
Brassica rapa and oilseed rape (B napus). Heredity 81:429-435.

Hauser, T.P., Jørgensen, R.B., Østergard, H. (1998b) Fitness of backcross and F2
hybrids between weedy Brassica rapa and oilseed rape (B napus). Heredity

81:436-443.

Hauser, T.P., Damgaard, C., Jørgensen, R.B. (2003) Frequency-dependent fitness of
hybrids between oilseed rape (Brassica napus) and weedy B rapa (Brassicaceae).
American Journal of Botany 90:571-578.

Hedrick, P.W. (2001) Invasion of transgenes from salmon or other genetically modifi-
ed organisms into natural populations. Canadian Journal of Fisheries and Aqua-

tic Sciences 58:841-844.

Hindar, K., Ryman, N., Utter, F. (1991) Genetic effects of cultured fish on natural fish
populations. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 48:945-957.

Hoenicka, H., Fladung, M. (2006) Biosafety in Populus spp. and other forest trees:
from non-native species to taxa derived from traditional breeding and genetic
engineering. Trees – Structure and Function 20:131-144.



75

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5597 • Ekologiska effekter av GMO

Howard, R.D., DeWoody, J.A., Muir, W.M. (2004) Transgenic male mating advanta-
ge provides opportunity for Trojan gene effect in a fish. Proceedings of the Natio-

nal Academy of Sciences U.S.A. 101:2934-2938.

ISB (Information Systems for Biotechnology) (2004) Workshop report: extending the
net fitness model to considerations of crop gene flow. ISB News Report, January
2004. www.isb.vt.edu

James, C. (2004) Preview: Global status of commercialized Biotech/GM Crops: 2004.
ISAAA Briefs No. 32. ISAAA: Ithaka, NY.

Johansson, H. (2006) Genetiskt modifierade organismer som kan introduceras i 

Sverige 2006-2025. Rapport till Naturvårdsverket, 11pp.

Johnsen, B.O., Jensen, A.J. (1991) The Gyrodactylus story in Norway. Aquaculture

98:289-302.

Johnsson, J.I., Jönsson, E., Petersson, E., Järvi, T., Björnsson, B.T. (2000) Fitness-
related effects of growth investment in brown trout under field and hatchery con-
ditions. Journal of Fish Biology 57:326-336.

Johnsson, J.I., Björnsson, B.T. (2001) Growth-enhanced fish can be competitive in
the wild. Functional Ecology 15:654-659.

Jönsson, E., Johnsson, J.I., Björnsson, B.T. (1996) Growth hormone increases preda-
tion exposure of rainbow trout. Proceedings of the Royal Society B 263:647-651.

Jørgensen, R.B. (1996) Spontaneous hybridization between oilseed rape (Brassica

napus) and weedy relatives. Acta Horticulturae 407:193-200.

Jørgensen, R.B., Andersen, B. (1994) Spontaneous hybridization between oilseed
rape (Brassica napus) and weedy Brassica campestris (Brassicaceae) – a rise of
growing genetically-modified oilseed rape. American Journal of Botany 81:1620-
1626.

Jørgensen, R.B., Ammitzbøll, H., Hansen, L.B., Johannessen, M., Andersen, B., Hau-
ser, T.P. (2004) Gene introgression and consequences in Brassica. In: Introgres-

sion from genetically modified plants into wild relatives, ed. H.C.M. den Nijs, D.
Bartsch, J. Sweet, pp. 253-262. CABI Publishing, Cambridge, UK.

Kaldorf, M., Fladung, M., Muhs, H.J., Buscot, F. (2002) Mycorrhizal colonization of
transgenic aspen in a field trial. Planta 214:653-660.

Kapuscinski, A. (2005) Current scientific understanding of the environmental bio-
safety of transgenic fish and shellfish. Revue Scientifique et Technique-Office

International des Epizooties 24:309-322.

Klein, E.K., Lavigne, C., Picault, H., Michel, R., Gouyon, P.H. (2006) Pollen disper-
sal of oilseed rape: estimation of the dispersal function and effects of field dimen-
sion. Journal of Applied Ecology 43:141-151.

Lagercrantz U., Ryman N. (1990) Genetic-structure of Norway spruce (Picea abies) –
concordance of morphological and allozymic variation. Evolution 44:38-53.



76

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5597 • Ekologiska effekter av GMO

Laikre, L., Palmé, A. (2005) Spridning av främmande populationer i Sverige. Natur-
vårdsverket Rapport 5475, 127pp.

Laikre L., Ryman N. (1996) Effects on intraspecific biodiversity from harvesting and
enhancing natural populations. Ambio 25:504-509

Laikre L., Ryman N. (1997) Övervakning av biologisk mångfald på gennivå – förslag

till åtgärds- och forskningsprogram. Naturvårdsverket Rapport 4824, 66pp. 

Laikre L., Palmé A., Josefsson M., Utter F., Ryman N. (2006) Release of alien popu-
lations in Sweden. Ambio, In press.

Landbo, L., Andersen, B., Jørgensen, R.B. (1996) Natural hybridisation between oil-
seed rape and a wild relative: Hybrids among seeds from weedy B campestris.
Hereditas 125:89-91.

Lavigne, C., Klein, E.K., Vallee, P., Pierre, J., Godelle, B., Renard, M. (1998) 
A pollen-dispersal experiment with transgenic oilseed rape. Estimation of the 
average pollen dispersal of an individual plant within a field. Theoretical and 

Applied Genetics 96 :886-896.

Lavigne, C., Devaux, C., Deville, A., Garnier, A., Klein, E.K., Lecomte, J., Pivard, S.,
Gouyon, P.H. (2004) Potential and limits of modelling to predict the impact of
transgeneic crops in wild species. In: Introgression from genetically modified

plants into wild relatives, ed. H.C.M. den Nijs, D. Bartsch, J. Sweet, pp. 351-364.
CABI Publishing, Cambridge, UK.

Lefol, E., Danielou, V., Darmency, H. (1996) Predicting hybridization between trans-
genic oilseed rape and wild mustard. Field Crops Research 45:153-161.

Légère, A. (2005) Risks and consequences of gene flow from herbicide-resistant
crops: canola (Brassica napus L) as a case study. Pest Management Science

61:292-300.

Legrand, M., Maury, S., Pincon, G., Hoffmann, L., Geoffroy, P., Bronner, R., Lapier-
re, C. (2000) Repression of phenylpropanoid pathway in transgenic tobacco
results in reduced lignin content, developmental alterations, and decreased resi-
stance to pathogens. Abstracts of Papers of the American Chemical Society

219:269-270.

Levin, D.A., FranciscoOrtega, J., Jansen, R.K. (1996) Hybridization and the extinc-
tion of rare plant species. Conservation Biology 10:10-16.

Levin, P.S., Williams, J.G. (2002) Interspecific effects of artificially propagated fish:
an additional conservation risk for salmon. Conservation Biology 16:1581-1587.

Linacre, N.A., Ades, P.K. (2004) Estimating isolation distances for genetically modifi-
ed trees in plantation forestry. Ecological Modelling 179:247-257.

Linder, C.R. (1998) Potential persistence of transgenes: Seed performance of transge-
nic canola and wild x canola hybrids. Ecological Applications 8:1180-1195.



77

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5597 • Ekologiska effekter av GMO

Lindgren, D., Lindgren, K. (1997) Long distance pollen transfer may make gene con-
servation difficult. In: Conservation of forest genetic resources, ed. M. Kurm, Y.
Tamm, pp. 51-62. Estonian Agricultural University, Tartu.

Lindgren, K., Lindgren, D. (1996) Germinability of Norway spruce and Scots pine
pollen exposed to open air. Silva Fennica 30:3-9.

Losey J.E., Rayor L.S., Carter M.E. (1999) Transgenic pollen harms monarch larvae.
Nature 399:214.

Lu, C.M., Kato, M., Kakihara, F. (2002) Destiny of a transgene escape from Brassica

napus into Brassica rapa. Theoretical and Applied Genetics 105:78-84.

Maclean, N., Laight, R.J. (2000) Transgenic fish: an evaluation of benefits and risks.
Fish and Fisheries 1:146-172.

McGinnity, P., Prodöhl, P., Ferguson, A., Hynes, R., Maoiléidigh, N.O., Baker, N.,
Cotter, D., O’Hea, B., Cooke, D., Rogan, G., Taggart, J., Cross, T. (2003) Fitness
reduction and potential extinction of wild populations of Atlantic salmon, Salmo

salar, as a result of interactions with escaped farm salmon. Proceedings of the

Royal Society B 270:2443-2450.

Mlynárová L., Conner A.J., Nap J.P. (2006) Directed microspore-specific recombina-
tion of transgenic alleles to prevent pollen-mediated transmission of transgenes.
Plant Biotechnology Journal 4, 445-452.

Morandin, L.A., Winston, M.L. (2005) Wild bee abundance and seed production in
conventional, organic, and genetically modified canola. Ecological Applications

15:871-881.

Morgan, M.T. (2002) Genome-wide deleterious mutation favors dispersal and species
integrity. Heredity 89:253-257.

Moyes, C.L., Lilley, J.M., Casais, C.A., Cole, S.G., Haeger, P.D., Dale, P.J. (2002)
Barriers to gene flow from oilseed rape (Brassica napus) into populations of Sina-

pis arvensis. Molecular Ecology 11:103-112.

Muir, W.M., Howard, R.D. (1999) Possible ecological risks of transgenic organism
release when transgenes affect mating success: Sexual selection and the Trojan
gene hypothesis. Proceedings of the National Academy of Sciences U.S.A.

96:13853-13856.

Muir, W.M., Howard, R.D. (2001) Fitness components and ecological risk of trans-
genic release: A model using Japanese medaka (Oryzias latipes). American Natu-

ralist 158:1-16.

Muir, W.M., Howard, R.D. (2002) Assessment of possible ecological risks and
hazards of transgenic fish with implications for other sexually reproducing orga-
nisms. Transgenic Research 11:101-114.

Muir, W.M. (2004) The threats and benefits of GM fish. Embo Reports 5:654-659.



78

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5597 • Ekologiska effekter av GMO

NRC (National Research Council) (2002) Animal Biotechnology: Science-Based

Concerns. 2002. National Academy Press, Washington, DC.

Naylor, R.L., Williams, S.L., Strong, D.R. (2001) Aquaculture – A gateway for exotic
species. Science 294:1655-1656.

Norris, C., Sweet, J. (2003) Monitoring large scale releases of genetically modified
crops (EPG 1/5/84) incorporating report on project EPG 1/5/30: monitoring
releases of genetically modified crop plants. Report No. EPG 1/5/84, UK Depart-
ment of Environment, Food & Rural Affairs,
www.defra.gov.uk/environment/gm/research/epg-1-5-84.htm

Nowak, R. (2002) Gene warfare to be waged on invasive fish. New Scientist, online,
www.newscientist.com/article/mg17423420.500.html 

N. U. (1935) Genome analysis in Brassica with special reference to the experimental
formation of B. napus and peculiar mode of fertilization. Japanese Journal of

Botany 7:389-452.

Orson, J. (2002) Gene stacking in herbicide tolerant oilseed rape: lessons from the
North American experience. English Nature Research Reports No. 443, 17pp.

Palm S., Ryman N. (1999) Genetic basis of phenotypic differences between trans-
planted stocks of brown trout. Ecology of Freshwater Fish 8:169-180.

Palm S., Laikre L., Jorde P.E., Ryman N. (2003) Effective population size and tempo-
ral genetic change in stream resident brown trout (Salmo trutta, L.). Conserva-

tion Genetics 4:249-264.

Pessel, F.D., Lecomte, J., Emeriau, V., Krouti, M., Messean, A., Gouyon, P.H. (2001)
Persistence of oilseed rape (Brassica napus L.) outside of cultivated fields. Theo-

retical and Applied Genetics 102:841-846.

Pilate, G., Guiney, E., Holt, K., Petit-Conil, M., Lapierre, C., Leple, J.C., Pollet, B.,
Mila, I., Webster, E.A., Marstorp, H.G., Hopkins, D.W., Jouanin, L., Boerjan,
W., Schuch, W., Cornu, D., Halpin, C. (2002) Field and pulping performances of
transgenic trees with altered lignification. Nature Biotechnology 20:607-612.

Reichhardt, T. (2000) Will souped up salmon sink or swim? Nature 406:10-12.

Reichman J.R., Watrud L.S., Lee E.H., Burdick C.A., Bollman M.A., Storm M.J.,
King G.A., Mallory-Smith C. (2006) Establishment of transgenic herbicide-resi-
stant creeping bentgrass (Agrostis stolonifera L.) in nonagronomic habitats.
Molecular Ecology, In press.

Rhymer, J.M., Simberloff, D. (1996) Extinction by hybridization and introgression.
Annual Review of Ecology and Systematics 27:83-109.

Richardson, D.M. (1998) Forestry trees as invasive aliens. Conservation Biology

12:18-26.



79

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5597 • Ekologiska effekter av GMO

Richter, O., Zwerger, P., Dietz-Pfeilstetter, A., Foit, K. (2004) Modelling dispersal of
genetic information via pollen flow and its application to transgenic oilseed rape.
Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz 839-846.

Rieger, M.A., Potter, T.D., Preston, C., Powles, S.B. (2001) Hybridisation between
Brassica napus L. and Raphanus raphanistrum L. under agronomic field condi-
tions. Theoretical and Applied Genetics 103:555-560.

Rieger, M.A., Lamond, M., Preston, C., Powles, S.B., Roush, R.T. (2002) Pollen-
mediated movement of herbicide resistance between commercial canola fields.
Science 296:2386-2388.

Royal Society of Canada (2001) Elements of Precaution: Recommendations for the
Regulation of Food Biotechnology in Canada. www.rsc.ca//files/publications/
expert_panels/foodbiotechnology/GMreportEN.pdf

Rugh, C.L., Senecoff, J.F., Meagher, R.B., Merkle, S.A. (1998) Development of trans-
genic yellow poplar for mercury phytoremediation. Nature Biotechnology

16:925-928.

Ryman, N., Utter, F., Laikre, L. (1995) Protection of intraspecific biodiversity of
exploited fishes. Reviews in Fish Biology and Fisheries 5:417-446.

Ryman, N. (1997) Minimizing adverse effects of fish culture: understanding the gene-
tics of populations with overlapping generations. ICES Journal of Marine Science

54:1149-1159.

Scheffler, J.A., Parkinson, R., Dale, P.J. (1993) Frequency and distance of pollen dis-
persal from transgenic oilseed rape (Brassica napus). Transgenic Research 2:356-
364.

Scheffler, J.A., Parkinson, R., Dale, P.J. (1995) Evaluating the effectiveness of isola-
tion distances for field plots of oilseed rape (Brassica napus) using a herbicide-
resistance transgene as a selectable marker. Plant Breeding 114 :317-321.

Schernthaner, J.P., Fabijanski, S.F., Arnison, P.G., Racicot, M., Robert, L.S. (2003)
Control of seed germination in transgenic plants based on the segregation of a
two-component genetic system. Proceedings of the National Academy of Sciences

U.S.A. 100:6855-6859.

Scott, S.E., Wilkinson, M.J. (1998) Transgene risk is low. Nature 393:320.

Sears M.K., Hellmich R.L., Stanley-Horn D.E., Oberhauser K.S., Pleasants J.M.,
Mattila H.R., Siegfried B.D., Dively G.P. (2001) Impact of Bt corn pollen on
monarch butterfly populations: A risk assessment. Proceedings of the National

Academy of Sciences U.S.A. 98:11937-11942.

Simard, M.J., Legere, A., Seguin-Swartz, G., Nair, H., Warwick, S. (2005) Fitness of
double vs. single herbicide-resistant canola. Weed Science 53:489-498.



80

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5597 • Ekologiska effekter av GMO

Slavov, G.T., DiFazio, S.P., Strauss, S.H. (2004) Gene flow in forest trees: gene migra-
tion patterns and landscape modelling of transgene dispersal in hybrid poplar. In:
Introgression from genetically modified plants into wild relatives, ed. H.C.M.
den Nijs, D. Bartsch, J. Sweet, pp. 89-106. CABI Publishing, Cambridge, UK.

Snow, A.A., Andersen, B., Jørgensen, R.B. (1999) Costs of transgenic herbicide resi-
stance introgressed from Brassica napus into weedy B rapa. Molecular Ecology

8:605-615.

Snow, A.A. (2002) Transgenic crops – why gene flow matters. Nature Biotechnology

20:542.

Snow, A.A., Pilson, D., Rieseberg, L.H., Paulsen, M.J., Pleskac, N., Reagon, M.R.,
Wolf, D.E., Selbo, S.M. (2003) A Bt transgene reduces herbivory and enhances
fecundity in wild sunflowers. Ecological Applications 13:279-286.

Snow, A.A., Andow, D.A., Gepts, P., Hallerman, E.M., Power, A., Tiedje, J.M., Wol-
fenbarger, L.L. (2005) Genetically engineered organisms and the environment:
current status and recommendations. Ecological Applications 15:377-404.

Sparrevik, E. ed. (2001) Utsättning och spridning av fisk: strategi och bakgrund. 
Fiskeriverket informerar 2001:8, 30pp.

Staniland, B.K., McVetty, P.B.E., Friesen, L.F., Yarrow, S., Freyssinet, G., Freyssinet,
M. (2000) Effectiveness of border areas in confining the spread of transgenic
Brassica napus pollen. Canadian Journal of Plant Science 80:521-526.

Stewart, C.N., All, J.N., Raymer, P.L., Ramachandran, S. (1997) Increased fitness of
transgenic insecticidal rapeseed under insect selection pressure. Molecular Ecolo-

gy 6:773-779.

Stewart, C.N., Halfhill, M.D., Warwick, S.I. (2002) Gene flow and its consequences:
Brassica napus (canola, oliseed rape) to wild relatives. Proceedings of the Gene
Flow Workshop, The Ohio State University, March 5 and 6, 2002, pp. 106-112. 

Stewart, C.N., Halfhill, M.D., Warwick, S.I. (2003) Transgene introgression from
genetically modified crops to their wild relatives. Nature Reviews Genetics

4:806-817.

Stokstad, E. (2002) Transgenic species – Engineered fish: Friend or foe of the environ-
ment? Science 297:1797-1799.

Strauss, S.H., Rottman, W.H., Brunner, A.M., Sheppard, L.A. (1995) Genetic-engine-
ering of reproductive sterility in forest trees. Molecular Breeding 1:5-26.

Strauss, S.H. (2003) Genetic technologies – Genomics, genetic engineering, and
domestication of crops. Science 300:61-62.

Strauss, S.H., Brunner, A.M., Busov, V.B., Ma, C.P., Meilan, R. (2004) Ten lessons
from 15 years of transgenic Populus research. Forestry 77:455-465.



81

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5597 • Ekologiska effekter av GMO

Sundström, L.F., Lohmus, M., Devlin, R.H., Johnsson, J.I., Biagi, C.A., Bohlin, T.
(2004a) Feeding on profitable and unprofitable prey: Comparing behaviour of
growth-enhanced transgenic and normal coho salmon (Oncorhynchus kisutch).
Ethology 110:381-396.

Sundström, L.F., Lohmus, M., Johnsson, J.I., Devlin, R.H. (2004b) Growth hormone
transgenic salmon pay for growth potential with increased predation mortality.
Proceedings of the Royal Society B 271:S350-S352.

Sundström, L.F., Lohmus, M., Devlin, R.H. (2005) Selection on increased intrinsic
growth rates in coho salmon, Oncorhynchus kisutch. Evolution 59:1560-1569.

Tabashnik B.E., Patin A.L., Dennehy T.J., Liu Y.B., Carriere Y., Sims M.A., Antilla L.
(2000) Frequency of resistance to Bacillus thuringiensis in field populations of
pink bollworm. Proceedings of the National Academy of Sciences U.S.A.
97:12980-12984.

Tabashnik, B.E., Carriere, Y., Dennehy, T.J., Morin, S., Sisterson, M.S., Roush, R.T.,
Shelton, A.M., Zhao, J.Z. (2003) Insect resistance to transgenic Bt crops: Lessons
from the laboratory and field. Journal of Economic Entomology 96:1031-1038.

Taylor, G. (2002) Populus: Arabidopsis for forestry. Do we need a model tree? Annals

of Botany 90:681-689.

Thalmann, C., Guadagnuolo, R., Felber, F. (2001) Search for spontaneous hybridiza-
tion between oilseed rape (Brassica napus L.) and wild radish (Raphanus rapha-

nistrum L.) in agricultural zones and evaluation of the genetic diversity of the
wild species. Botanica Helvetica 111:107-119.

Timmons, A.M., OBrien, E.T., Charters, Y.M., Dubbels, S.J., Wilkinson, M.J. (1995)
Assessing the risks of wind pollination from fields of genetically-modified Brassi-

ca napus ssp. oleifera. Euphytica 85:417-423.

Tuskan, G.A., DiFazio, S., Jansson S., Bohlmann, J. et al. (2006) The genome of
black cottonwood Populus trichocarpa (Torr. & Gray). Science 313:1596-1604.

Tymchuk W.E.V., Abrahams M.V., Devlin R.H. (2005) Competitive ability and mor-
tality of growth-enhanced transgenic Coho salmon fry and parr when foraging
for food. Transactions of the American Fisheries Society 134:381-389.

Vacher, C., Weis, A.E., Hermann, D., Kossler, T., Young, C., Hochberg, M.E. (2004)
Impact of ecological factors on the initial invasion of Bt transgenes into wild
populations of birdseed rape (Brassica rapa). Theoretical and Applied Genetics

109:806-814.

Walklate, P.J., Hunt, J.C.R., Higson, H.L., Sweet, J.B. (2004) A model of pollen-
mediated gene flow for oilseed rape. Proceedings of the Royal Society B 271:441-
449.



82

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5597 • Ekologiska effekter av GMO

Warwick, S.I., Beckie, H.J., Small, E. (1999) Transgenic crops: new weed problems
for Canada? Phytoprotection 80:71-84.

Warwick, S.I., Simard, M.J., Legere, A., Beckie, H.J., Braun, L., Zhu, B., Mason, P.,
Seguin-Swartz, G., Stewart, C.N. (2003) Hybridization between transgenic Bras-

sica napus L. and its wild relatives: Brassica rapa L., Raphanus raphanistrum L.,
Sinapis arvensis L., and Erucastrum gallicum (Willd.) OE Schulz. Theoretical and

Applied Genetics 107:528-539.

Watrud L.S., Lee E.H., Fairbrother A., Burdick C., Reichman J.R., Bollman M.,
Storm M., King G., Van de Water P.K. (2004) Evidence for landscape-level, pol-
len-mediated gene flow from genetically modified creeping bentgrass with CP4
EPSPS as a marker. Proceedings of the National Academy of Sciences U.S.A.

101:14533-14538.

Weekes, R., Deppe, C., Allnutt, T., Boffey, C., Morgan, D., Morgan, S., Bilton, M.,
Daniels, R., Henry, C. (2005) Crop-to-crop gene flow using farm scale sites of
oilseed rape (Brassica napus) in the UK. Transgenic Research 14:749-759.

Westcott, L., Nelson, D. (2001) Canola pollination: an update. Bee World 82:115-
129.

Wilkinson, M.J., Davenport, I.J., Charters, Y.M., Jones, A.E., Allainguillaume, J.,
Butler, H.T., Mason, D.C., Raybould, A.F. (2000) A direct regional scale estimate
of transgene movement from genetically modified oilseed rape to its wild proge-
nitors. Molecular Ecology 9:983-991.

Wilkinson, M.J., Elliott, L.J., Allainguillaume, J., Shaw, M.W., Norris, C., Welters,
R., Alexander, M., Sweet, J., Mason, D.C. (2003) Hybridization between Brassi-

ca napus and B rapa on a national scale in the United Kingdom. Science 302:457-
459.

Williams, C.G., Savolainen, O. (1996) Inbreeding depression in conifers: Implications
for breeding strategy. Forest Science 42:102-117.

Winn, R.N., Norris, M.B., Brayer, K.J., Torres, C., Muller, S.L. (2000) Detection of
mutations in transgenic fish carrying a bacteriophage lambda cll transgene target.
Proceedings of the National Academy of Sciences U.S.A. 97:12655-12660.

Wolfenbarger, L.L., Phifer, P.R. (2000) The ecological risks and benefits of genetically
engineered plants. Science 290:2088-2093.



83

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5597 • Ekologiska effekter av GMO



84

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5597 • Ekologiska effekter av GMO



Sprider genetiskt modifierade organismer sig i naturen?

Hur gör de det? Kan det skada ursprungliga arter och

miljöer?

Denna rapport beskriver forskningsläget för främst raps,

vissa skogsträd och fisk. Alla tre grupper är aktuella för

genmodifiering men har kommit olika långt i utveckling

och tillstånd för storskalig användning. Alla tre är eller

kan bli relevanta för introduktion i Sverige. Alla tre har

potential att sprida sig och/eller sina gener.

Rapporten avslutas med förslag till framtida forsknings-

områden.
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