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Med bioteknik är det lättare att få fram potatissorter som är motstånds-
kraftiga mot bladmögel. Det gör att bonden inte behöver spruta lika 
mycket med kemiska bekämpningsmedel.   Foto: Scott Bauer, USDA.
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Inledning: Vi har haft fel!

För min del började alltihop med en fråga och en stark känsla av frustration. Frågan var: ”Hur kommer det 
sig att människor – vars grundläggande värderingar och starka engagemang för miljö och klimat jag helt 
och fullt delar – inte alls tycker som jag när det gäller bioteknik?” 

Frustrationen kom ur känslan av att tala för döva öron. ”De vill ju inte ens försöka lyssna!” Men nästa fas 
i processen var en plötslig insikt: ”Aha, de tänker likadant om mig!” Vi var många som kände samma frustra-
tion över att likt Mattisrövare och Borkarövare stå på var sin sida om helvetesgapet och bråka, till nytta för 
ingen, men till skada för alla. Med tanke på de stora utmaningar kopplade till jordbruk och livsmedel vi nu 
står inför kan vi inte slösa kraft på en ofruktbar fejd. 

Ett tidigare försök att skapa en dialogprocess stupade just på detta, att deltagarna med dialog egentligen 
menade att de andra borde lyssna medan man själv talade. Men när vi år 2012 genomförde ett seminarium 
hos KSLA kring boken Tomorrow’s table med de båda författarna Pamela Ronald och Raoul Adamchak fick 
vi ny inspiration. En ekologisk odlare och en forskare inom växtbioteknikområdet kunde föra en konstruktiv 
dialog där bioteknik förenades med ekologisk produktion. Det var upplyftande. Att de båda dessutom var 
ett par också i livet i övrigt gjorde inte saken sämre.

Tänk om vi skulle försöka lyssna på varandra istället, verkligen lyssna på varandras bästa argument och 
ta vara på dem utan ambition att pådyvla varandra den egna uppfattningen. Målet skulle snarare vara att 
utveckla den egna ståndpunkten och bli mer konstruktiv i diskussionen.

En sådan dialog trivs sällan på de stora arenorna. På konferenser och seminarier där vi så ofta möts till 
diskussion blir det inte mycket med lyssnandet. Där handlar det mer om att befästa den egna ståndpunkten 
och ”vinna” debatten. Den här diskussionen behövde en annan form, ett annat sammanhang. Inom KSLA, 
bland de drygt 650 ledamöterna, finns hela bredden av uppfattningar om den moderna biotekniken, från de 
uteslutande positiva till de totalt negativa, och hela spektrumet däremellan. Ur samtal med olika deltagare 
föddes så tanken att samla en grupp akademiledamöter med skilda uppfattningar till en informell diskus-
sion där ingen företrädde ett organiserat intresse, men alla talade utifrån sina egna tankar, erfarenheter och 
perspektiv. Så växte dialogprojektet fram.

Under drygt två år har vi mötts till diskussioner om olika aspekter av bioteknik i växtodlingen och dess 
betydelse för samhället. Deltagarna i projektet har turats om att ansvara för planering och upplägg av träf-
farna. Till varje tillfälle har externa föreläsare inbjudits och de har gjort presentationer utifrån sina olika 
områden av expertis. Diskussionerna har varit intensiva, vissa frågor har återkommit i stort sett varje gång. 

Vi startade med vitt skilda uppfattningar om biotekniken – och om varandras uppfattningar. Vi lämnar 
projektet, fortfarande med skilda uppfattningar, men med betydligt mer nyanserade uppfattningar om bio-
tekniken – och om varandras uppfattningar. Eller som en av deltagarna uttryckte saken på vårt avslutande 
seminarium: ”vi har alla haft fel”.

Vi var på ett tidigt stadium överens om att vi skulle dokumentera vårt dialogprojekt. Denna KSLAT är 
en sådan dokumentation. Den innehåller minnesanteckningar från våra olika träffar, artiklar från några av 
ledamöterna och intervjuer med några. Här finns också ett gemensamt uttalande om behovet av omfattande 
satsningar på växtförädling och om hur växtbiotekniken kan komma in i en sådan utveckling. Vi har också 
enats om en målbild, som handlar om vad som krävs för att jordbruk och trädgårdsnäring ska kunna möta 
sina utmaningar.

När, hur och varför började dialogprojektet eller, som det egentligen heter, KSLA:s 
projekt ”Biotekniken i växtodlingen”? 
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Ja, vi har alla haft fel, men också rätt till viss del. Och tillsammans har vi utvecklat ett betydligt mer 
nyanserat och djupgående förhållningssätt till biotekniken än vi hade var för sig vid starten. Det är vår för-
hoppning att vi genom den här rapporten kan dela med oss av de kunskaper och insikter projektet gett oss.

Slutligen vill jag framföra vårt varma tack till KSLA, Mistra Biotech och Sveriges Utsädesförening, som 
genom finansiering gjort genomförandet möjligt.

Annika Åhnberg
Processledare

Ekobonden Raoul Adamchak och växtgenetikern 
Pamela Ronald inspirerade KSLA att dra igång Dia-
logprojektet med boken ”Tomorrow’s Table – Organic 
Farming, Genetics and the Future of Food”. Deras bud-
skap: biotekniken kan vara med och skapa ett ekolo-
giskt hållbart jordbruk. Foto: Pico van Houtryve*.



Frön för framtiden – ett dialogprojekt om bioteknik i växtodlingen 9

Gemensam ståndpunkt

Vi som deltagit i KSLA:s dialogprojekt ”Biotekniken i växtodlingen” har kommit till 
insikt om att varken ett okritiskt bejakande av den moderna växtbiotekniken eller 
ett lika okritiskt avståndstagande från den är en rimlig hållning. Vi måste förändra 
vår syn på växtförädling och växtbioteknik. 

Växtförädling kan spela en nyckelroll för att möta 
miljökrav, klimatförändringar och människornas 
behov av mat och andra växtbaserade produkter. Vi 
kan därför inte lämna till marknaden att ta hand 
om utvecklingen på det här området och vi bör inte 
heller avstå från att utnyttja de nya verktyg som 
forskningen inom växtbiotekniken förser oss med. 

Vi konstaterar att växtbiotekniken är en uppsätt-
ning nya metoder med vars hjälp människan kan 
skaffa kunskaper om och förändra egenskaperna 
hos växter på sätt som inte tidigare varit möjliga. 
Detta är förenat med krav på stort ansvarstagande 
och ingående etiska bedömningar. Idag finns stora 
brister och problem i hur växtbiotekniken används, 
exempelvis genom:

• att en del av dessa tekniker, de som handlar om 
analys av samband mellan gener och specifika 
egenskaper, har introducerats och används utan 
restriktioner i modern växtförädling medan ut-
nyttjandet av andra tekniker, som så kallad gen-
modifiering eller GM-teknik, är strikt reglerat. 
För en tredje kategori och som nu utvecklas i 
snabb takt – riktade mutationer, till exempel med 
CRISPR/Cas9-tekniken – är situationen oklar 
beträffande vilka lagar och regler som gäller;

• att den säkerhetslagstiftning som idag reglerar 
tillämpningar genom genmodifiering (GM-
teknik) utgår från en mer än 25 år gammal de-
finition av begreppet och att samma egenskaper 
som åstadkoms med andra tekniker hamnar  
utanför lagstiftningen;

• att utvecklingen av den växtförädling som ut-
nyttjar genmodifiering (GM-teknik) domineras 

av stora globala företag som fått en monopol-
liknande ställning dels genom patent, dels på 
grund av de höga kostnaderna för forskning och 
för godkännanden av att de framförädlade väx-
terna ska få odlas och säljas;

• att de egenskaper som tagits fram med genmodi-
fiering (GM-teknik) fram tills nu nästan enbart 
varit av kommersiellt intresse för lantbruks- och 
växtförädlingsföretag och inte primärt utveck-
lats därför att de är av intresse för samhälle och 
konsumenter.

Dessa brister i tillämpningen av växtbioteknik 
för genmodifiering har gett upphov till en debatt 
om livsmedelssäkerhet och denna tekniks sociala, 
ekonomiska och ekologiska konsekvenser.

De utmaningar som jordbruket globalt står inför 
när det gäller miljö, klimat och försörjning med 
livsmedel är mycket stora. Dessa utmaningar berör 
också det svenska jordbruket där växtförädling har 
förutsättningar att bidra till de lösningar som nu 
måste sökas.

Växtbiotekniken kan vara en integrerad del av en 
växtförädling som bidrar till utveckling av ett håll-
bart jordbruk genom:

• att politiken och politiker i dialog med medbor-
garna och näringslivet tar stort ansvar för att for-
mulera de värden, värderingar och mål som bör 
styra utvecklingen av växtförädlingen i linje med 
klimatavtalet COP21 och FN:s hållbarhetsmål;

• att det sker en kraftfull ökning av allmänna 
medel till forskning och utveckling inom växt-
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DELTAGARE I DIALOGPROJEKTET ”BIOTEKNIKEN I VÄXTODLINGEN”

förädlingsområdet, som är av stort svenskt in-
tresse för samhälle, näringsliv och konsumenter, 
och att möjligheter till samarbete i Norden eller 
på EU-nivå utnyttjas;

• att växtförädlingen och dess tillämpning regleras 
av en ny biosäkerhetslagstiftning som utgår från 
växternas egenskaper och inverkan på en hållbar 

samhällsutveckling med möjlighet till en hår-
dare prövning beroende på vilken egenskap som 
tillförts;

• att regelverket utformas så att det ger nödvändig 
säkerhet samtidigt som det möjliggör för ett krea- 
tivt, ansvarstagande och växtförädlingsinriktat 
entreprenörskap att utvecklas.

Annika Åhnberg, f d jordbruksminister, processledare för Dialogprojektet. 

Anders Nilsson, agronom, f d forskningschef på Svalöf Weibull samt forskningssekreterare på Sveriges lant-
bruksuniversitet.

Bengt Persson, lantbrukare, styrelseledamot i Sveriges lantbruksuniversitet, tidigare olika förtroendeuppdrag 
inom LRF.

Birgitta Carlander, agronom, lantbruksföretagare, styrelseledamot i Skaraborgsgrisen Ek För, f d ordförande för 
Lantmännens forskningsstiftelse. 

Christel Cederberg, biträdande professor i fysisk resursteori, Chalmers Tekniska Högskola.

Gunnar Rundgren, författare, jordbrukskonsult, lantbrukare, en av grundarna av KRAV.

Inger Andersson, civilingenjör, ordförande för forskningsprogrammet Mistra Biotech, f d generaldirektör för 
Livsmedelsverket, tidigare verksam inom Arla och har haft olika styrelseuppdrag inom livsmedelsområdet.

Jan Rundqvist, agronom, affärsutvecklare Protein Consulting, grundare av CropTailor AB, vice ordförande i 
Stiftelsen Lantbruksforskning.

Peter Sylwan, vetenskapsjournalist.

Roland von Bothmer, professor emeritus i kulturväxternas genetik och förädling, Sveriges lantbruksuniversitet, 
verksam vid NordGen och The Global Seed Vault på Svalbard. 

Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Torleif Ingelög, biolog, författare, f d chef för ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Samtliga är ledamöter i KSLA.
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Målbild – 
det hållbara jordbruket 2050 

Det finns fysiska och biologiska gränser för hur stor 
del av naturens resurser människan kan använda. 
Jorden har inte mycket mer mark att odla upp om 
vi ska bevara värdefulla naturekosystem. Men idag 
försvinner värdefull odlingsmark genom försurning, 
försaltning, försumpning, erosion och bebyggelse i 
en förfärande takt av tio miljoner hektar om året 
(cirka fyra gånger Sveriges åkermark). Och på den 
mark vi brukar hoppas vi i framtiden kunna odla 
grödor som producerar inte bara livsmedel utan 
också biomassa för att ersätta fossilbaserad energi 
och råvaror till industrin. Den riktigt stora utma-
ningen är att etablera agroekosystem som långsiktigt 
producerar lika mycket eller mer än det som dagens 
jordbruk klarar av, samtidigt som de upprätthåller 
andra ekosystemfunktioner som är viktiga både för 
människan och många andra arter. Forskning kan 
ge oss fördjupad förståelse av dessa processer och 
system samt hur de kan påverkas i önskvärd rikt-
ning. Växtförädling, där tillgängliga tekniker an-
vänds, är ett kraftfullt verktyg som medverkar till 
att nå uppställda mål genom anpassning av de kul-
turväxter som utnyttjas i odlingssystemen.

Uppdraget
Utifrån detta perspektiv kan följande uppdrag för 
jordbruket formuleras: 

• Att producera tillräckligt med föda, foder, fiber, 
energi och industriråvara för att täcka nuvarande 

Jordbruket ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Med detta menar 
vi att jordbruket ska producera tillräckligt med föda, fiber, foder, energi och indu-
striråvara, samtidigt som ekosystemen och dess funktioner bibehålls.

Det måste också vara ekonomiskt lönsamt för bonden att bruka jorden – och 
producera de varor och tjänster som samhället och konsumenterna efterfrågar – 
på ett hållbart sätt. 

globala och framtida behov. Samtidigt måste vår 
definition av ”behov” förändras. Det finns be-
gränsningar i hur stora uttag vi kan göra från 
ekosystemen. Ökad produktion, ändrad kon-
sumtion och bättre fördelning av resurser är alla 
nödvändiga delar för att nå hållbarhet. De måste 
vägas mot varandra på ett balanserat sätt. 

• Att som sitt viktigaste resultat producera hälso-
samma och attraktiva livsmedel, vilket är en för-
utsättning för ett gott liv. Jordbruket, livsmedels-
industrin, handeln och vår konsumtion utgör en 
helhet där delarna ömsesidigt påverkar varandra.

• Att förvalta en dominerande del av de landbase-
rade ekosystemen i världen med ett ansvar som 
går mycket längre än att leverera traditionella 
” jordbruksprodukter”, främst som livsmedel. Vi 
behöver vetenskapligt baserade metoder som vi-
sar hur jordbrukets produktionssystem påverkar 
andra ekosystemtjänster, till exempel polline-
ring, kolinlagring och ett varierat landskap, som 
underlag för politiska avvägningar.

• Att driva jordbruk måste vara ekonomiskt uthål-
ligt inom de ekologiska ramar som naturen ger 
och ska bidra till social och kulturell hållbarhet. 
Det måste finnas en öppen, förutsättningslös 
och ständigt pågående dialog om jordbrukets 
olika metoder och dess viktiga roll i samhället. 
En utveckling av lokala marknader och direkta 
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kopplingar mellan primärproduktionen och livs-
medelsförädlingen ger också förutsättningar för 
ett förbättrat samförstånd i värdekedjan. En 
kombination av produktion inom landet och 
internationell handel ökar tryggheten i livsme-
delsförsörjningen.

Utifrån det ovan angivna uppdraget kommer jord- 
bruket att bedrivas under följande förutsättningar:

• Globaliseringen tenderar att driva fram specia-
lisering och ensidighet i jordbruket. Ett hållbart 
jordbruk förutsätter mångfald och diversitet. 
En stark växtförädling, anpassad efter lokala 
och regionala förutsättningar och för odling av 
kvalificerade nischgrödor, ökar det svenska jord-
brukets konkurrenskraft och ökar möjligheten 
till en diversifierad och hållbar växtodling och 
därpå baserad konkurrenskraftig livsmedelsin-
dustri. Höjt näringsmässigt innehåll i produce-
rade grödor förstärker också möjligheter att möta 
marknadens önskemål.

• I ett hållbart jordbruk ska nybildningen av mat- 
jord vara i balans med eller större än bortodling-
en. Markens mullhalt har stor betydelse för både 
bördighet och hushållning med resurser. Ökat 
kolinnehåll i marken bidrar till att minska atmo-
sfärens innehåll av växthusgaser. Odlingssystem 
som innebär att åkermarken är bevuxen hela eller 
huvuddelen av året bidrar till en ökad mullhalt.

• I ett hållbart jordbruksekosystem ska resilien-
sen i första hand vara inbyggd i systemet och/
eller växterna själva. Anpassning till föränd-
ringar eller förmåga att motstå påfrestningar 
får inte påverka omgivande ekosystem negativt, 
vare sig det handlar om resiliensen i sig eller de 
kompletterande åtgärder som behöver sättas in. 
Växtförädling för ökad och bibehållen resistens 
hos kulturväxter mot skadegörare, bättre kon-
kurrens mot ogräs och högre tolerans för olika 
stressfaktorer, till exempel torka – det vill säga 
anpassning till de lokala förutsättningarna – är 
viktiga medel för att uppnå dessa mål. Jordbruket 
ska bedrivas med respekt för djurens välfärd och 

Lantbruket förvaltar en stor del av de landbaserade ekosystemen. Träd- och buskrader mellan höstrapsodlingarna ökar den biologiska 
mångfalden och gör landskapet mer varierat. Foto: Peter Sylwan.



Frön för framtiden – ett dialogprojekt om bioteknik i växtodlingen 13

naturliga beteenden samt så att de olika djursla-
gens och växternas egenskaper utnyttjas på bästa 
sätt, exempelvis att idisslare företrädesvis äter 
gräs och betar under sommarhalvåret. 

• I ett hållbart jordbrukslandskap hålls närings-
läckaget på en så låg nivå att hav, sjöar och vat-
tendrag inte är utsatta för skadlig eutrofiering. 
Grödornas upptagning av näringsämnen effekti-
viseras. Samhällets hantering av avfall och rest-
produkter organiseras så att värdefulla närings-
ämnen kan återföras till jordbruket. 

• Ett hållbart jordbruk använder ändliga resurser 
optimalt. Den gödsel växterna behöver kommer 
antingen från återvunna näringsämnen eller är 
framställd med hjälp av förnybar energi. Den 
energi som används till maskiner och anlägg-
ningar kommer från förnybara källor. Genom 
växtförädling kan odlade grödor tillföras nya 
egenskaper som gör att de kan utnyttjas för att 
producera inte bara mat utan också olika råvaror, 
specialprodukter och energi.

• Jordbruksekosystemet och vår föda ska skyddas 
från miljö- och hälsoskadliga ämnen, i synnerhet 
sådana som kan ackumuleras eller som stör vik-

tiga processer. Det handlar både om sådant som 
vi medvetet eller omedvetet sprider i jordbruket, 
men också föroreningar utifrån (till exempel ra-
dioaktivt nedfall och kadmium). Växtförädling 
kan bidra till att grödornas upptag av oönskade 
ämnen minimeras. 

• Biologisk mångfald är centralt i ett uthålligt 
jordbruk och kommer till uttryck på alla nivåer: 

 – mångfald inom arterna, det vill säga många 
sorter av varje gröda; 

 – inom odlingssystemet, det vill säga inte mo-
nokultur, utan integrering av djur och växter i 
produktionssystemen, och 

 – i landskapet, det vill säga sambandet mellan 
jordbruket och omgivande natur.

Vårt projekt har tagit sin utgångspunkt i diskus-
sionen om den moderna bioteknikens roll i växtod-
ling och växtförädling, men utvecklingen till ett 
hållbart jordbruk förutsätter också förändringar i 
många andra avseenden – socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt. Det är uppenbart att det finns en rad 
förhållanden och processer som behöver förändras 
för att de utmaningar samhället står inför ska kunna 
mötas.

I ett hållbart brukat odlingslandskap trivs många arter av pollinerande insekter. Foto: Jenny Jewert.
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Växtförädlingen innebar att successivt förbättrade 
sorter togs fram som kunde odlas med högre skör-
dar, säkrare kvaliteter och bättre resistens mot sjuk-
domar och skadegörare än de utsäden som ersattes. 
Efter hand tillkom nya tekniker som gjorde att växt-
förädlingen kunde leda till språngvisa förbättringar, 
till exempel när Hilleshög lanserade hybridsorter av 
sockerbeta som inte behövde gallras (monogerma 
sorter). 

Framstegen inom den biologiska forskningen 
under de senaste 60 åren har gett nya verktyg till 
växtförädlingen och vi har fått en helt annan för-
ståelse av biologiska processer. Detta gör det möjligt 
att säkrare än tidigare identifiera områden där växt-
förädlingen kan ge nya egenskaper hos våra kultur-
växter och hur dessa egenskaper kan utnyttjas för 
att svara mot olika behov. Exempel på sådana möj-
ligheter är:

• Konsumentsäkerhet och konsumentefterfrågan
Växternas upptag av tungmetaller som kadmium 
och arsenik kan minskas genom växtförädling. 
Användning av kemiska bekämpningsmedel 
kan minskas med lägre förekomst av resthalter 
i svenska livsmedel av dessa ämnen som följd. 
Genom resistensförädling kan problem med 
förekomst av mykotoxiner som följd av svamp-
infektioner minskas. Det ökade intresset för eko-
logiskt producerade livsmedel, inte minst potatis, 
grönsaker, frukt och bär, visar på behov av växt-
förädling som underlättar möjligheterna att möta 
denna efterfrågan.

• Innovativa livsmedel
Växtförädling kan utnyttjas för att ta fram nya 
kvaliteter i råvaran som öppnar helt nya eller ut-

Växtförädlingens roll i jordbruket

Växtförädlingen spelar en central roll för jordbrukets utveckling, alltifrån domesti-
ceringen av vilda växter till de olika grödor som vi odlar idag. Den genetiska forsk-
ning som genomfördes runt förra sekelskiftet lade grunden för en systematisk och 
vetenskapsbaserad växtförädling. 

vecklar befintliga användningsområden, till ex-
empel havre-, äpple- och bärgrödor för drycker; 
vete som kan accepteras av personer som lider av 
celiaki (glutenintolerans); potatis med stärkelse 
som bryts ner långsammare; grönsaker, frukt och 
bär med förhöjt innehåll av hälsobefrämjande 
ämnen; oljeväxter med långkedjiga, fleromät-
tade fettsyror.

• Miljökrav på jordbruket
 – Resistensförädling är ett verkningsfullt verktyg 

för att minska beroendet av kemiska bekämp-
ningsmedel. Eftersom skadegörarna ständigt 
anpassar sig till värdväxtens resistensegenskaper 
så måste resistensförädlingen kontinuerligt för-
nyas även om det nu finns möjlighet att ta fram 
resistens som har goda förutsättningar att vara 
mer hållbar. 

 – Direktivet för integrerad bekämpning (IPM) 
syftar till att minska användningen av kemisk 
bekämpning och har accentuerat kraven på för-
bättrad resistens mot skadegörare, också i de fall 
där vi idag har väl fungerande kemisk bekämp-
ning.

 – Förädling för ökad effektivitet i växters utnytt-
jande av kväve och fosfor innebär att risken för 
läckage av dessa ämnen till hav och sjö minskar. 

 – Växtförädling för sorter som medger plöjnings-
fri odling, till exempel perenna grödor (stråsäd 
eller oljeväxter) och mellangrödor, kan långsik-
tigt minska förluster av näringsämnen och mat-
jord samt öka inbindningen av kol i åkermark.

• Klimatanpassning
Förädling för successiv anpassning till ett för-
ändrat klimat är en förutsättning för konkurrens-
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kraftig odling av många grödor, särskilt grödor 
som för sin utveckling är känsliga för vår unika 
kombination av oförändrat ljus, mildare vintrar 
och vårfroster. Ett ändrat klimat ger nya eller 
ändrade problem med skadegörare som leder 
till ökade eller nya behov av resistensförädling. 
Ändrat mönster för nederbörd under vår och 
försommar kräver anpassning för både försom-
martorka och vattenfyllda jordar hos vårsådda 
grödor. Introduktion av nya grödor i ett varmare 
klimat med längre vegetationsperiod kan kräva 
särskild anpassning till vårt nordiska ljusklimat 
som är unikt i ett globalt odlingsperspektiv. 

• Diversifierad produktion
Odling av grödor med små marknader eller grö-
dor med särskilda egenskaper kräver tillgång till 
anpassade sorter för att vara konkurrenskraftig. 
Exempel på sådana grödor är konserv- och foder-
ärt, åkerböna, våroljeväxter, äpple samt vallfröer 
och annan utsädesproduktion. Växtförädling 
kan bidra till ökad odling av trädgårdsgrödor 
eller nya grödor i jordbruket. Odling av grödor 
som industriråvara eller för energi leder till sär-
skilda behov av förädlingsinsatser.

• Produktivitet i växtodlingen
En successivt förbättrad produktivitet, för att 
producera mer med en mindre insats än idag, 
kommer att vara en nödvändig förutsättning för 
vår framtida produktion i jordbruk och trädgård. 
Växtförädlingen kan bidra med ytterligare höjd 
avkastning, anpassning till regionala klimatför-
hållanden, avbrottsgrödor i stråsädesdominera-
de växtföljder, bättre utnyttjande av tillgänglig 
växtnäring, minskad stress för vattenfaktorn och 
värme, bättre förmåga att konkurrera med ogräs, 
bättre resistens för mindre beroende av kemiska 
bekämpningsmedel och resistens mot skadegöra-
re där vi saknar bra metoder för kemisk eller an-
nan bekämpning. 

• Säkerställa det inhemska jord- och trädgårds-
bruket
De stora internationella växtförädlingsföretagen 
och den internationella forskningen satsar på 
stora globala grödor som majs och soja på de sto-
ra marknaderna i Frankrike/Tyskland och USA. 
Detta innebär att fortsatt stark växtförädling för 

den svenska marknaden är angelägen, inklu-
sive för-förädling (pre-breeding), behovsdriven 
forskning och tillgång till aktuella nya tekniker, 
för att odlingen av jordbruks- och trädgårdsgrö-
dor ska kunna hävda sig gentemot odling i andra 
länder. En väl fungerande sortprovning ger un-
derlag för lantbrukare, rådgivning och industri 
för sortval under olika förutsättningar.

• Export av vegetabilier
Vår export av vegetabilier, antingen som för-
ädlade produkter eller som nischad export av 
bulkproduktion (till exempel maltkorn, gryn-
havre eller brödvete) underlättas av tillgång till 
specifika kvaliteter som svarar mot olika livs-
medelsindustriers och marknaders önskemål 
och medger att vår export kan differentieras från 
andra länders produkter. Detta förutsätter att de 
producerade vegetabilierna har tagits fram med 
metoder för växtförädling som accepteras av 
importörer i andra länder. Betydelsen av export 
av spannmål och andra produkter från växtod-
lingen har ökat under senare år som en följd av 
minskad djurhållning inom landet. En betydan-
de del av exporten utgörs av foderspannmål till 
världsmarknadspris.

• Underlag för konkurrenskraftig animalie- 
produktion
Växtförädling av vallgrödor med bättre uthållig-
het mot utvintring, höjd kvalitet eller bättre an-
passning till odling i blandvallar ger bättre förut-
sättningar för produktion av mjölk samt nöt- och 
lammkött. Exempel på sådana förädlingsmål 
finns för alla de tre viktigaste vallgrödorna – ti-
motej, rajgräs och klöver. Växtförädling för ökad 
inhemsk odling av proteingrödor för att kunna 
konkurrera med importerad soja kan ge bättre 
konkurrenskraft för all animalieproduktion. För-
ädling för att minska innehåll av skadliga ämnen 
eller annan kvalitetsförbättring, till exempel höjd 
halt av enzymet fytas för effektivare utnyttjande 
av fosforinnehållet i foderspannmål, kan ge för-
delar i utfodringen av enkelmagade djur.

• Samverkan i kunskapskedjan
Växtförädlingens samverkan med forskning 
inom olika områden som rör produktions- 
systemens utformning, växtförädlingsforskning, 
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livsmedelsforskning, rådgivning och aktörer 
i olika marknader, gör att växtförädlaren kan 
utgöra ett nav för utveckling av nya produkter, 
produkter med förbättrade egenskaper eller höjd 
produktivitet i olika delar av värdekedjan.

• Samverkan i regionen
Det finns ett antal mindre växtförädlingsföretag 
i Norden som konkurrerar på utsädesmarknaden. 
Genom etablering av ett nordiskt Public Private 
Partnership (PPP, offentlig-privat samverkan) 
för pre-breeding (för-förädling) har ett samar-
bete inletts mellan företag och växtförädlings-
forskning i de nordiska länderna för de första 
stegen i växtförädlingen. Nu samarbetar företag 

som tidigare enbart såg sig som starka konkur-
renter. Växtförädlingen i de baltiska länderna 
deltar också i detta samarbete. Detta är ett bra 
exempel på hur personella resurser, företagens 
insatser och statliga medel kan poolas för ett 
effektivare arbetssätt än om en satsning bara görs 
nationellt eller inom ett företag. 

• Livsmedelstrygghet och minskad import
Utveckling av en diversifierad produktion av ve-
getabilier ger ökad trygghet i vår livsmedelsför-
sörjning. Det är en etiskt ansvarsfull politik att 
bidra till en global livsmedelsförsörjning genom 
att minska vårt beroende av import av livsmedel. 

Förädling av rödklöver och andra vallgrödor är viktigt för miljö, växtodling och djuruppfödning. Foto: Ylva Nordin.
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Biotekniken har bred användning i det moderna 
samhället, särskilt inom medicinen. FN:s konven-
tion om biologisk mångfald definierar bioteknik så 
här: ”Any technological application that uses bio-
logical systems, living organisms, or derivatives  
thereof, to make or modify products or processes for 
specific use.”

Agrobioteknik är ett avgränsat begrepp som avser 
användning av biotekniken för tillämpningar inom 
jordbruk och djurhållning. Exempel på använd-
ningsområden inom djurhållningen är för selektion 
inom husdjursaveln och för könssortering av sperma. 
FN:s livsmedelsorgan FAO ger följande beskrivning 
och definition:

”Biotechnology is the application of scientific 
techniques to modify and improve plants, animals, 
and microorganisms to enhance their value. 

Agricultural biotechnology is the area of bio-
technology involving applications to agriculture. 
Agricultural biotechnology has been practiced for a 
long time, as people have sought to improve agricult-
urally important organisms by selection and breed-
ing. An example of traditional agricultural biotech-
nology is the development of disease-resistant wheat 
varieties by cross-breeding different wheat types 
until the desired disease resistance was present in a 
resulting new variety.” 

Växtbioteknik – ett försök till 
definition och avgränsning

Begreppet bioteknik definieras olika i litteratur, officiella dokument och debatt. 
Dialogprojektet definierar växtbioteknik som ett samlingsbegrepp för vetenskap-
ligt baserade tekniker som används för att förändra växters egenskaper.

Växtbioteknik är en ytterligare avgränsning av be-
greppet agrobioteknik. Växtbiotekniken är ett nytt 
verktyg som används inom växtförädlingen sedan 
ett trettiotal år. Andra verktyg som den moderna 
växtförädlingen förfogar över är mutationer, fusion 
av celler, kromosomtalsfördubbling och hybridför-
ädling (framtagning av inavelslinjer som kombineras 
för att ta fram ett genetiskt enhetligt utsäde). 

I vissa sammanhang används begreppet växt-
bioteknik enbart för att beskriva ett tekniskt förfa-
rande för överförande av gener eller gensegment till 
en växt i enlighet med EU:s regelverk för genmodi-
fiering av växter. Det är enbart denna användning av 
växtbioteknik som är reglerad.

Vi har i KSLA:s dialogprojekt talat om de delar av 
växtbiotekniken som avser

”ett samlingsbegrepp för vetenskapligt baserade 
tekniker som används för att förändra växters egen-
skaper såsom regenerering (återskapande) av växter 
från enskilda växtceller, genmodifiering/genteknik/
GMO-växter (enligt definition1 i EU:s lagstiftning), 
geneditering2 (genredigering) eller andra former av 
riktade mutationer3, markörbaserad selektion (urval 
baserat på identifierade genmarkörer4 i en växt) och 
selektion baserad på genomisk analys5”. 

1) Ett tekniskt förfarande för att föra in specifika gener i en växt som inte kunnat ske på naturlig väg eller genom mutationsbehandling
 eller genom fusion av celler.
2) Utbyte av enskilda baspar i en gen.
3) Förändring av en specifik, identifierad gen.
4) Gensegment som inkluderar gener som ger en viss egenskap.
5) Kartläggning och analys av en växts hela DNA, jämfört med DNA för en växt av samma art med känd(a) egenskap(er).
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Varför detta motstånd?
Annik a  Åhnb erg

Det sena sjuttiotalets största politiska fråga 
i Sverige var tveklöst kärnkraftens vara eller 
icke vara. Torbjörn Fälldin förde centerpar-
tiet till framgång och sig själv till statsmi-
nisterposten genom löftet att aldrig dagtinga 
med sitt samvete och medverka till laddning 
av ett kärnkraftsaggregat. Och det var också 
kärnkraftsfrågan som ledde till hans avgång 
två år senare. 

Själv var jag mycket aktiv i arbetet inom 
kärnkraftsmotståndets linje tre. Motståndet 
vann anhängare från hela det politiska fäl-
tet, från yttersta vänster till värdekonservativ 
höger. Många som aldrig förr varit politiskt 
aktiva anslöt sig.

Vad var det som kunde förena medborga-
re med så vitt skilda politiska uppfattningar 
och grundläggande värderingar? En lista över 
kärnkraftsmotståndets huvudargument kan 
nog se ut så här:

• Svårigheten att kontrollera kärnkraftens 
risker. Bakom beslutet att genomföra en 
beslutande folkomröstning låg i hög grad 
olyckan i det amerikanska kärnkraftver-
ket Three Mile Island utanför Harrisburg, 
Pennsylvania, där en härdsmälta var 
mycket nära att inträffa.

• Ovissheten om hur avfallet skulle kunna 
slutförvaras på ett säkert sätt. En ovisshet, 
som vi för övrigt fortfarande lever med.

När den moderna biotekniken dök upp på allvar i samhällsdebatten ett par år efter 
kärnkraftsomröstningen var utvecklingen ännu på ett tidigt stadium. Miljörörelsen 
överförde ganska oavkortat argumenten mot kärnkraft till frågan om bioteknik. 
Men bioteknik är något helt annat än kärnkraft och idag har vi på det hela taget 
accepterat biotekniken. Utom på ett område: växtodlingen.

• Storskalighet och maktkoncentration. Bara mycket 
kapitalstarka intressenter klarade av de enorma inves-
teringar som behövdes. Makten över utvecklingen på 
energiområdet hamnade hos ett fåtal aktörer.

• En död hand över alternativen. När de enorma investe-
ringarna gjorts fanns inte utrymme för nytänkande och 
småskaliga satsningar. Detta har i hög grad försenat 
satsningarna på sol, vind och andra lösningar i Sverige.

• Miljöpåverkan i produktionskedjan. Utvinning av 
uran leder till stor negativ miljö- och klimatpåverkan. 
Föreställningen om den rena kärnkraften är (fortfa-
rande) en myt.

Demonstration mot kärnkraft 1979. Foto: SVT Bild/TT.
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• Människans storhetsvansinne. Männi- 
skan gick för långt, ingrep i naturen på ett 
sätt hon inte borde. Vi hade gapat över en 
alltför stor tugga av kunskapens äpple och 
borde besinna oss.

Vi vann – nästan – folkomröstningen. 
Kärnkraften skulle avvecklas – men med för-
nuft. Något som oförnuftigt nog inneburit att 
den fortfarande inte är avvecklad. Men de två 
reaktorerna i Barsebäck är stängda, till glädje 
också för grannarna i Danmark, och nu kan-
ske äntligen…

Mot den storskaliga, farliga, miljöpå-
verkande kärnkraften ställde vi en vision. 
Drömmen om det småskaliga samhället, 
med mångfald i alla avseenden, i energipro-
duktionen, men också i all annan produktion. 
Förutom kärnkraftsmotstånd byggde visio-
nen på en längtan till ett socialt sammanhang 
där människor samverkade och byggde ett 
robust lokalt system med närdemokrati. Den 
tankefiguren bar vi fortsatt med oss. 

När den moderna biotekniken dök upp 
på allvar i samhällsdebatten (ett par år efter 
kärnkraftsomröstningen) var utvecklingen 
ännu på ett tidigt stadium och i huvudsak 
inlåst i laboratorier, som av säkerhetsskäl var 
hermetiskt tillslutna. Människor som arbe-
tade där kläddes i skyddsutrustning och gick 
ut och in genom särskilda slussar. På sjut-
tiotalet hade en forskarkonferens i Asilomar, 
Kalifornien, beslutat om långtgående säker-
hetskrav för forskningen kring rekombinant 
DNA. Larmklockor ringde. Hade vi hört det 
förut? Fram med checklistan:

• Fanns det risker, som vi inte visste om vi 
kunde kontrollera? Check!

• Kunde det uppstå någon sorts restpro-
dukter, som vi – utan att veta hur – måste 
hantera på ett särskilt sätt? Check!

• Var det storskaligt, krävdes stora investe-
ringar, som enbart stora aktörer mäktade 
med? Check!

• Tog detta resurserna från annan tänkbar utveckling? 
Check!

• Kunde miljön påverkas negativt? Check!

• Var det ännu ett uttryck för människans klåfingrighet 
och vilja att göra sig till herre över allt? Check!

Den moderna biotekniken passade som hand i handske 
in på sådant som vi var emot – tyckte vi. Vi som var miljö-
engagerade strävade efter ett samhälle byggt på anpassning 
till naturen och på att ta lärdom av den, snarare än att tämja 
och behärska den. För miljörörelsen var det ställnings-
tagandet självklart och grunden till bioteknikmotståndet 
lades i Sverige och på många andra håll i Europa.

Min uppfattning om kärnkraft har inte ändrats genom 
åren, snarare tvärtom! Men när det gäller biotekniken 
tänkte jag om. Ju mer jag lärde mig desto mer förstod jag 
att de uppenbara likheterna vi tyckte oss se inte finns där. 
Biotekniken är inte som kärnkraften, den är något helt an-
nat, en tvärvetenskap som bygger våra kunskaper om vad 
som händer i biologiska system. Den utvecklar kunskapen 
om hur olika processer och beståndsdelar samverkar på 
cellnivå och hur de processerna regleras. Biotekniken är 

Demonstration mot GMO 2013. Foto: Yle/Anna Ruda.
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ett revolutionerande kunskapssprång, som kan till-
lämpas inom många olika områden. Om kärnkraf-
ten är som att lära sig säga hej på ett nytt språk så är 
biotekniken att tillägna sig ett helt nytt språksystem. 

I de flesta fall har vi accepterat biotekniken och 
är tacksamma för att den innebär betydande fram-
steg bland annat i form av bättre diagnostik, mer 
träffsäkra mediciner och större kunskaper om olika 
biologiska mekanismer. 

Men på ett område har det tagit stopp; modern 
bioteknik i växtodlingen möter fortfarande stort 
motstånd. Bilden av bioteknik som en tvilling till 
kärnkraften lever kvar när det gäller växtbioteknik. 
Det var nog inte fel att vara orolig och ifrågasättande 
i början av åttiotalet, problemet är att motståndet 
kvarstår oförändrat drygt trettio år senare, trots att 
våra kunskaper och insikter idag är så oerhört myck-
et större. En genomgång av den gamla checklistan 
mot bakgrund av aktuella kunskaper ger ett annat 
resultat.

• Risker med växtförädling är inte kopplade till 
vilken teknik växtförädlaren använt utan till vil-
ken egenskap hen förser växten med.

• Det går inte att skilja en växt förädlad med hjälp 
av modern bioteknik från en ”vanlig”. 

• Visserligen domineras utvecklingen av växtbio-
teknik av några få stora företag med oerhörda 
resurser, men det beror på att kostnaden för 
framtagande av nya växtsorter gjorts så hög ge-
nom alla säkerhetsregler att små aktörer inte kan 
delta. Dessutom har de offentliga satsningarna 
– på grund av politisk feghet – varit alltför små.

• Vi ska inte ha antingen ”vanlig” växtförädling 
eller växtbioteknik, resurser behövs till båda de-
larna och de är sammanflätade med varandra.

Vi behöver både äldre förädlingsmetoder och modern växtbioteknik för att ta fram nya hållbara sorter.  Foto: CIAT/Neil Palmer*.
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• Den moderna biotekniken kan användas för att 
motverka negativ miljöpåverkan från jordbruk, 
till att klara grödors anpassning till nya klimat-
förhållanden och till att utveckla livsmedelspro-
duktionen.

• Människan är klåfingrig – det är hennes natur 
– men biotekniken är framför allt ett verktyg för 
att förstå biologiska processer och lära sig efter-
likna dem. Det är något helt annat än att tvinga 
naturen till underkastelse.

Grunden till bioteknikmotståndet när det gäl-
ler växtodling lades av miljörörelsen. Men på den 
grunden har stadiga murar av motstånd byggts av 
politiken. Det har framför allt gjorts av bekväm-
lighetsskäl. Det tycktes inte kosta något att vara 
mycket restriktiv. Anläggningar behövde inte stäng-
as ner eller byggas om, ny infrastruktur behövde inte 
byggas, ingen kostsam reningsutrustning behövde 
installeras. Och mat fanns i överflöd för oss i den 
industrialiserade delen av världen, så varför lägga 
kraft på att introducera nya grödor och metoder, 
som kunde öka produktionen? Att säga nej till bio-
teknik och tävla i långtgående krav på reglering av 
biotekniken blev i politiken ett ”bekvämt” sätt att 
ställa sig på miljörörelsens sida, istället för att på 
allvar ta tag i klimatfrågan och andra miljöproblem. 
Fortfarande är mycket av miljöpolitiken halvhjärtad, 
medan stor möda läggs på kontraproduktiva åtgär-
der rörande bioteknik.

Den politiska regleringen av bioteknik i växtod-
lingen var en respons på krav från miljörörelsen, och 
regleringen har förmodligen förstärkt konsumenter-
nas oro. Något som behöver spåras och märkas om 
det överstiger 0,9 procent av innehållet i maten, kan 
väl inte vara säkert?

Politiska beslut är lite som att använda buntband. 
Man kan dra åt dem och låsa till och sedan går de 
inte att låsa upp. Inom EU har det ena bandet efter 
det andra dragits åt och trots att det nu börjar bli 
uppenbart att detta faktiskt har ett – högt – pris, så 
tycks situationen omöjlig att komma ur. När beslu-
ten är fattade, lagarna stiftade och regelverken in-
förda så är de svåra att ändra. Det behövs nu en om-
start när det gäller regelverken på EU-nivå. Vi måste 
komma bort från det orimliga förhållandet att vissa 
tekniker regleras hårt, men andra inte alls. Att med 
precisa metoder och kunskap ändra en genfunk-
tion regleras i vissa fall strikt. Men att med hjälp 
av farliga kemikalier planlöst åstadkomma miljoner 
mutationer i en organism utan att ha en aning om 
vad som åstadkoms, det betraktas som ”vanlig” växt-
förädling. 

Det är inte fel att ställa krav på säkerhet kring 
växtförädling, men det är orimligt att göra det så 
amatörmässigt som idag. Vi behöver en ny lagstift-
ning, som fokuserar på egenskaperna hos växter, inte 
på vilken teknik som använts. De krafter – miljörö-
relsen och politiken – som gemensamt åstadkom-
mit dagens situation måste samarbeta kring en väg 
framåt byggd på kunskap och ansvar.

Politiska beslut är lite som buntband. De är svåra att riva upp. Inom EU har det ena buntbandet efter det andra 
dragits åt på GMO-lagstiftningens område, menar Annika Åhnberg.  Foto: Silverxxx*.
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Känslan är så överväldigande att även en agnostiker 
kan få en näst intill religiös och sinnlig upplevelse 
här. Arkitekter och konstnärer vallfärdar hit för att 
uppleva katedralen, men få får tillträde till det allra 
heligaste. Bakom de kraftigt nedisade ståldörrarna 
som leder in till den inre kammaren, ligger miljoner 
sovande frön som representerar människans forntid, 
nutid och förhoppningsvis försäkringen för en dräg-
lig framtid.

På Svalbard, människans sista stora utpost mot 
ett kargt Arktis, finns världens största genbank. Det 
globala frövalvet, the Global Seed Vault, är det ge-
mensamma säkerhetslagret för alla olika genbanker 
som byggts upp runt om i världen. I permafros-
ten inne i platåberget utanför Svalbards huvudort, 
Longyearbyen, ligger byggnaden som ska garantera 
vår framtida matsäkerhet. Frömaterialet som förva-
ras i berget är kopior (kommer från samma fröpro-
ver) av de originalfrön som finns i genbanker i olika 
länder. Det bästa vore naturligtvis om fröna i valvet 
aldrig skulle behöva användas, utan att övriga gen-
banker fungerar och fyller sin funktion. 

Det är väl känt att viktiga genetiska resurser suc-
cessivt har försvunnit inom jordbruket, under det 
senaste seklet. Nya högförädlade sorter har ersatt 
gamla lantsorter, och småjordbruken har minskat i 
antal. Men att genetiskt material försvinner även i 
genbankerna är ett nytt och mindre uppmärksam-
mat fenomen. Genbankerna är sårbara och hoten 
många. Naturkatastrofer, som översvämningar, tsu-
namis, jordbävningar och vulkanutbrott orsakar för-

Ro lan d von B ot hmer

Svalbard, generna och människans 
framtid

Som många gånger tidigare står jag ensam i tvärtunneln i frövalvet på Svalbard. 
Tystnaden, kylan och stillheten är bedövande. Hela tunneln ger ett närmast sakralt 
intryck och kallas träffande ”katedralen” med sitt höga, välvda tak och sina vita 
väggar, där iskristaller glittrar. 

ödelse, men även mänskliga aktiviteter kan få allvar-
liga konsekvenser. Det kan handla om ekonomiska 
och tekniska problem, korruption, krig, upplopp och 
stridigheter.

Under de åtta år som frövalvet på Svalbard har 
varit i drift har inget material behövt returneras till 
ägaren förrän helt nyligen, hösten 2015. Kriget i 
Syrien har inneburit att ICARDA (International 
Centre for Agricultural Research in Arid Areas), 
med center i Syrien, har tvingats hämta ut frömate-
rial från säkerhetslagret. 

Totalt finns ungefär 2,1–2,3 miljoner unika frö-
prover i världen. I dag ligger cirka 850 000 av dessa 
på Svalbard. Det representerar cirka en tredjedel – i 
några fall upp till hälften – av den genetiska diver-
siteten i världens genbanker. Nu är emellertid flera 
av världens största genbanker, i Brasilien och Japan,        
i processen att successivt överföra sitt material till 
säkerhetslagret. Men flera stora och viktiga länder, 
som Indien och Kina, har ännu inte börjat deponera. 
Dessutom finns inte så många av de små genban-
kerna representerade i det globala frövalvet. Även 
om de små genbankerna har få fröprover så kan de 
vara oerhört viktiga att bevara.

CGIAR – växtförädling för världens fattigaste 
På 1950-talet insåg vissa forskare, politiker och me-
cenater att hungersnöd och överbefolkning var på 
väg att undergräva utvecklingen i många utveck-
lingsländer. Tilltron var låg till FN:s organ för mat 
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och jordbruk, FAO, och samma personer ansåg att 
något radikalt behövde göras för att trygga livs-
medelsproduktion även för de fattigaste länderna. 
CGIAR (Consultative Group for International 
Agricultural Research) skapades i detta syfte. 
Organisationen anlade ett antal fristående jord-
bruksinstitut för att bedriva forskning och växtför-
ädling och ordnade långsiktig finansiering för dessa. 
En viktig uppgift för CGIAR var också att samla in, 
bevara och använda de genetiska resurserna i om-
rådet. Så tillkom till exempel risforskningsinstitu-
tet IRRI (International Rice Research Institute) på 
Filippinerna. CIMMYT (Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo) i Mexiko fick ansvar 
för förädling av vete och majs, och tog fram sorter 
som lade grunden för ”Den Gröna Revolutionen”.

I mitten på 1970-talet var tiden mogen för 
att göra en insats för de torra områdena kring 
Medelhavet och österut till Afghanistan. ICARDA 
skapades och huvudkontoret anlades utanför Aleppo 
i Syrien. Under flera decennier skickades insam-
lingsexpeditioner ut till otillgängliga trakter i regio-
nen. Härigenom skapades en av världens största och 
viktigaste genbanker. ICARDA utvecklade mycket 
effektiva förädlingsmetoder där bonden spelade en 
stor roll, genom ett nära samarbete mellan förädlare 
och odlare. ICARDA blomstrade och blev en viktig 
institution för att bekämpa fattigdom och hunger. 
Så bröt kriget ut i Syrien och det vackra Aleppo 
ödelades. ICARDA:s huvudkontor blev hårt drab-
bat och det är ovisst vad som finns kvar av den stora 

genbanken. Men de stora CGIAR-institutionerna 
bestämde tidigt att de skulle bevara sitt frömaterial 
i valvet på Svalbard. Så gjorde också ICARDA och 
ungefär 90 procent av det stora genmaterialet skick-
ades till tryggheten i frövalvet redan innan kriget 
startade. Mitt under brinnande krig lyckades dess-
utom den lokala staben som fanns kvar i Aleppo att 
föra ut en del frömaterial via Turkiet och Libanon 
och skicka detta till Svalbard. De gjorde därmed 
en ovärderlig insats för bevarandet av den odlade 
mångfalden. 

Under hösten 2015 konstaterade ledningen 
för ICARDA att det är utsiktslöst att försöka 
komma tillbaka till Aleppo inom överskådlig tid. 
Verksamheten flyttades därför till andra ställen i re-
gionen. Men hur skulle de anställda kunna bedriva 
forskning och förädling utan material? Lösningen 
blev att begära tillbaka det genetiska materialet från 
Svalbard. Så skedde och ungefär 40 000 fröprover 
skickades till ICARDA:s institutioner i Marocko 
och Libanon. Frövalvet har därmed visat sig fung-
era i en verklig krissituation.

Växtförädling, genetiska resurser och 
metodutveckling 
Den ryske genetikern Nikolai Vavilov insåg redan 
på 1910-talet hur viktig den genetiska variationen är 
för den framtida förädlingen och livsmedelsförsörj-
ningen och inledde ett intensivt insamlingsarbete 
världen över. Trots att en stor diversitet redan då 

The Global Seed Vault, Svalbard. Foto: Frode Ramone*.
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hade gått förlorad finns idag en imponerande kollektion av 
fröprover samlade i världens cirka 1 500 genbanker. Detta 
material, i kombination med moderna förädlingsmetoder, 
är försäkringen för framtidens matförsörjning. Vetenskaplig 
forskning har kontinuerligt frambragt nya växtförädlings-
metoder och varje ny landvinning bygger på tidigare upp-
täckter. Men ingen ny metod har helt kunnat ersätta tidi-
gare tekniker. Modern växtbioteknik har gett förädlaren nya 
effektiva instrument i verktygslådan, men korsningar och 
selektion (urval), som användes redan vid förra sekelskiftet, 
är fortfarande viktiga beståndsdelar i den moderna föräd-
lingen.

Genbanksverksamhet är lågteknologisk – torra frön i en 
frysbox vid -18°C. Den stora utmaningen för genbankerna 
framöver är att öka kunskapen om varje individuellt fröprov. 
Värdet av varje fröprov ökar ju mer som är känt om gene-
tiken bakom olika egenskaper i det aktuella fröprovet. Det 
kan gälla kvalitetsegenskaper, resistens mot sjukdomar och 
skadegörare, anti-stressgener (till exempel tolerans mot torka 
eller hög salthalt) och egenskaper som ökar avkastningen. 

Genom växtförädling har ny mångfald skapats på för-
bluffande kort tid. De första kulturväxterna, som vete och 
korn utvecklades (domesticerades) från sina vilda släktingar 
för ungefär 10 000 år sedan i sydvästra Asien – en försvin-
nande kort period i ett evolutionärt sammanhang. Därmed 
uppstod jordbruket – människans stora omvandlingsprojekt 
– som dramatiskt kom att förändra miljön. Den mänskliga 
civilisationens utveckling genom jordbruket lämnar nästan 
inget område på jorden opåverkat.  

Det gigantiska jordbruksprojektet är högst påtagligt på 
Svalbard. Den odlade mångfald som utvecklats under kort 
tid är överväldigande. Av de största grödorna, ris och vete, 
finns 155 000 respektive 142 000 fröprover bevarade – alla 
genetiskt olika. Proverna representerar ändå inte tillnärmel-
sevis all diversitet inom arterna, i bästa fall kanske hälften. 
Även om antalet varianter är imponerande så vet vi inte hur 
mycket genetisk variation vi behöver för att garantera fram-
tida livsmedelsproduktion och dessutom klara andra stora 
ödesfrågor som klimatförändring, ökande befolkning och 
miljöförstöring.

Inför framtiden
Vår stora fördel jämfört med tidigare generationers odla-
re, som hade svårt att klara försörjningen när torka eller 
sjukdomsangrepp ödelade skördarna med hungersnöd och 
död som följd, är kunskap. Rätt använda moderna metoder, 

Arbete i -18°C inne i frövalvet på Svalbard. Här förvaras 850 000 unika fröprover. 
Foto: Dag Endresen*.
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forskningsresultat och dess tillämpningar kan ge oss 
hållbara lösningar. 

Vad som skrämmer mig är att forskningens tro-
värdighet ifrågasätts och att vi fastnat i en härva av 
regler och snårig lagstiftning. Äganderätten till och 
tillgängligheten av genetiska resurser – grundpelare 
för det hållbara samhället – har nästan paralyserats. 
Metodutvecklingen har om inte avstannat så i varje 
fall bromsats upp i Europa genom rigid lagstiftning 
som gynnar varken odlare, konsumenter eller sam-
hälle – bara multinationella företag som näst intill 
fått monopol på att använda den nya gentekniken.

Horisontell gentransfer, det vill säga överföring 
av gener mellan obesläktade eller avlägset besläktade 
arter utan en sexuell fas, har naturen sysslat med 
under miljoner år, men metoden får inte användas 
inom växtförädlingen utan rigorösa restriktioner. 
I stället för att på ett ansvarsfullt och reglerat sätt 
kunna använda en modern teknik som komplement 
till andra, mer traditionella förädlingsmetoder och 
bestämma vilka egenskaper som ska tas fram i nya 
sorter, har en monopolsituation skapats där ett fåtal 
multinationella företag utanför Europas gränser sät-
ter dagordningen och bestämmer vilka grödor man 
förädlar på och vilka egenskaper de ska ha. Sedan 

säljs produkterna på världsmarknaden, också till 
Norden, utan att de nordiska statliga eller privata 
förädlarna har haft möjlighet att konkurrera. De får 
snällt sitta och se på när de stora elefanterna dansar.

I den bästa av världar, som jag ser framför mig 
där jag står i den kylslagna och ödsliga katedralen 
på Svalbard, har vi på ett effektivt sätt löst frågorna 
kring bevarande av de genetiska resurserna. Vi har 
också fått möjlighet till vetenskaplig utveckling 
– att förstå naturen och utnyttja den kunskapen 
inom växtförädlingsområdet så att avståndet mel-
lan forskningen och dess hållbara tillämpningar blir 
kortare. Materialet på Svalbard representerar en stor 
del av den odlade mångfalden. Det innehåller med 
säkerhet viktiga egenskaper som försvunnit under 
växtförädlingsprocessen. Genom att applicera ny 
teknik för genomisk analys på hela detta gigantiska 
genbanksmaterial skulle vi kunna identifiera intres-
santa gener för viktiga egenskaper som stresstole-
rans, sjukdomsresistens, avkastning och olika kvali-
tetsegenskaper. Härigenom kan det globala frövalvet 
få större betydelse för skapandet av en hållbar fram-
tid. Kunskapen om genetiken i genbanksproverna 
tillsammans med ett batteri av förädlingsmetoder 
gör att vi kan se framtiden an.

International Center for Tropical Agriculture i Colombia sänder bönor från sin genbank till Svalbard. Foto: CIAT/Neil Palmer*.



26 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 2  2016

Handel och utveckling i otakt

När den nya biotekniken gjorde sitt insteg startade många små företag, främst i 
USA. Utvecklingsarbetet krävde riskkapital och de små blev efter hand uppköpta 
av stora. Handeln med GM-grödor ökade snabbt.

Men inställningen till GMO i övriga världen, inte minst i Europa, har varit ne-
gativ. Varje EU-land hanterar själv godkännande av såväl import som odling av 
GM-grödor. Det har hejdat det europeiska jordbrukets utveckling och den fria 
rörligheten av varor och tjänster inom EU.

Som växtodlingsagronom från SLU med inskriv-
ningsår 1980 kom jag relativt snart i kontakt med 
nya tekniker för växtförädling. Carl Ivar Brändén, 
en internationell forskarstjärna, gav oss under kur-
sen i molekylärkemi uppgiften att läsa vetenskapliga 
uppsatser som ett led i utbildningen. På vår grupps 
bord föll beskrivningen av Agrobacterium tumefaciens 
och Ti-plasmiden, samt hur plasmiden ansågs fung-
era i samband med den tumörbildande växtsjukdo-
men ”Crown Gall”.

Kunskap om hur en patogen kunde invadera ett 
genom och på så sätt påverka växten till okontrol-
lerad tillväxt, ledde fram till användningen av Ti-
plasmiden som redskap för överföring av genetiska 
egenskaper. Området var i starkt uppsving och flera 
av studenterna riktade in sin utbildning mot biotek-
nik. Samma metod används också för att producera 
insektsresistenta Bt-grödor av majs och bomull.

Efter studierna anställdes jag som produktut-
vecklare av växtskydd på företaget EWOS, som var 
distributör av växtskyddspreparat för internationell 
agrokemiindustri på den nordiska marknaden. I 
arbetet ingick att besöka ett antal konferenser med 
tema växtskydd. Vid dessa presenterades den nya 
biotekniken och hur den skulle förändra hela växt-
förädlingen och växtskyddsmarknaden. Det var ett 

Jan  Run d q v is t

Kostnaderna för att hålla isär GMO och icke-GMO i fabriker och under 
transporter är stora. Foto: Buonasera*.
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ganska ensidigt utbyte mellan forskarvärlden och 
industrin med fokus på möjligheter, men få diskus-
sioner om syfte och eventuella risker. 

Den dominerande uppfattningen var att sorter 
med nya egenskaper, som herbicidtolerans och in-
sektsresistens, skulle utvecklas snabbt. Denna analys 
gjorde också ett antal internationella företag inom 
agrokemiindustrin, vilket medförde en snabb struk-
turomvandling inom branschen. De stora bolagen, 
som tidigare varit kopplade till läkemedelsindu-
strin, köpte upp de mindre. Topp 20 blev topp 10, 
och vidare mot 5. Snart dominerades 80 procent av 
marknaden av ett litet antal aktörer. Forskning och 
utveckling styrdes om från screening av nya aktiva 
substanser med förbättrad effekt, till satsningar på 
växtförädling och uppköp av utsädesföretag.

Den nya kunskapen attraherade riskkapital, främst 
i USA, där ett stort antal företag startade för att ut-
veckla biotekniken. Små innovativa företag blomst-
rade i kluster några år för att sedan antingen läggas 
ner eller bli uppköpta när behov av mer riskkapital 
krävdes för fortsatt utvecklingsarbete.

Det var betydligt mer pengar i omlopp än vad of-
fentlig finansiering kunde matcha. Under denna tid 
var dialogen ganska sluten och industrin diskuterade 
vad som skulle vara satsningarna, och hur dessa kun-
de påverka industrin. Ökade skördar och förenklade 
produktionsmetoder var i fokus. Utvecklingen hos 
utsädesföretagen hade samma fokus som tidigare; 
förbättrade odlingsegenskaper som ökad skörd och 
resistens mot de viktiga skadegörarna och smittor-
na. Livsmedelsindustrin önskade sorter av frukt och 
grönt med ökad hållbarhet, vilket det också satsades 
resurser på att ta fram. Vad konsumenterna efterfrå-
gade uppmärksammades mindre.

Att ta fram nya sorter blev snabbt det som gällde, 
liksom att säkra att dessa sorters mervärde kom ut-
sädesutvecklaren till godo. Det handlade om stora 
investeringar i forskning och utveckling för de stora 
grödorna majs, soja, raps, sockerbetor och bomull. 
Spannmål var svårare, med befintlig teknik. Stor 
kraft lades på hur de nya sorternas mervärde skulle 
ge ”return on investment” (ROI) till utsädesföreta-
gen. Den befintliga växtförädlarrätten med royal-
ty på utsädet räckte inte till för de satsningar som 
krävdes. Utvecklingen pågick främst i USA, även 
om betydande kunskap och forskning härstammade 
från Europa. USA tog ledningen och Monsantos 

satsningar styrde sortutvecklingen på sojabönor och 
majs. 

Allt var relativt klart utstakat trodde somliga. 
Nya sorter av sojabönor, bomull, majs och raps lan-
serades, först i USA. Men utsädesföretagen beman-
nade sina säljorganisationer också med tanke på den 
europeiska marknaden. Kopplingen till deras egen 
produktion av herbicider blev tydlig med lanseringen 
av sojabönor med glyfosattolerans som genmodifie-
rad egenskap. Den skapade fördelar för produktio-
nen och kunde förenkla och minska användningen 
av ogräsbekämpningsmedel. Den skapade inte några 
fördelar för konsumenterna, och Monsantos domi-
nerande ställning för glyfosat (Roundup) gjorde att 
konsumenterna uppfattade att Monsanto fick för 
stor kontroll över primärproduktionens värdekedja. 

Odlingen av genmodifierade grödor ökade väl-
digt snabbt, liksom handel med råvaror och livs-
medelsprodukter innehållande dessa grödor. I öv-
riga delar av världen fick GM-grödor inte samma 
positiva mottagande. De ideella organisationerna i 
Europa var skeptiska och ett omfattande regelverk 
för hur livsmedel ska märkas och sorter godkännas 
utvecklades inom EU. Den negativa inställningen 
inom EU överraskade många företagsledare inom 
utsädes- och agrokemiindustrin, men även forskar-
världen. Idag har all företagsdriven utveckling för 
att ta fram genmodifierade grödor lagts ner eller 
flyttats från Europa.

Regelverket för godkännande av GM-grödor inom 
EU säger att det ska ske sort för sort och innefat-
tar också möjligheten att importera råvara till EU 
från till exempel Brasilien, Argentina och USA. 
Möjligheten att patentera en viss genetiskt styrd 
egenskap är heller inte förankrad inom europeiskt 
lagrum eller praxis, vilket också försvårade lanse-
ringen av sorter för odling.

Under 1993 började jag arbeta inom Svenska 
Foder, som affärsområdeschef inom spannmål och 
växtodling, med handel av foder, spannmål samt 
insatsvaror till den svenska primärproduktionen. 
Det är främst konsekvenserna för industriell foder-
produktion som påverkas av att vi idag delar upp 
världen i GMO och inte GMO. Olika krav ställs 
inom olika produktionsgrenar och råvaror delas upp 
i GMO-fria eller GMO. Detta kräver stora insat-
ser för att säkerställa särhållning av två definierade 
olika kvaliteter eller produkter av samma gröda.
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nik och förfinade analysmetoder utveckla nya havre-
sorter. Havre har många positiva egenskaper både 
näringsmässigt och från odlingssynpunkt. Klart var 
dock att de nya grödorna inte fick klassas som GMO. 
Finansiärerna frågade om den metod som användes. 
GMO-teknik var alltså redan från start klassad som 
en återvändsgränd för kommersiell framgång.

TILLING (Target Induced Local Leasion in 
Genome), kunde klassas som GMO. TILLING är 
mutationsförädling där förändringar i arvsmassan 
framkallas kemiskt för att öka variationen hos den 
valda populationen. TILLING tillsammans med 
effektiv urvalsanalys och screeningsmodeller ger en 
större möjlighet att hitta intressanta linjer, som se-
dan kan återkorsas med befintligt sortmaterial eller 
med material inom population. Metoden innebär en 
relativt stor genetisk förändring av havren men är 
definierad inom ramen för konventionell mutations-
förädling. Att tolka och leta efter rätt mutation är 
kunskap baserad på bioteknisk utveckling av analys-
metodik. Att skilja på riktad mutation och dagens 
definition av GMO-teknik blir en alltmer kom-
plicerad gränsdragning. Med kunskap om grödors 
fullständiga arvsmassor så kommer även det som 
idag klassas som konventionell växtförädling att ha 
möjlighet att ändra mycket specifika egenskaper ner 
på enskilda mutationer, vilket också är möjligt med 
så kallad GMO-teknik.

Utvecklingen av ny växtbioteknik och traditionell 
växtförädling behöver gå hand i hand med utveck-
ling av offentligt finansierad pre-breeding, som ger 
mindre grödor möjlighet att utvecklas under rimliga 
ekonomiska förutsättningar. Offentligt finansierad 
växtförädling och mindre företag måste vara de som 
säkerställer framtagandet av sådana framtida grödor 
som inte klassas som ekonomiskt intressanta av de 
multinationella utsädesföretagen. Annars riskerar 
dessa att försvinna från praktisk odling. 

I Sverige har GMO-fri mat och GMO-fritt fo-
der blivit en viktig fråga för många konsumenter och 
miljörörelsen. Flera av lantbrukets branschförening-
ar kräver GMO-fritt foder. Mejerinäringen har varit 
en av de starkaste förespråkarna av GMO-fritt fo-
der. Merparten av det svenskproducerade fodret an-

EU har ett omfattande regelverk för att säker-
ställa att odling och användning av genetiskt mo-
difierade organismer sker på ett ansvarsfullt och 
säkert sätt. I dagsläget finns råvaror av majs, raps 
och sockerbetor godkända för att använda i foder 
inom EU. Dock är inte alla GM-sorter som odlas 
godkända inom alla odlingsområden. GM-grödor 
från till exempel USA, Argentina och Brasilien blir 
oftast inte godkända för användning inom EU vid 
samma tidpunkt i olika länder. Detta asymmetriska 
godkännande medför behov av en stor kontrollappa-
rat och skapar svårigheter vid internationell handel 
med dessa råvaror. Asymmetrin uppstår på grund 
av att godkännandeprocessen för import av GM-
sorter eller GM-råvaror till EU kraftigt ligger i ofas 
med godkännandeprocessen inom respektive od-
lingsland. Situationen har medfört låsningar inom 
Europa och har lagt en våt filt över det europeiska 
jordbrukets utveckling och den fria rörligheten av 
varor och tjänster inom EU. 

Vad gäller odling av GM-grödor i EU har varje 
land möjlighet att avslå ansökningar om godkän-
nande, vilket också gjort att odlingen av GM-grödor 
skiljer sig mycket åt mellan olika länder inom unio-
nen. Industrin har tvingats utveckla rutiner för att 
säkerställa att inga GMO-grödor och icke-GMO-
grödor blandas. Från odling till leverans utförs olika 
kvalitetskontroller. Dessutom arbetar man med se-
parerade transporter och anläggningar. 

Växtförädling och sortutveckling på mindre grö-
dor, som till exempel havre, har de större företagen 
inte varit intresserade av. År 2007 bildade därför 
några havreentusiaster, inklusive jag själv, företaget 
CropTailor AB. Syftet var att med hjälp av biotek-

Havre är en hälsosam gröda som de stora växtförädlingsföretagen 
inte prioriterat.  Foto: Rosendahl*. 
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vänder sig därför av GMO-fria råvaror, med en pre-
miebetalning för råvaran samt extra kostnader för 
att säkerställa och särhålla denna kvalitet i det stora 
flödet av råvaror inom odling, transporter, torkning, 
lagring och leverans. Ökade kostnader uppstår också 
i och med försämrad effektivitet i foderfabrikerna 
och ökade transportkostnader av färdigt foder till 
kund. Alla dessa kostnader påförs lantbruket som 
köpare av insatsvarorna. Denna merkostnad för 
lantbruket speglas oftast inte priset på de färdiga 
livsmedelsprodukterna i butiken.

Dagens utveckling inom biotekniken går fort. 
Ökad kunskap inom bioinformatik och om olika 
arters arvsmassa har lagt grunden för större förstå-
else av de genetiska sambanden. Det skapar möj-
ligheter att producera livsmedel på ett bra och håll-
bart sätt både ekonomiskt, miljömässigt och socialt. 
Allmänhetens uppfattning om hur växtbiotekniken 
ska hanteras har dock inte förändrats. En stark skep-

De internationella växtförädlingsföretagen satsar på de stora globala grödorna som soja, raps, sockerbeta och här majs. Foto: Syngenta.

sis råder inom Europa och den snabba teknikutveck-
lingen har inte gjort det lättare för medborgarna att 
sätta sig in i hur, till vad eller varför tekniken ska 
användas. Allmänheten har inte heller förtroende 
för att rätt beslut fattas av Europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet, EFSA.

Nya tekniker har ökat behovet av ett moderni-
serat regelverk. Det är idag svårt att definiera och 
spåra vad som är konventionellt växtförädlat och 
vad som är en GMO enligt EU:s regelverk. Modern 
växtbioteknik har hamnat i en mer internationell 
kontext som omfattar handelspolitiska, sociala, eko-
nomiska och miljömässiga aspekter. Grundfrågan 
om vad modern bioteknik ska användas till kommer 
troligen att kvarstå och svaren variera också i fram-
tiden. Växtförädlingen kommer att utvecklas och 
säkert kommer nya frågeställningar att kasta gamla 
över ända. De nya kommer troligen också vara svåra 
att besvara.
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Lägg därtill klimatförändringen, förlusten av bio-
logisk mångfald, växtnäringsläckage samt brist på 
brytbar fosfor.

Dessa grundfaktorer ställer stora krav på det 
framtida globala livsmedelssystemet. Vi kan inte 
öka den odlade ytan, utan måste minska svinn, öka 
skördarna och ta till vara mer av växterna. Detta 
måste ske med radikalt mindre insatser av energi och 
näringsämnen; vi måste helt enkelt öka såväl effek-
tivitet som produktivitet i hela livsmedelskedjan, 
inte minst i jordbruket. Enkelt uttryckt: mer med 
mindre! 

I vårt land har vi goda förutsättningar att pro-
ducera livsmedel även i ett förändrat klimat. Vi har 
gott om vatten, och trots ökad temperatur kommer 
vi ha ett lämpligt odlingsklimat för många olika 
grödor, samt stabila och bra jordar. Men även för 
Sveriges del finns det ett antal utmaningar kopplade 

Hållbarhet och teknikutveckling

Mänskligheten och planeten står inför stora utmaningar. Lösningarna finns hos 
jordbruket och vår förmåga att bruka naturresurserna utan att förbruka dem. Idag 
lever 1,4 miljarder människor i fattigdom, 800 miljoner är hungriga och 1,5 miljar-
der får sin mat från mark som är förorenad på olika sätt. Om 14 år är vi en miljard 
fler människor på jordklotet. För att klara av att föda jordens befolkning behövs 14 
procent mer mat för varje decennium. 

B eng t  Per s s on

till klimatförändringarna: mer regn, blötare mar-
ker, förändrat tryck av skadegörare, framförallt av 
svampsjukdomar, men också av skadeinsekter. 

Historiskt har växtförädlingen spelat stor roll 
för bonden. I första hand har den bidragit till ökade 
skördar, i antal ton räknat. Men samtidigt har effek-
tiviteten i kväveupptaget minskat hos många sorter, 
vilket får betydelse om jordbruket har som ambi-
tion att bli mer resurseffektivt. Resistensförädlingen 
har varit det andra stora växtförädlingsmålet. Det 
har tagits fram sorter med resistens mot olika sjuk-
domar, och det är ett ständigt pågående arbete, 
eftersom många av skadegörarna anpassar sig och 
därmed övervinner resistensen. 

Teknik och växtförädling hand i hand
Samspelet mellan teknik och växtförädling har all-
tid varit central. Förädling av spannmål med korta, 
styva strån och dråsfasta ax (ax som inte släpper sina 
frön så lätt) är en förutsättning för skördetröskning. 
Det samma gäller för raps, där skördetekniken har 
förändrats i takt med att växtförädlingen gjort 
framsteg med drösfasthet hos skidorna på rapsen. 
Dagens konservärtodling förutsätter de stjälkstyva 
och delvis bladlösa sorter som skördas med en helt 
annan typ av maskin än för 35 år sedan. Det har va-
rit en kontinuerlig växelverkan mellan växtförädling 
och utveckling av maskintekniken.

Nu är vi inne i ännu ett tekniksprång i samhället, 
kanske snabbare och mer omvälvande än någonsin 
tidigare: digitaliseringen. Idag bär de flesta av oss på 
en apparat som fortfarande går under namnet mobil-Med klimatförändring risk för fler Koloradoskalbaggar på potatisen.

Foto: Alexander von Halem*.
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telefon, trots att den har fler funktioner och ofantligt 
mycket större minneskapacitet än vad en dator hade 
för 15 år sedan. Samtidigt utvecklas robotteknik och 
sensorer i ett rasande tempo. Redan finns ogräsrens-
ande robotar och ett antal olika applikationer för 
lantbruk som kan mäta och kartera skördar, upp-
skatta näringsbehoven på olika delar av fälten och 
styra gödselmedelsspridaren. Utvecklingen är i sin 
linda och tekniken kommer säkerligen att revolutio-
nera lantbruket de närmaste 20 åren. 

Framtidens jordbruk kommer att kräva en växt-
förädling som på ett ännu snabbare och mer precist 
sätt kan hantera utmaningar i form av klimatför-
ändring, behov av effektivare näringsupptag och 
större skördar. Samtidigt får inte jordbruket ut-
arma den biologiska och genetiska mångfalden. 
Växtförädlingen måste också fortsättningsvis kunna 
utveckla grödor i interaktion med övrig teknikut-
veckling. Digitaliseringen är här för att stanna och 
kommer att utvecklas för att möjliggöra ytterligare 
automatisering, sensorteknik och informationsöver-
föring. Kanske det till och med kommer att vara 

möjligt att få information direkt från växten under 
växtperioden, samtidigt som sensorer i marken ger 
information om vätske- och näringstillstånd, allt för 
att bonden ska kunna göra rätt åtgärder vid rätt till-
fälle för en effektivare resursanvändning.

Den moderna biotekniken kommer att vara en 
viktig del i denna utveckling, där man med hög pre-
cision och kunskap om exakt vilka egenskaper man 
förändrar kan anpassa växten till de yttre förutsätt-
ningar som finns. Det är fortsatt viktigt att arbeta 
med egenskaper som minskar behovet av kemisk 
bekämpning och gammal teknik, som till exempel 
plogen. Fler grödor än baljväxterna borde kunna bli 
kvävefixerande och fixa sitt eget kväve. Vi behöver 
också nya sorter som gör det möjligt att hålla mar-
ken bevuxen under så lång tid som möjligt, för att 
undvika näringsförluster.  

Biotekniken kommer att vara en del av lösningen 
på de problem vi står inför, men inte den enda. Vi 
behöver förhålla oss med sund skepsis till växtbio-
tekniken och använda den på ett sätt som leder till 
att vi kan hantera de utmaningar som finns. 

Robotteknik och sensorer för användning inom jordbruket utvecklas i rasande takt. Foto: Simon Edelman/Energy.gov*.
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Jag är på studiebesök på en byggarbetsplats som läg-
ger ett bra stycke av Europas bästa åkerjord under 
stål och betong – ESS, the European Spallation 
Source – utanför Lund. Det som ska bli världens 
starkaste ”mikroskop”. Min guide, fysikern, berättar 
entusiastiskt om alla nya tänkbara – och otänkbara – 
upptäckter ESS ska ge oss. Till exempel hur det går 
till när den där lilla vridna molekylen fixar det störs-
ta miraklet av alla. När det uppstår levande liv ur 
något så dött som sol, salt, luft och vatten. Det är då 
jag börjar förstå varför min guide pratar om männi-
skans största upptäckt någonsin. När James Watson 
och Francis Crick 1953 beskrev DNA-molekylens 
konstruktion (Nobelpris 1962) gjorde de fysik och 
matematik av miraklet och satte livet på formel!

Så vad kommer det att leda till? Att använda his-
torien som kristallkula har sina sidor. När det gäller 
vad som kommer att hända när man gör matematik 
av upptäckter och sätter saker på formel är åtmins-
tone en sak säker. Det blir aldrig som man tänkt sig. 
Det blir nästan alltid mer av något vi aldrig kunde 
föreställa oss. Som under hela nittonhundratalet.

Mirakelåret
1905 var Annus Mirabilis. Det mirakulösa året när 
Albert Einstein hade tänkt sig fram till tre tankar 
om hur världen fungerar. Bland de tre: E=mc2, for-
meln som sammanfattar allt som hänt sedan ”big 

Med livet som insats
Pe ter  Sy lwan

– Det är människans största upptäckt någonsin!
Han som säger det är fysiker. Men varför i all världen utser en fysiker just DNA – 

en liten vriden biologisk molekyl – till mänsklighetens största upptäckt någonsin? 
Varför väljer han inte Den Stora Smällen, Universums Expansion eller Einstein och 
hans E=mc2?

bang” och när flyktigt ljus blir fast materia – och 
omvänt. Tala om koncentrationens ädla konst. Och  
föreställningsförmågans! Hundra år senare laddas 
det första videoklippet upp på Youtube. Under tiden 
har två världskrig passerat, två atombomber detone-
rat och människan sett jorden gå upp över månens 
horisont… Vem kunde föreställa sig det? Eller något 
av allt det andra som hänt under 1900-talet och som 
på ett eller annat sätt har med Einstein, hans tre 
tankar om ljuset, tiden, rummet, världen och hans 
formel att göra. Knappt 50 år efter Annus Mirabilis 
kom så Watson och Crick med sin DNA-molekyl 
och efter ytterligare knappt femtio år (den 26 juni år 
2000) kallade president Bill Clinton till presskonfe-
rens i Vita Huset och sade att vi nu hade lärt oss det 
språk med vilket Gud skapade livet.1

Det var förstås att ta i. Ett helt språk! Det enda 
vi hittills lärt oss är bokstäverna i livets alfabet, hur 
många de är, i vilken ordning de sitter, ett och annat 
av livets ord och till och med en och annan fullstän-
dig mening – eller instruktion om man så vill. Det 
är ju vackert så, och tämligen hisnande. Om vi nu 
har lärt oss ett och annat om vad Gud sa när hen 
skapade livet, kan vi rimligen också ta reda på hur 
hen gjorde och göra efter. Där finns ju en hel del 
värt att kopiera. 

Mycket som vi gör i industrier och laboratorier 
med hjälp av sällsynta ämnen, resurser som tar slut, 
farliga kemikalier och stor energiförbrukning, gör 

1. Presskonferensen hölls med anledning av att det stora Human Genome Project presenterade den första preliminära kartan över män-
niskans hela DNA (genom).
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den svala naturen alldeles av sig själv. Och det med 
hjälp av resurser som aldrig tar slut (förrän solen 
slocknar). I fyra miljarder år har naturen hållit på 
så. Tala om hållbar utveckling! Av döda flugor gör 
spindeln en väv som är segare än stål och lättare än 
plast. Träd kan växa till 100 meters höjd (Turning 
Torso är 190), ta med sig vatten till vinden och flytta 
ner mat till källaren, ytterligare 50 meter ner un-
der markytan. Vårt eget skelett är lika tufft som de 
kompositer som ingår i JAS Gripen – för att nu inte 
tala om tändernas emalj. Eller tänderna själva. Det 
är ju i dem genjägarna borrar efter gammalt DNA 
och hittar det tämligen oskadat efter att ha legat i 
skydd bakom emalj och ben i mer än hundratusen 
år. Och så det märkligaste av allt – hur man fångar 
och låser in solens energi i det gröna livet med hjälp 
av fotosyntesen. Fotosyntesen och de gröna livsfor-
merna är de enda sätt vi över huvud taget har att 
fylla på jordens förråd. All naturgas, olja och kol har 
ju en gång bildats tack vare denna förmåga hos de 
gröna växterna. Tänk om vi kunde kopiera den me-
kanismen och skapa en egen konstgjord fotosyntes? 
Konstgjorda träd, konstgjorda blad. Olja av sol, luft 
och vatten! Ritningen och instruktionen finns ju i 
cellernas DNA. Livet slår oss till och med inom det 
område som vi trodde vi var bäst på. Det som kopp-
lat upp en hel värld och som mer än det mesta vänt 
upp och ner på 1900-talet. Informationsteknologin. 

Livets IT
Ett ägg från en mus, människa eller blåval är unge- 
fär lika stora – knappt synliga för ett naket öga. 

Det enda som ryms i en så liten blåsa är informa-
tion om hur man gör en människa, mus eller blå-
val. Informationen om hur allt ska göras ligger 
lagrad i långa trådar av de kemiska bokstäverna 
(nukleotiderna) A, C, G och T. Av dem har vi tre 
miljarder i dubbel uppsättning i varenda liten cell. 
Eftersom livet läser sina bokstäver kombinerade tre 
och tre (ACG, TGC, AAA, GTT och så vidare) 
består livets alfabet av 64 tecken (4 x 4 x 4 = 64). 
Precis som de 29 bokstäverna i vårt alfabet kan över-
sättas till datorernas ettor och nollor kan livets 64 
tecken förstås också göras om till digital kod. Förr 
gjorde forskarna sina livsexperiment in vivo – i livet 
självt – och in vitro – i glaskolvar, petriskålar och 
provrör. Men nu arbetar forskarna också in silico – i 
datorvärldens kiselchips och matematiska modeller. 
Livets egen kod har flyttat in i den digitala världen. 

I vanligt vete, det vi bakar bröd av, finns tre 
gånger så många ACGT:n i varje cell jämfört med 
vad vi har i våra. Märkligt. För att nu inte tala om 
granen, som har flest bokstäver av alla i sitt DNA. 
Sju gånger mer än vad vår arvsmassa innehåller. 
Fyrtiotvå miljarder bokstäver i varje cell som är så 
liten att vi inte kan se den utan mikroskop. Räknar 
vi läsbara tecken betyder det 14 GB information i 
en prick som inte syns! Inte underligt att det finns 
forskare som försökt – och lyckats – översätta ettor 
och nollor till genernas tecken och tillbaka igen. 
Shakespeares Sonetter och Martin Luther Kings 
”I have a dream” finns översatt till DNA-kod, som 
kan översättas till digital kod igen och spelas upp i 
en dator! I DNA-form skulle all lagrad information 
människan någonsin skapat antagligen knappt gå att 

Livets egen kod har flyttat in i den digitala världen. Foto: Matthew Bowden, ill: Darryl Leja; Michelangelo (Public Domain)*.
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hitta bland alla fröproverna i the Global Seed Vault, 
fröbanken på Svalbard. Och informationen skulle 
kunna lagras där för evigt. 

Liknelsen mellan DNA och språk kommer från 
forskarna själva. Ju mer de forskar, desto fler blir pa-
rallellerna. Genernas språk är komplext, beroende 
av sammanhang och nödvändigt att tolka – som alla 
andra språk. Att kunna klippa och klistra i DNA-
språket, cut and paste, kommer också från forskar-
världen. I början handlade det om att klippa ut hela 
ord och meningar – fungerande gener – från cellerna 
i en art där man visste vad de betydde och klistra in 
dem i en annan växt för att de i stället skulle läsas 
där och ge sin nya växt nya egenskaper. 

Men alla verktyg – DNA-saxar, DNA-trans-
portörer och genklister – som forskarna använder 
finns redan i naturen. De finns där eftersom natu-
ren själv håller på med en omfattande genmodifie-
ring. Människans DNA innehåller till exempel lika 
mycket arvsmassa från virus, fem till åtta procent, 
som egna gener. De andra dryga åttio procenten gör 
en massa annat viktigt, men är inte gener. Vitsen 
med virus på vift är att de antagligen spelat (och 
spelar?) en viktig roll i evolutionen, och för hur 
egenskaper uppstår och sprider sig. Över tid flyter 

alltså DNA, om inte obehindrat så i varje fall mer 
promiskuöst och naturligt, mellan arter på ett sätt 
vi aldrig kunde ana när gentekniken var ny, för mer 
än 40 år sedan. 

Det senaste inom DNA-redigeringen bygger 
också på ett av naturens egna verktyg, som klipper 
och klistrar i DNA: CRISPR/Cas9. Försök inte 
förstå vad förkortningen betyder, det går bara inte. 
Men lägg den på minnet. Upptäckten nämns ofta 
som Nobelpriskandidat och gjordes delvis i Umeå. 
Nu används tekniken över hela världen, där forskare 
forskar på vad gener gör. Med CRISPR/Cas9 går 
det att redigera DNA ända ner till att flytta, kopiera, 
ta bort eller lägga till enskilda bokstäver eller kor-
tare DNA-sekvenser i ett helt DNA-bibliotek – ett 
helt genom. Gensyntar, maskiner som kan tillverka 
syntetiskt DNA, har funnits länge och tekniken för 
att kartlägga allt DNA i vilken levande varelse som 
helst är nu så snabb och billig att den kan göras i 
nästan vilket litet biologilabb som helst. Många av 
genteknikens nya verktyg har blivit så lättanvända, 
lättillgängliga och överkomliga i pris att biohackers 
och DIY-bios (do-it-yourself biologists) blivit ett fe-
nomen, med en egen community, där syntetisk bio-
logi är ett självklart begrepp. Sammantaget börjar 

CRISPR/Cas9 låter forskare klippa och exakt sätta in små bitar av DNA längs en DNA-sträng. CRISPR, eller specifika RNA-guider, leder Cas9-
proteinet till den korrekta genen, eller det område på DNA-strängen som styr en särskild egenskap. Illustration: Ernesto del Aguila III, National 
Human Genome Research Institute*.
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biotekniken alltmer likna elektroniken då när Steve 
Jobs och Bill Gates byggde sina första datorer och 
skrev sina första program på 1970-talet. Resten är 
historia.

Biosamhället nästa
Så vilken historia skriver vi om 50 år? Att vi räddat 
världen så klart och tagit både kunskaps-, tjänste- 
och industrisamhället till en ny fas – biosamhället. 
Vad är alternativet? Då är vi tre miljarder fler, som 
alla vill ha kläder på kroppen, mat för dagen, säng 
för natten, tak över huvudet, skola för barnen, pen-
sion på åldern, bil i garaget, kött på bordet och som 
vill kunna resa långt på semestern. Ungefär som vår 
1900-talsdröm – villa, Volvo och vovve – fast helst 
lite mer och lite bättre. Och försök inte få människor 
som drömmer att sluta hoppas. Det finns inget som 
så säkert förutsäger social oro och i förlängningen 
våld, krig och total kollaps av allt vad hållbarhet he-
ter som att människor förlorar hoppet om framtiden. 
Att undvika det scenariot kräver tillgång till mellan 
50 och 100 procent mer föda, foder, fiber, energi och 
råvaror, rimligt rättvist fördelat och till priser som 
människor har råd att betala – på 50 år.

Som ren räkneövning är det inga problem. 
Världens medelskördar ligger långt under vad en 
modern skånsk – eller annan – superbonde klarar av. 
Men världens bönder är samtidigt anklagade (delvis 
orättvist) för att klimatet ändras, jorden förstörs och 
haven gödslas. Ur det dilemmat finns bara en väg ut. 
Att lösa ekvationen att producera mer och använda 
mindre – av allt. Ungefär som Särimner. Galten som 
tycktes leva på luft, slaktades och åts upp varje kväll, 
för att dagen därpå få nytt liv, om benen lades till-
baka i skinnet. Men Särimner finns på riktigt. Tänk 
bara på skogen.

När man efter så där 50 till 60 år ”slaktar” en 
välskött skog som vuxit på bra mark i södra Sverige 
har den under sin levnad varje år förvandlat sol, nä-
ringsämnen, vind och vatten till en mängd biomassa 
i klass med vad en välskött åker klarar av på samma 
tid. Och skogen kommer igen av sig själv bara man 
planterar nya träd och ser till att ”benen”, närings-
ämnena som försvinner med ved och virke, läggs 
tillbaka i skogen. Som med Särimner. Men skogen 
växer utan att någon plöjer, harvar, sår, gödslar eller 
sprider gifter. Den bara står där och växer. Från 
skogen läcker det inte heller ut särskilt mycket jord 

eller näring till haven eller kol till luften. Skogen 
begraver tvärtom kol i marken. Hade människan 
haft granbarkborrens tuffa tarmar eller älgens fyra 
magar och både ätit, kissat och bajsat i skogen hade 
ekvationen redan varit löst. Frågan är om vi kan 
odla de grödor vi behöver som om de var skog – 
eller permanenta gräsmarker – och ändå producera 
tillräckligt mycket av allt vi behöver? 

Det är klart att vi kan. Men det kräver växtför-
ädling. Genteknik eller genmanipulation om man 
så vill. 

Onda och goda
Troligen var medveten växtförädling den mest av-
görande strategiska resursen i samhällets förvand-
ling från självhushållning till industriekonomi. 
Växtförädling är en ”enabling technology”. Den 
gör en massa andra saker möjliga, utöver att med 
(konst)gödselns hjälp ge stråsäd större ax med fler 
och tyngre korn. Långa strån måste också göras 
korta och starka nog för att kunna stå rakt och bära 
tunga ax. Då först blir det möjligt att skörda dem 
med industrisamhällets skördetröskor – och frigöra 
arbetskraft till industrierna som tillverkade dem. 
Konsten att förädla växter och att förvandla luftens 
kväve till konstgödsel är troligen de två mänskli-
ga konster som tillsammans med konsten att odla 
jorden – agrikulturen – har räddat fler liv än nå-
got annat i människans kultur. Inte underligt att 
växtförädlaren Norman Borlaug fick Nobels freds-
pris 1970 och konstgödseln uppfinnare Fritz Haber 
(Haber-Bosch-processen) fick Nobelpriset i kemi 
1918. Fast han kallas också dödens kemist. Mest för 
att han också var gaskrigets uppfinnare, men också 
för att konsten att göra ammoniak av väte, grun-
den för konstgödseln, också är grunden för krigens 
och terrorismens alla sprängmedel. Anders Bering 
Breivik hade konstgödsel kvar i sin lada till många 
fler bomber, även efter sprängningen i Oslo. Men så 
ser ju vetenskapens janusansikte alltid ut. Kunskap 
kan alltid användas både till det goda och det onda. 
Och någon väljer till vad. 

Så vad gott ska vi välja att använda ett Nobelpris-
tippat CRISPR/Cas 9, och all annan genteknik till? 
Till det som vi behöver mest av – djupare kunskaper 
om naturen. Till exempel för att lära oss hur gröna 
växter gör liv av döda molekyler. Och det utan hjälp 
av någon kemi-, maskin-, eller gödselmedelsindustri, 
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utan att använda fossil energi, utan att den biologis-
ka mångfalden utarmas, jorden eroderar, näringen 
försvinner till havet och kolet till luften. Vi ska lära 
åkerns grödor att producera på samma miljövänliga  
sätt som träden i skogen och de fleråriga gräsen och 
örterna i de permanenta gräsmarkerna. 

Befrielseteknologi
Sett från den vinkeln är gentekniken inte bara en 
informations- och manipulationsteknologi. Den är 
också en befrielseteknologi. Genom att bygga in ny 
kunskap i växterna och göra dem alltmer kompe-
tenta kan vi befria oss från en lång rad beroenden 
som lantbruket fastnat i under det förra seklets jord-
bruks- och teknikutveckling.

Skogen och gräsmarkerna är lockande förebilder, 
eftersom många arter i dessa ekosystem har djupa 
rötter. Rötter som utan att behöva nybildas varje år 
förser växten med näring och vatten från vittrande, 
mullrika och ständigt bevuxna jordar, år efter år. 
Allt finns i generna – och det finns redan en rad 
perenna varianter på vanliga jordbruksgrödor. Nya 
är på gång, bland annat på SLU i Alnarp. Där od-
lar växtförädlarna fram en helt ny perenn oljeväxt, 
kanske snart jämförbar med raps. Forskning pågår 
också för att ge ettåriga grödor djupare rötter, och 
det finns redan varianter på våra vanliga jordbruks-
växter som med genteknikens hjälp blivit mer nä-
ringseffektiva.

Djupa rötter, höga skördar och perenna växter 
– alla egenskaperna minskar behovet av fossil en-
ergi och förvandlar dessutom jordbruksmarken från 
källa till fälla för växthusgaser. Med växtförädling-
ens hjälp kan vi få ett klimatsmart jordbruk och ge 
lantbrukare betalt för att de binder in växthusgaser 
i växande grödor och jordens mull.

I naturen är motståndskraft regel och mottag-
lighet undantag. Med den gamla gentekniken har 
flera jordbruksväxter gjorts motståndskraftiga mot 
insekter. Grödan har fått en naturlig giftgen från en 
bakterie. Med CRISPR/Cas 9 öppnar sig helt nya 
möjligheter, som inte har med gift att göra. Mellan 
angripare och värdväxt finns nästan alltid en raf-
finerad och specialiserad kommunikation. Stör man 
den genom att ta bort eller flytta på några enskilda 
bokstäver i den gen som deltar i kommunikationen 
gör man växten ”osynlig” för fienden och skapar ett 
giftfritt skydd som det kan ta mycket lång tid för 

fienden att anpassa sig till – om den någonsin klarar 
av det. Växten ”finns” ju inte längre i skadegörarens 
värld. Så istället för att lägga till en hel gen från 
annat håll (äldre gentekniska metoder) kan växtför-
ädlarna, med CRISPR/Cas9, ta bort några få bok-
stäver ur en av växtens egna gener och därmed skapa 
ett mer hållbart växtskydd.

Eftersom allt står skrivet i generna kan också 
allt redigeras och programmeras. Vilka slags grödor 
forskarna kan ta fram och om de gynnar samhället, 
medborgarna, miljö, klimat och natur kan vi bara få 
reda på genom mer forskning. Perenna självgödslan-
de växter med inbyggd resistens. Mat utan skadliga 
ämnen och mer av den hälsosamma sorten… Det är 
antagligen bara att beställa, skicka med tillräckligt 
med forsknings- och utvecklingspengar och beväp-
na sig med tålamod. Växtförädling tar tid även om 
det med alla nya tekniker går mycket fortare nu än 
förr. Det finns dock tre stora hinder på vägen för att 
få det vi vill ha.

Hinder – men möjligheter
För det första domineras all växtförädling i allmän-
het och den gentekniska i synnerhet av stora glo-
bala företag. De är ofta också kombinerade växt-
förädlings- och kemiföretag. De har inget primärt 
intresse av a) utsäden som bara kan växa och säljas 
på en liten nordisk marknad, b) utsäden som gör 
deras kemiska preparat (eller konstgödsel) mindre 
behövda, c) utsäden som inte behöver sås om mer än 
vart tredje eller vart fjärde år.

Det betyder att det mesta av det vi kan önska 
oss och som är av långsiktigt samhälls-, konsument-, 
miljö- och klimatvärde troligen måste forskas fram 
på offentligt finansierade institutioner. Men den 
offentliga finansierade växtförädlingen har ont 
om pengar. Den har stått på svältkost i decennier. 
Bristande resurser till offentligt finansierad växtför-
ädling är alltså det andra stora hindret för att få fram 
nya, miljövänliga utsäden. 

Alldeles oavsett vad som är möjligt att göra och 
vad forskningen än kommer fram till, så finns en 
tredje djup vallgrav att ta sig över för att det som kan 
göras också ska bli gjort – i Europa. Det kostar idag 
omkring 10 miljoner euro att lotsa en ny växt genom 
de europeiska säkerhetslagarna. Får den grönt ljus 
kan enskilda länder ändå säga nej till odling om de 
helt enkelt inte vill ha några GMO-växter på egna 
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åkrar. Dessutom råder det stor osäkerhet om hur alla 
nya gentekniker, till exempel CRISPR/Cas 9, kom-
mer att bedömas. Ska resultaten betraktas som en 
GMO eller inte? Genom den hinderbanan tar sig 
bara de stora internationella utsädes- och kemibola-
gen. Om de ens intresserar sig för Europa. De stora 
bolagens GM-sorter kan vi möjligen klara oss utan, 
bara vi hade haft egna kreativa utsädesbolag som 
kunde använda all tillgänglig kunskap och teknik 
för att skapa växter med egenskaper vi vill ha och 
behöver. Men vem kan, vill, vågar eller har råd att 
satsa på saken under de villkor och den osäkerhet 
som råder nu?

Det förtjänar att upprepas. Det finns inga andra 
sätt att fylla på jordens förråd än via fotosyntesen 
och de gröna organismerna. Hur vi förvaltar dem 
har dessutom en avgörande betydelse för hur vi 
kommer att lyckas hantera hoten från klimatföränd-
ring, bottendöd, havsförsurning och jordförstöring. 
Därmed är växtförädling, bioteknik och forskning 
på våra ”livsresurser” det viktigaste strategiska verk-
tygen vi har för att ta oss till ett hållbart samhälle. 
De är minst sagt värda något som motsvarar en na-

tionell eller europeisk satsning av typen SciLifeLab 
i Stockholm, ESS i Lund, CERN i Schweiz eller 
ett par nya livsresursuniversitet som på heltid ägnar 
sig åt bioteknisk/molekylärbiologisk forskning, för-
ädling, utveckling och kunskapskommunikation – i 
hela samhället. 

Vi behöver dessutom en helt ny europeisk säker-
hetslagstiftning som gäller all växtförädling oav-
sett om det handlar om vanlig mutationsförädling, 
”klassisk” GMO, CRISPR/Cas9 eller någon av alla 
andra nya tekniker som finns eller är på gång. En 
lagstiftning som utgår från egenskaperna oavsett 
vilken teknik förädlarna har använt. Ett regelverk 
som snabbt och billigt kan ge grönt ljus för risk-
fria egenskaper med stor samhällsnytta, men kräver 
tuffa tag och tester för riskfyllda egenskaper med 
tveksamt samhällsvärde. Och sätter stopp för rena 
galenskaper. Utan ett modernt och flexibelt regel-
verk, rimliga och rättvisa patentregler – och en poli-
tisk vilja – kommer mänsklighetens största upptäckt 
någonsin aldrig få en rimlig chans att visa vad den 
går för, när det gäller att hantera mänsklighetens 
största utmaningar någonsin. 

Skogen och de permanenta gräsmarkerna kan tjäna som förebilder för framtidens odlingssystem.  Foto: Peter Sylwan.
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Under en relativt lång period, från 1910-talet och 
fram till 1992, fanns tre större växtförädlings-
enheter med lite olika profil i Sverige. Sveriges 
Utsädesförening i Svalöv, som var en hybrid mellan 
en ideell förening och ett statligt institut, präglades 
av en stark vetenskaplig miljö och ett stort inter-
nationellt nätverk inom forskningen, vilket inne-
bar utbyten med gästforskare och nya impulser in i 
verksamheten. Växtförädlarna vid Svalöv var därför 
tidiga med att utnyttja nya tekniker, som mutations-
forskning och kromosomtalsfördubbling, i praktisk 
förädling för att ta fram nya sorter. En viktig för-
klaring till den starka forskningsmiljö som växte 
fram var att staten satsade resurser i Svalöv alltsedan 
1920-talet.

En annan stor aktör var W. Weibull AB, ett fa-
miljeföretag, där framgången för växtförädlingen 
baserades på kombinationen av skickliga växtför-
ädlare med sinne för marknadens krav och en ef-
fektiv organisation för att sälja utsäde. Den akade-
miska förankringen var inte lika stark som i Sveriges 
Utsädesförening, och det internationella nätverket 
bestod till stor del av motsvarande familjeägda växt-
förädlingsföretag. 

Hilleshög AB, det tredje stora växtförädlings-
företaget, hade en annan inriktning. Företaget för-
ädlade till en början enbart sockerbeta och revolu-

Svensk växtförädling – 
från vetenskapens frontlinje 
till nedprioriterad verksamhet
An d er s  N i ls s on

Nya tekniker, särskilt gentekniken, har spelat en avgörande roll för hur svensk 
växtförädling har förändrats. En från statens sida prioriterad verksamhet byggdes 
under några decennier upp för att sedan, steg för steg, monteras ned, och växt-
förädling behandlas nu inte längre som strategiskt viktig av staten. Sedan slutet av 
1970-talet har jag följt denna process i olika roller.

tionerade betodlingen på 1960-talet med ett betfrö 
som inte behövde gallras (monogermt). Nu kunde 
bönderna så betfrön som gav ett färdigt bestånd med 
enskilda plantor på bestämda avstånd, och de bespa-
rades arbetskrävande gallring. Tack vare denna in-
novation blev Hilleshög AB mycket framgångsrikt 
på den internationella marknaden för betfrö. Med de 
stora vinster som gjordes och den entreprenöranda 
som utmärkte ledningen var det naturligt att bredda 
förädlingen till andra grödor.

Staten och lantbruket satsar på 
växtförädling
I mitten av 1970-talet kom den första vågen av 
investeringar, uppköp och sammanslagningar av 
växtförädlingsföretag, pådriven av olje- och läke-
medelsindustrin. Den svenska växtförädlingen hade 
en stark ställning, men var ändå hotad. Dåvarande 
jordbruksministern Svante Lundkvist (S) insåg det-
ta och en utredning med professor Åke Gustafsson 
som enmansutredare tillsattes. Jag blev med tiden 
sekreterare i utredningen, som bland annat disku-
terade bildandet av ett branschforskningsinstitut. 
Men idén föll på att de tre berörda växtföräd-
lingsenheterna hade olika bilder av vad institutet 
skulle syssla med och hur det borde organiseras. I 
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stället bildades Svalöf AB genom en sammanslag-
ning av växtförädlingen i Sveriges Utsädesförening 
och utsädesrörelsen i Allmänna svenska utsädes-
aktiebolaget år 1980. Det nya företaget ägdes till 
hälften av staten och till hälften av Lantmännen. 
Stöd till olönsam växtförädling av små grödor och 
för Norrland, samt tillämpad växtförädlingsforsk-
ning och för-förädling (steget mellan forskningen 
och praktisk växtförädling) ökades till 32 miljoner 
kronor per år från och med 1980. Anslaget hante-
rades av en särskild nämnd och räknades upp med 
inflationen de första åren. En särskild institution för 
kulturväxternas genetik och förädling inrättades vid 
Sveriges Lantbruksuniversitet, först med placering i 
Svalöv och senare i Alnarp. 

Växtförädlingsutredningen hade också bett om 
uppsatser från 17 ledande forskare och växtförädlare 
om vilken långsiktig forskning som borde bedrivas 
och med vilka mål. Det är intressant att se hur flera 
av dessa texter, skrivna 1976/1977, handlar om frå-
gor som fortfarande är aktuella och att man disku-
terade framtida användning av teknik för genöver-
föring, specifika mutationer och genomisk analys.

Med dessa förutsättningar utvecklades den 
svenska växtförädlingen under 1980-talet. Jag var 
de åren forskningssekreterare på Lantbrukarnas 
Riksförbund, LRF, och bland annat var jag LRF:s 
representant i den nämnd som hanterade bidragen 
från staten och jordbruket till olönsam växtföräd-
ling. Ett par försök till sammanläggning av de tre 
företagen gjordes men det hela stannade vid diskus-
sioner, särskilt sedan Hilleshög AB hade sålts till 

den schweiziska läkemedels- och kemikoncernen 
Sandoz. Det var under de här åren som de första 
resultaten av genteknik på växter rapporterades och 
det spekulerades om snabba framsteg. Den svens-
ka växtförädlingen var lika engagerad som andra 
företag i branschen och diskuterade hur den nya 
tekniken skulle kunna användas. Genom att fors-
kare vid Hilleshög AB och Svalöf AB arbetade med 
regenerering av växter från enskilda celler, det vill 
säga att få dessa att dela sig och utvecklas till nor-
mala plantor, fanns också den basala kunskap som 
behövdes för att kunna tillämpa de nya teknikerna. 
När Sveriges Stärkelseproducenter (Lyckeby Starch 
eller Stärkelsen) tog kontakt med Svalöf AB 1987 
för en gemensam utveckling av specifika kvaliteter 
i potatisstärkelsen fanns det därför en beredskap att 
börja arbeta med detta med hjälp av växtbioteknik, 
men först sedan man konstaterat att den variation 
som söktes inte fanns att tillgå i något sort- eller 
genbanksmaterial. Det handlade om att ta fram 
enbart amylopektinstärkelse, det vill säga grenade 
stärkelsekedjor, eller så hög halt som möjligt av amy-
losstärkelse, en rak stärkelsekedja. För båda dessa 
kvaliteter menade Stärkelsen att det fanns intres-
santa tekniska applikationer som skulle förbättra 
konkurrenskraften för företagets produkter på den 
internationella marknaden. Amylopektinstärkelsen 
skulle användas för att tillverka papper eller kartong 
med bättre tryckbarhet och amylos sågs som en po-
tentiell råvara för bioplast. Samarbetet mellan Svalöf 
AB och Stärkelsen formaliserades i Amylogene.

200 µm

Potatisstärkelse under optiskt mikroskop, polariserat ljus, förstoring 100X. Foto: Photon 400 750*.
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Den ansvariga projektledaren i Svalöf AB, Anneli 
Tallberg, etablerade kontakt med forskare vid Max 
Planck-institutet i Köln för att få tillgång till den 
nya tekniken för genöverföring. Arbetet kom igång 
i Svalöv och snart fanns de första bevisen för genom-
förd genöverföring på plats. Våren 1990 åkte jag, 
som nu blivit tillförordnad forskningschef i Svalöf 
AB, tillsammans med Anneli Tallberg till Köln för 
att diskutera avtal om tillgång till den know-how 
som fanns vid MPI Köln med Geoff Schell, en av 
förgrundsgestalterna för den tidiga utvecklingen av 
växtbiotekniken. Vi fick då klart för oss att Svalöf 
AB låg långt framme med tillämpningar av den 
nya tekniken för genöverföring jämfört med andra 
traditionella växtförädlingsföretag. Samtalet fördes 
i en öppen anda och vi möttes inte av stora krav på 
licensbetalning.

Svalöf Weibull AB samarbetar med BASF
Arbetet med att ta fram potatis med ren amylopek-
tinstärkelse gick bra och 1992 genomfördes de första 
fältförsöken. Det ledde i sin tur till att Stärkelsen 
kom med ytterligare förslag på egenskaper som skul-
le vara intressanta att utveckla, i första hand frost-
resistens hos potatis eftersom sen vårfrost eller tidig 
höstfrost kan begränsa skörden i svensk odling. Inte 
heller här fanns någon genetisk variation som kunde 
utnyttjas. Det fanns visserligen en sort som odlades 
i Alaska, men den var pentaploid, det vill säga hade 
fem kromosomtalsuppsättningar, och kunde därför 
inte korsas med vanlig potatis som har fyra kromo-
somtalsuppsättningar, utan stora problem. Sökandet 
efter gener som kunde ge den önskade egenskapen 
ledde till att en gen från en arktisk flundra iden-
tifierades och överfördes till potatis. Vi var öppna 
med information om den pågående utvecklingen, 
vilket ledde till en hel del protester och diskussion 
med motståndare till gentekniken vid mitten av 
1990-talet. Eftersom risken för genspridning från 
potatis var minimal och eventuella spillplantor inte 
bedömdes ha någon konkurrensfördel utanför åkern 
fortsatte projektet. De försök som genomfördes efter 
tillstånd från Jordbruksverket visade snart att den 
insatta genen inte gav någon märkbart höjd frost-
tolerans. Projektet avslutades därför, men hade re-
dan påverkat allmänhetens förtroende för det fort-
satta arbetet, något som jag och andra engagerade i 
Amylogene var ganska omedvetna om till en början.

I början av 1990-talet avreglerades det svenska 
jordbruket och den svenska växtförädlingen utsattes 
för hård press. Utsädesmarknaden minskade kraftigt 
på grund av att den odlade arealen minskade, men 
också på grund av att bönderna ökade användningen 
av eget utsäde. Följden blev att Svalöf AB och W. 
Weibull AB slogs samman till Svalöf Weibull AB 
1993, helägt av Lantmännen. Staten lämnade där-
med sitt direkta engagemang i den svenska växtför-
ädlingen. Samtidigt köpte Svalöf Weibull AB det 
tyska förädlingsföretaget Semundo som också hade 
verksamhet i andra länder. En betydande struktur-
förändring, både i Sverige och utomlands, genom-
fördes och de samlade insatserna i växtförädlingen 
reducerades. Statens och jordbrukets bidrag till växt-
förädling, som kanaliserades via Skogs- och jord- 
brukets forskningsråd (SJFR), och senare genom 
Formas, drogs ner kraftigt. Likväl kunde fyra pro-
jekt vid sidan om arbetet i Amylogene etableras. Det 
handlade om utveckling av insektresistens i raps, 
virusresistens i potatis, svampresistens i stråsäd och 
användning av genmarkörer för selektion. 

Svalöf och Weibull hade var för sig börjat mark-
nadsföra sina sorter av vårraps och vårrybs i Kanada i 
slutet på 80-talet. De blev snabbt framgångsrika och 
växtförädlingen inriktades på att ta fram särskilda 
sorter för denna stora marknad. Framgångarna 
fortsatte i Svalöf Weibull AB och under några år 
på 1990-talet hade Svalöf Weibull en marknads-
andel på mer än 50 procent. Det gjorde att Svalöf 
Weibull blev flitigt uppvaktat av de bioteknikföre-
tag som tog fram olika koncept för herbicidtolerans 
(tolerans mot ogräsbekämpningsmedel) i raps. De 
ville ha tillgång till den genpool som Svalöf Weibull 
hade och den kunskap som fanns om rapsförädling. 
Herbicidtolerans i raps var en egenskap som lant-
bruket på den kanadensiska prärien efterfrågade, 
eftersom den innebar att man kunde få effektivare 
ogräsbekämpning. Grödan kan sås ett par veckor 
tidigare och därmed ge en högre och säkrare skörd 
med bättre kvalitet. Svalöf Weibull träffade avtal 
med tre bioteknikföretag om tillgång till genkon-
struktioner för tolerans mot tre olika herbicider, gly-
fosat (Roundup) från Monsanto, glufosinat (Basta) 
från AgrEvo och bromoxynil från Rhone Poulenc. 
De första stegen i förädlingen kunde bedrivas i växt-
hus och på fält i Svalöv medan den fortsatta selek-
tionen och provningen genomfördes i Kanada. Men 
Svalöf Weibull var ”tvåa på bollen” i och med att 
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de här bioteknikföretagen hade flera års försprång 
i förädlingen, och Svalöf Weibull kunde inte hålla 
sin position på marknaden. Upplägget innebar också 
att ett omfattande arbete fick läggas ned på att säkra 
att det inte förekom någon genspridning mellan de 
olika förädlingsmaterialen eller till omgivande raps-
odling i Sverige. Det blev lättare efter några år när 
förädlingen enbart inriktades på Roundup-tolerans, 
eftersom detta var den variant som lantbruket i 
Kanada i första hand efterfrågade.

Förhandlingarna med bioteknikföretagen om 
tillgång till de här genkonstruktionerna var be-
svärliga. Det var tydligt att det bara var tack vare 
Svalöf Weibulls marknadsposition vad gäller vår-
raps i Kanada som företaget kunde få dessa avtal. 
Beviljade patent och patentansökningar på tek-
nologi som ägdes eller kontrollerades av de stora 
bioteknikföretagen var ett klart hinder för fortsatt 
utveckling av de projekt som Svalöf Weibull star-
tat. När det samtidigt i mitten av 90-talet skedde en 
rad uppköp av växtförädlings- och bioteknikföretag 
från några stora aktörer, med Monsanto i spetsen, så 
drog ägare och företagsledning slutsatsen att Svalöf 
Weibull som en relativt liten aktör inte kunde för-
säkra sig om tillgång till de nya teknikerna på egen 
hand. Hemmamarknaden var för liten. Efter ett an-
tal sonderingar, där jag deltog som forskningschef 
för Svalöf Weibull, ledde detta till att en överens-
kommelse träffades om samverkan med BASF. Den 
tyska kemijätten ville nu också hoppa på tåget som 
det sista av de sex stora internationella växtskydds-
företagen. BASF blev 1999 delägare i Svalöf Weibull 
med 40 procent och samtidigt lades Svalöf Weibulls 
egen utveckling av växtbioteknik in i BASF Plant 
Science (BPS) där Svalöf Weibull blev delägare med 
15 procent. En stor del av köpesumman för delägan-
det i Svalöf Weibull lades i en fond för finansiering 
av Svalöf Weibulls andel av den biotekniksatsning 
som nu gjordes i BPS.

Nya förutsättningar med BASF Plant Science
Det var en helt ny värld som öppnades för Svalöf 
Weibull, även om vi dittills ingått i Lantmännen-
koncernen som ett eget dotterbolag. BASF var 
mer än tio gånger så stort och hade andra struktu-
rer, rutiner och resurser. Det blev många resor till 
Limburgerhof, nära Frankfurt. Det innebar också 
att det var ganska stor rotation på många av posterna 

inom organisationen eftersom BPS fungerade som 
en plantskola för yngre medarbetare inom BASF. 
Det var därför viktigt att hålla god kontakt med de 
nyckelpersoner i ledningen för BPS som visste vad 
det handlade om och som stod för kontinuiteten.

BASF:s ledning satsade på BPS och samarbetet 
med Svalöf Weibull för att den var övertygad om att 
framsteg inom växtbiotekniken på sikt skulle kunna 
ersätta en hel del av den växtskyddskemi som sva-
rade för huvuddelen av företagets affär inom lant-
bruksområdet. Dessutom förväntade man sig att det 
skulle gå att utveckla grön kemi som kunde utnytt-
jas för att ta fram nya produkter inom andra segment 
av BASF:s verksamhet, till exempel ytbehandling, 

Trots tidigare framgång med sina vårrapssorter kunde Svalöf 
Weibull inte hålla sin marknadsposition i konkurrens med de stora 
bioteknikföretagen. Foto: Tilo Hauke*.
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hälsa och foder. Det fanns nu gott om resurser för 
att bygga en plattform för BPS, och enheter kom på 
plats i Tyskland, USA, Kanada och Sverige.

Ett antal projekt fanns med i portföljen från 
början, och fler kom till de första åren. Samtidigt 
skedde en kontinuerlig utgallring av projekt som 
inte höll måttet, vad gällde vetenskapliga resultat, 
tidplan, patentläge eller ekonomi. De projekt och 
aktiviteter som Svalöf Weibull bidragit med fick 
olika öden, mer eller mindre raskt. Det första som 
försvann var arbetet för att föra in resistens mot vi-
rus som ger rostringar i potatis, ett problem i första 
hand i nordvästra Europa. Med rätta konstaterades 
att patentläget var alltför osäkert och marknaden för 
liten för att kunna betala för utveckling och allt som 
krävdes för att få tillstånd. Redan då uppskattades 
tillståndsprocessen kosta 100 miljoner kronor, och 
det drog undan mattan för fler projektförslag. 

Resistens mot rapsbaggar i raps var ett annat pro-
jekt som Svalöf Weibull tillfört och som diskutera-
des flitigt. Vi hade inte tillgång till Bt-gener (gener 
från bakterien Bacillus thuringiensis) och hade valt att 
arbeta med lektiner från ärtväxter, en särskild grupp 
av proteiner där en del kunde vara giftiga för insekter. 
Inte heller våra kollegor i BPS kunde se att det fanns 
möjlighet att utnyttja Bt-gener med de patent som 
tagits ut av konkurrenter. I samma veva publicerade 
biokemisten Árpád Pusztai resultat om att råttor 
som utfodrats med potatis innehållande ett närbe-
släktat ämne till lektin tog skada. Forskarsamhället 
underkände artikeln och påpekade att råttor inte tål 
att bli ensidigt utfodrade med rå potatis. Men alla i 
ledningen för BPS drog slutsatsen att debatten som 
följde på Pusztais publicering, då även brittiske prins 
Charles uttalade kritik mot GM-grödor, omöjlig-
gjorde ett projekt med lektiner.

Överhuvudtaget var företaget känsligt för pro-
blem som skulle kunna uppkomma i samband med 
tillståndsprocessen. Med de erfarenheter BASF 
hade av registrering av kemiska bekämpningsmedel 
tog man sig an de här frågorna med stor noggrann-
het. Till bilden hörde att BASF inte hade något 
bredverkande ogräsbekämpningsmedel som kunde 
utnyttjas för att ta fram herbicidtolerans. 

Ett av de projekt som Svalöf Weibull tillförde 
BPS handlade om svampresistens i stråsäd. Det 
här var ett centralt område för BPS med den stora 
portfölj som BASF hade av fungicider, det vill säga 
kemiska bekämpningsmedel mot svampsjukdomar. 

Med den tilltro koncernen hade till växtbiotekniken 
var det därför strategiskt viktigt att det här koncep-
tet utvecklades så nära ledningen för BPS som möj-
ligt, det vill säga i Limburgerhof, Tyskland, och inte 
i Svalöv. Företaget satsade mycket på detta genom 
åren, men någon användbar produkt utvecklades 
aldrig. 

Efter många samtal blev Stärkelsen övertygad 
om att det var bäst att BPS tog över ansvaret för 
Amylogene, inte minst för att till sist söka EU:s 
marknadstillstånd. BPS såg amylopektinpotatis som 
ett bra exempel på en egenskap att introducera inom 
EU – teknisk användning och minimal spridnings-
risk. Tretton år efter att Amylogene sammanställde 
den ursprungliga ansökan om marknadstillstånd 
kom slutligen tillståndet, men då hade både BPS 
och marknaden tröttnat. 

Men arbetet med amylopektinpotatis ledde till 
kontakter i potatisbranschen. När Agrico, ett av de 
två ledande holländska företagen på utsädespotatis, 
inte längre trodde sig kunna utveckla arbetet med 
bladmögelresistens i potatis hela vägen till markna-
den tog de kontakt med BPS. BPS tackade ja till 
att ta över projektet, som passade väl in bland fö-
retagets övriga projekt. Dessutom hade forskare i 
Wageningen redan gjort det grundläggande arbetet 
med att ta fram nya resistensgener från en släkting 
till potatis. Agrico var Svalöf Weibulls partner för 
marknadsföring av sorter från potatisförädlingen i 
Nederländerna. Det var därför uppmuntrande att 
den linje som valdes ut för registrering var baserad 
på en ny, lovande potatissort från Svalöf Weibull, 
Fontane. 

Ett projekt som BASF drivit ända sedan star-
ten av BPS är att ta fram långkedjiga, fleromättade 
fettsyror i oljeväxter. Från början handlade det om 
ett kosttillskott och det initierades av tyska fors-
kare i samverkan med BASF. Efter hand flyttades 
fokus till att ta fram fiskfoder för att kunna ersätta 
fiskmjöl. Projektet har visat sig vara mer besvärligt 
än man från början föreställt sig. Den förste, opti-
mistiske projektledaren trodde att en produkt skulle 
vara nära marknad 2008, det vill säga för snart 10 
år sedan. Genom samarbetet som BASF etablerat 
med Sten Stymnes forskargrupp i SLU Alnarp är 
man nu på väg att nå de halter av fettsyror som krävs 
för att kunna ersätta fiskmjölet i foder till laxar, och 
samtidigt bli en kommersiell framgång.
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År Löpande priser Prisnivå 20161 Kommentar

1980 32 100 Jordbruksverket (SJV), långsiktiga projekt

1985 35 71 Jordbruksverket (SJV), långsiktiga projekt

1990 38 57 Skogs- och jordbrukets forskningsråd (SJFR), långsiktiga projekt

1992 38 51 Skogs- och jordbrukets forskningsråd (SJFR), långsiktiga projekt

1994 16 20 SJFR, programstyrt

2000 14 17 Formas, programstyrt

2006 12 13 Formas/Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF), 1–3-åriga projekt

2009 8 8,4 Program vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

2012 7,5 7,5 SLU 6, nordiskt PPP 1,52

2016 8 8 SLU 6, nordiskt PPP 2

1) Omräknat enligt konsumentprisindex (KPI).
2) Nordiskt samarbete i ett Public Private Partnership (PPP, offentlig-privat samverkan) för för-förädling.

Samarbetet med BASF avbryts
Våren 2006 beslöt en ny företagsledning i Svalöf 
Weibull att lägga om företagets strategi för att nå 
bättre lönsamhet. Delar av det internationella nät-
verket avvecklades och ett femtiotal medarbetare 
med koppling till växtförädlingen fick lämna före-
taget. Samarbetet mellan Lantmännen och BASF 
i Svalöf Weibull och i BPS avslutades 2009 av 
Lantmännen. Uppenbarligen ansåg Lantmännen att 
samarbetet i BPS inte gav några resultat som kunde 
användas i växtförädlingen för den nordeuropeiska 
marknaden, men man ville också göra administra-
tiva besparingar genom att lägga in Svalöf Weibull 
i lantbruksdivisionen. År 2013 valde BASF i sin tur 
att sluta ta fram GM-sorter för Europa, vilket inne-
bar att registreringen av den bladmögelresistenta 
potatissorten Fortuna blev avbruten. Motståndet 
mot att ge tillstånd till odling av GM-växter inom 
EU var starkt och arbetet med att ta fram nya GM-
växter för odling flyttades från Europa till framför 
allt USA.

I efterhand kan man fråga sig om Svalöf Weibulls 
samarbete med BASF har avsatt några spår i det 
som tidigare hette BASF Plant Science? Svaret är 
ja. Svalöf Weibulls ledning och växtförädlare kunde 
peka på vad som är nödvändigt för att de snäva tids-
ramar som projektledare gärna sätter upp också ska 
kunna fungera. Svalöf Weibull visade också vikten 
av att minimera risker för genspridning, också under 

utvecklingsarbetet. Att prioritera säker skörd fram-
för absolut avkastning, är ett tredje perspektiv som 
Svalöf Weibull förde in i BASF, vilket medverkat till 
BASF:s nuvarande samarbete med Monsanto kring 
utveckling av sorter som klarar torka bättre.

På motsvarande sätt går det att fråga vilka av-
tryck det tioåriga samarbetet mellan BASF och 
Svalöf Weibull har satt på den växtförädling som 
finns kvar inom Lantmännen? I korthet är det föl-
jande: erfarenhet av att hantera frågor om patent och 
tillståndsprocesser, insikten att Lantmännen inte 
kan ta en produkt hela vägen fram till ett marknads-
godkännande enligt EU:s regelverk för GM-växter, 
samt att ständigt fråga om man snabbt, säkert och 
effektivt kan nå de mål och egenskaper som efter-
frågas utan genteknik. 

Den svenska växtförädlingen har gjort en resa 
från omfattande tillämpad forskning (delvis stat-
ligt finansierad), inom ett nät av förädlingsprogram 
och förädlingsstationer i Sverige och utomlands, till 
ett fåtal grödor med förädlingen främst i Sverige. 
Resurserna har minskat kraftigt. Lantmännens 
växtförädling, som nu är en relativt liten och regio-
nal verksamhet, har inte förutsättningar att utveckla 
teknologi som kräver godkännande enligt EU:s nu-
varande regelverk. Huvudspåret framöver kommer 
därför att vara växtförädling med hjälp av teknik 
som inte kräver den typen av tillstånd för att kunna 
marknadsföras. 

STATENS OCH JORDBRUKETS GEMENSAMMA STÖD 
TILL OLÖNSAM VÄXTFÖRÄDLING OCH FÖR-FÖRÄDLING (MILJ KR)
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Vilken roll kan växtbiotekniken spela för svenskt jord-
bruk? 

Thomas:
– Det är en teknik bland många. Vi har alltid haft 
växtförädling. Men nu har vi mer precisa metoder. 
Med CRISPR/Cas9 kan vi göra mycket mer specifi-
ka ändringar. Det är bra. Vi ska inte skrinlägga hela 
GMO-möjligheten bara för att Monsanto har tagit 
fram grödor vars samhällsnytta kan diskuteras. Det 
finns ju andra egenskaper än tolerans mot bekämp-
ningsmedel som vi kan åstadkomma med tekniken. 

– Men eftersom regelverket är komplicerat och 
tillståndsprocessen dyr, så tränger man ut alla små 

Samtal med Christel Cederberg och Thomas Rosswall

Medborgarna lika viktiga som 
experterna
J enny  J e wer t

Christel Cederberg.
Foto: Chalmers Tekniska Högskola.

Thomas Rosswall.
Foto: Privat.

innovatörer, och kvar blir Monsanto och andra stora 
bolag som fokuserar på de stora globala grödor som 
är kommersiellt gångbara. Det är inte vad Sverige 
behöver. Vi behöver skräddarsydda lösningar för 
våra behov, som kan leda till export inom regionen 
eller i tempererade områden. Men det är väldigt lite 
statliga satsningar, och de små företagen har inte råd 
att ta fram nya sorter.

Christel:
– Nu går teknikutvecklingen rasande fort, och det 
räcker inte att enbart reglera GMO enligt EU:s be-
fintliga regelverk. Frågan är vilken form av reglering 
vi ska ha för de egenskaper vi ska släppa ut. Den 
debatten är väldigt viktig och samtidigt svår att föra. 
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Varför är den svår att föra?

Christel:
– Jag tänker så här: Om vi backar 15 år och exper-
ter hade granskat om vi skulle få införa egenskapen 
Roundup-resistens hos raps i Sverige... Jag är inte så 
säker på att EU och Sverige hade sagt nej till denna 
egenskap. Men att vi inte har använt Roundup-
resistenta grödor i Europa gör att vi har sluppit 
problemet med resistensutveckling bland ogräs. I 
USA har 40 procent av jordbruksarealen problem 
med ogräs som är resistenta mot Roundup (glyfo-
sat). Som ett alternativ till Roundup-resistenta grö-
dor har kemiföretaget Dow Agrosciences nu tagit 
fram sorter som är toleranta mot ett mer giftigt be-
kämpningsmedel – 2,4-Diklorfenoxiättiksyra. Det 
är absolut ingen utväg! 

Thomas:
– Problemet är att man inriktat växtförädlingen på 
herbicidtolerans. Men genetisk modifiering kan an-
vändas till att åstadkomma en massa andra saker, till 
exempel effektivare näringsupptag och ökad tork-
tolerans. Där är resultatet helt ofarligt.

Vilka egenskaper vill du att växtförädlarna jobbar 
med, Christel?

Christel:
– Vi skulle tjäna mycket om våra vallar kunde ligga 
längre. På Irland ligger de tio år innan de förnyas. 
I Sverige måste man förnya vallarna efter 3–4 år. 
Klövern försvinner på grund av våra tuffa vintrar 
och klöverrotröta. Men man måste samtidigt ställa 
frågan: Finns det någon risk med att förädla klöver 
för att stå emot rotröta? Vad händer om klövern spri-
der sig i naturen? Får den bättre konkurrensförmåga 
än andra växter? 

Kan vi hantera riskerna om vi har etiska råd och risk-
bedömningsgrupper för att bedöma nya sorter?

Christel:
– Vi måste ha vetenskap som underbygger besluten. 
Men vi har inte tillräcklig evidens vad gäller forsk-
ningen om våra ekosystem och biologisk mångfald. 
Det är komplexa frågor och det finns en risk att ex-
perterna får väldigt mycket att säga till om. 

Thomas:
– Så är det ju med allt. Man måste försöka bygga in 
så god säkerhet man kan och vara beredd att om-
pröva sina beslut. Den lagstiftning som finns idag 
är omodern. Jordbruksverket har gett grönt ljus för 
nya sorter framtagna med CRISPR/Cas9, men den 
tekniken fanns inte ens när regelverket sattes upp. 

Christel:
– Jag tänker på vaccineringen mot svininfluensan. 
Experter gick ut och sa att alla skulle vaccinera sig – 
och så hände detta med narkolepsi. Jag börjar bli lite 
skeptisk till de stora expertgrupperna.

Vad vill du se istället? 

Christel:
– Jag tycker att det är viktigt med medborgardialog. 
Även allmänheten måste representeras i grupperna, 
till exempel genom politiker, ideella organisationer 
och konsumentrepresentanter.

”Vi måste ha vetenskap som underbygger 
besluten. Vi har inte tillräcklig evidens 
vad gäller forskningen om våra ekosystem 
och biologisk mångfald.”

– Christel Cederberg

”Varför accepterar konsumenten medicin 
som är framställd med dessa metoder, men 
inte mat? Från en vetenskaplig synpunkt 
är det absurt.”

– Thomas Rosswall

Thomas:
– Ja, det är viktigt. Det är därför bioteknikpro- 
grammet Mistra Biotech (se sid 65) är så intressant. 
Programdirektören är etiker från KTH, inte en ge-
netiker. Forskare inom programmet har bland annat 
fokus på hur konsumenterna upplever den nya tekni-
ken. Varför accepterar konsumenten medicin som är 
framställd med dessa metoder, men inte mat? Från 
en vetenskaplig synpunkt är det absurt.
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Christel:
– Men så är det, reellt. 

Thomas:
– Visst, det kan man inte skjuta undan, som en del 
forskare gör, och säga: ”Jag är forskare och jag vet att 
det är så här”. Och så begär man att medborgarna 
ska hålla med, men det är klart att de inte gör. Det 
är därför konsumentdialogen är så viktig. 

Christel, har din syn på växtbiotekniken förändrats 
under Dialogprojektet?

Christel:
– Jag är fortfarande skeptisk till den första genera-
tionens GM-grödor, som Roundup-toleranta sorter 
och Bt-grödor. De har inte löst problemet med då-
liga växtföljder. I Brasilien har dessa grödor snarare 
understött uppbyggnaden av enorma produktions-
enheter specialiserade på soja. Och efter några år 
uppstod problem med resistenta ogräs. 

Vad är lösningen på det problemet?

Christel:
– På sikt kanske vi inte ska använda kemiska ogräs-
bekämpningsmedel, utan istället robotar som sköter 
ogräsrensningen. Men GMO-tekniken har hittills 
inte drivit utvecklingen mot ett sådant system. 

Vad ska vi då ha den nya växtbiotekniken till? 

Thomas:
– Det kan jag inte svara på. Men det går inte att 
stoppa in anden i flaskan igen. Det är därför regel-
verket måste vara så bra som möjligt. Det är klart att 
ju exaktare metoder vi använder, desto bättre är det. 
Men vi kommer ständigt tillbaka till frågan: ”Vad 
är det vi vill skapa?” En del av det som forskarna vill 
skapa ser jag inga problem med. Men en del annat 
ser jag, liksom Christel, jätteproblem med. Som att 
bygga in tolerans mot 2,4-D – det är ju korkat!

Christel:
– Industrigrödor till en biobaserad samhällsekonomi 
är en framtida möjlighet. När det gäller maten, är 
det en svår fråga. Vi pratar om världssvälten – men 
det är fler människor som är överviktiga. Vad ska 
Sverige göra? Vi kan skicka ner spannmål till Afrika 

enstaka gånger. Men det kanske snarare är vår upp-
gift att hitta vilka dieter som är bra för planeten?

Thomas:
– Nischgrödor för export är spännande, liksom nyt-
tiga livsmedel som konsumenterna vill ha, biobase-
rade material och läkemedel. Det finns många möj-
ligheter. Men det är också en politisk fråga. Vi har 
låg självförsörjningsgrad jämfört med till exempel 
Finland. Där har man ett annat tänk kring bered-
skapsfrågor och inhemsk produktion av livsmedel. 
Ambitionen vad gäller självförsörjning är en del av 
paketet när vi ska bedöma vad vi ska odla. 

Christel:
– Återigen: växtförädling är jätteviktigt, men att ha 
GMO för att rädda vår matproduktion i Europa, det 
tror jag inte på. Jag skulle hellre vilja diskutera vad 
vi ska ha Sveriges jordbruk till. Jag vill se över lag-
stiftningen, men jag tycker att somliga, även inom 
vår dialoggrupp, har för hög tilltro till vad växtbio-
tekniken kan bidra med. 

Thomas:
– Ja, det är för mycket fokus på producenterna, och 
att man ska använda GMO för att öka produktio-
nen.

”Ambitionen när det gäller självförsörj-
ning är en del av paketet när man ska be-
döma vad vi ska odla.” 

– Thomas Rosswall

”Växtförädling är jätteviktigt, men att 
ha GMO för att rädda vår matproduk-
tion i Europa, det tror jag inte på.”

– Christel Cederberg
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skapa möjligheter för nationella och regionala växt-
förädlingsföretag att finnas? 

”Det är inte bara att forska. Det gäller 
även att ha en ekonomiskt bärkraftig sek-
tor som kan ta nya sorter till marknaden.”

– Thomas Rosswall

Är det dags för ett offentligt finansierat växtföräd-
lingsinstitut, som också har ett kommersiellt upp-
drag? 

Thomas:
– Ja, det skulle man kunna tänka sig, men då på 
nordisk basis. Vi har bra erfarenhet av samarbete i 
Norden, så det skulle vara lätt att hantera. 

Christel:
– Klimatförändringarna kommer att tvinga fram 
mer växtförädling. De regionala klimatskillnaderna 
kommer att förstärkas, och det kommer att vara en 
enorm skillnad mellan exempelvis södra Frankrike 
och Skåne. Det sker en viss förädling fortfarande i 
Sverige. Får man bara fram mer pengar, så tror jag 
att marknaden finns. 

– Det är viktigt att sätta in Sverige i en global kon-
text, dels för att vi importerar mycket mat, dels för 
att vi som rikt land kan bli ett föregångsland när det 
gäller att utveckla nya produktionssystem, med en 
större andel perenna grödor och minskad använd-
ning av pesticider. Växtförädlingen är viktig för 
båda dessa. Sverige bör inte lämna walk-over vad 
gäller nya tankar och idéer. Det gör vi inte på ener-
gisidan och jag tycker inte vi ska göra det på matens 
område heller.

Lämnar vi walk-over?

Christel:
– Det finns en risk om vi säger nej till alla typer av ny 
teknik inom växtbiotekniken, till exempel tillämp-
ningar med det nya verktyget CRISPR/Cas 9. Men 
det är viktigt med en bred diskussion i samhället om 

Men stämmer det? Växtförädlarna har tagit fram 
bladmögelresistent potatis och stärkelse för industri-
produktion. 

Thomas:
– Ja, men då är vi tillbaka till detta med regelverket 
som gör att det är svårt, liksom den bristande kon-
sumentacceptansen.

Christel:
– Jag är absolut för ett annat regelverk. Men man be-
höver fundera igenom vilka människor som ska vara 
med och bedöma sorterna och vilket beslutsunderlag 
man ska kräva. Det är en extrem skillnad mellan en 
potatis för stärkelseproduktion för pappersmassa-
industrin och odling av Roundup-resistent raps i 
hela Skåne.

– Det är viktigt att ha en diskussion om regelverket, 
och i samband med det diskutera hur vi ska jobba 
med att utvärdera förslagen på genmodifiering som 
kommer med de nya teknikerna. Hur ska arbetet 
läggas upp?

Vad krävs för att en politiker ska göra denna föränd-
ringsprocess till sin hjärtefråga? 

Christel:
– Om jag vore politiker skulle jag argumentera så 
här: ”Titta nu vad som har gjorts med CRISPR/
Cas9. Nu har forskarna gått in och ändrat arvsmas-
san i backtrav. Och det sker utanför något regelsys-
tem. Om fem år kan vi ha en massa växter som vi 
inte har koll på alls.”

Politikerna har skalat ner anslagen till växtförädlingen 
dramatiskt. Vad tycker ni om det?

Christel:
– Det är en katastrof, eftersom vi har ett speciellt 
klimat. Ska vi utveckla sorter som passar vårt klimat 
behöver vi samarbeta mer med Norge och Finland. 
Latituden har stor betydelse för vilka grödor vi od-
lar.

Thomas:
– Jag håller helt med. Men det är inte bara att forska. 
Det gäller även att ha en ekonomiskt bärkraftig sek-
tor som kan ta nya sorter till marknaden. Hur ska vi 
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hur de nya teknikerna kan användas i matproduktio-
nen. Hur man ska ta sig an detta är jag ödmjuk inför. 
Man måste lyssna brett på människor. 

Vad kan avdramatisera allmänhetens inställning till 
nya kraftfulla verktyg?

Christel:
– Om du går ut på sta’n och frågar hur många som 
vet vad CRISPR/Cas9 är, så är det nog bara en av 
hundra som vet vad det är. Vi har inte ens haft en 
etisk diskussion kring de nya banbrytande tekniker-
na än. FN:s klimatpanel, IPCC, har utfört ett ge-
diget arbete. Det skulle behövas fler sådana paneler 
för att analysera och skapa konsensus kring hur man 
löser andra miljöutmaningar. Det är också viktigt 
att vi har med konsumentperspektivet i diskussionen 
om växtbioteknik.

”Det är viktigt att vi har med konsu-
mentperspektivet i diskussionen om växt-
bioteknik.”

– Christel Cederberg

Thomas, som före detta rektor för SLU, tycker du att 
universiteten bör axla en mer aktiv roll i samhällsde-
batten om modern växtbioteknik? 

Thomas:
– Universitetens tredje uppgift är viktig i detta sam-
manhang och de skulle kunna ta initiativ till öppna 
seminarier, pensionärsuniversitet, dialogprojekt, 
vetenskaplig mediering med mera. Lärosätena mås-
te ha en tydlig kommunikationsstrategi, som inte 
bara riktar in sig på vetenskapssamhället. Här finns 
mycket att förbättra.
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Samtal med Birgitta Carlander och Gunnar Rundgren

J enny  J e wer t

Sökandet efter kunskap är alltid värt 
att uppmuntra

Gunnar Rundgren.
Foto: Privat.

Birgitta Carlander.
Foto: Privat.

Hur har er inställning till växtbiotekniken förändrats 
under Dialogprojektet?

Birgitta:
– Jag har alltid varit positivt inställd till växtbiotek-
niken. Jag är för forskning och utveckling generellt 
och blir bara mer och mer övertygad om hur viktigt 
det är att man understödjer forskning och teknik-
utveckling på olika sätt. Sedan måste vi ha regler 
för hur vi gör detta. Men om man bromsar forsk-
ning och utveckling, så bromsar man hela samhälls-
utvecklingen.

Gunnar:
– Min utgångspunkt har varit mer negativ. Men 
under resans gång har jag fått upp ögonen för att 
växtbiotekniken är mer mångsidig och använder sig 
av fler mekanismer än jag såg tidigare. Jag tillhör 
fortfarande dem som inte tror så enormt mycket på 
växtbioteknikens möjligheter, men det betyder inte 
att jag vill stoppa forskningen. Det mänskliga sö-
kandet efter ny kunskap är alltid värt att uppmuntra. 
Men det är också viktigt att inse att det finns bak-
omliggande krafter som styr vilken kunskap som 
blir verktyg i verkligheten. Gentekniken har på 
jordbrukssidan inte levererat vad den borde hittills. 
Det tror jag många är överens om.
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I gruppen har ni – trots era olika utgångspunkter – 
enats om att staten borde satsa mer pengar på växt-
förädling.

Gunnar:
– Ja, till växtförädling – inte specifikt till växtbio-
teknik. Men det utesluter inte växtbioteknik.

Vad ska svensk växtförädling pyssla med?

Gunnar:
– Jag tycker den målbild vi jobbade med var väsent-
lig, därför att den sätter tekniken i ett sammanhang. 
Det finns givetvis grundforskning som inte behöver 
något sammanhang. Forskarna vill bara förstå hur 
saker och ting fungerar. Men tillämpad forskning 
har alltid en strävan. Jag tycker att diskussionen i vår 
grupp visade att det är sammanhanget runt tekniken 
som ger tekniken en mening – på gott och ont. Om 
sammanhanget är fel, blir det lätt fel.

Ni skriver att moderna växtförädlingsmetoder bör an-
vändas för att öka hållbarheten i jordbruket. Eller hur?

Gunnar:
– Ja, men det behövs ett kollektivt ansvarstagande, 
i form av statlig eller annan gemensam finansiering. 
Det är svårt att få privata växtförädlingsföretag att 
intressera sig för att producera kollektiva nyttig-
heter, som olika ekosystemtjänster. Sverige är dess-
utom en för liten marknad för att utgöra underlag för 
kommersiell växtförädling. 

Vilka grödor eller egenskaper är intressanta att jobba 
med för svensk växtförädling?

Gunnar:
– Resistensförädling av olika slag på exempelvis po-
tatis och raps. Oljeväxterna är intressanta, eftersom 
Sverige är en stor nettoimportör av matolja. Vi är 

”Det är sammanhanget runt tekniken 
som ger tekniken en mening – på gott och 
ont.”

– Gunnar Rundgren

strukturellt beroende av palm- och sojaolja i Sverige 
och det vore bra om vi förändrade det. Men även 
inom grönsaksodlingen finns mycket att jobba med.

Birgitta:
– Tack vara den nya tekniken har vi kunnat kart-
lägga hela genomet hos flera grödor. Det går att se 
stora genetiska skillnader hos olika sorter, vad gäller 
till exempel betaglukan (ett ämne som sänker kol-
esterolnivån) i havre, och en massa andra egenskaper 
hos olika växter. Dessa skillnader kan vi utnyttja för 
att ta fram produkter med olika hälso- eller närings-
profil. 

Hur ska vi få fram dessa nya miljö- och hälsovänliga 
sorter?

Gunnar:
– Både margarinet och konservburken kom till ge-
nom statliga tävlingar. Den som tar fram en pro-
dukt får en summa pengar och en medalj. Staten 
behöver inte diktera allt, men tävlingar av det slaget 
kan sporra folk.

Birgitta:
– Jag tror på mångfald inom forskningen, och 
att staten tar ett större ansvar för finansiering av 
forskning och utveckling. Kanske kan det bli så att 
lantbrukarna i framtiden kan göra beställningar till 
utsädesföretag på produkter de vill odla, och så tar 
företag och förädlare fram det rätta utsädet. Om 
man verkligen stöttar utvecklingen, så tror jag på den 
möjligheten. Det krävs mer entreprenörskap på det 
här området för att vi ska få ett livskraftigt jordbruk. 

– När staten trappade ner sina investeringar i svensk 
växtförädling var det fortfarande en väldigt resurs-
krävande verksamhet, vad gäller personal och an-
läggningar. Det är mycket enklare idag. Det behöver 
inte vara så dyrt med de nya teknikerna. Det kan bli 
så att varje bonde – eller lantbruksentreprenör – gör 
egna sorter i sitt eget lilla laboratorium om 30–40 
år. Det är väldigt visionärt, jag vet...

”Jag tror på mångfald inom forskningen 
och att staten tar ett större ansvar...”

– Birgitta Carlander
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Gunnar:
– Tanken att folk på lokal nivå eller enskilda entre-
prenörer med hjälp av genteknik får fram nya fantas-
tiska växter är attraktiv. Men frågan är om den har 
bäring på verkligheten. Många säger att det är den 
kostnadskrävande tillståndsprocessen som begrän-
sar. ”Får vi bara ner kostnaderna så kommer tusen 
blommor att blomma.” Det är en grov överdrift, tror 
jag. 

Med en ny tillståndsprocess kan det kanske komma 
fram några fler företag än de fåtal stora som nu finns? 

Gunnar:
– Ja, förhoppningsvis. Men ju mer hightech, desto 
större företag verkar det bli. Internet är ju verkli-
gen ett exempel på att ”the winner takes it all”. Det 
finns väldigt lite utrymme för andra än Google och 
Facebook. I slutänden är det stora företag som sväl-
jer allting. 

Det uppstår ändå nya innovationer på IT-området… 

Birgitta:
– Ja, det dyker hela tiden upp små innovativa företag 
som tänker nytt utifrån nya forskningsframsteg. Det 
är en garanti för att vi kommer att få en mångfald av 
företag som kan utveckla och förvalta våra resurser 
på ett smart sätt och samtidigt tjäna pengar. På sam-
ma gång går Google och Facebook in på marknader 
som de egentligen inte är kunniga om. Det är en 
oroande utveckling.

Gunnar:
– Visst. De kan mycket väl gå in på bioteknikens 
område. Steget från självstyrande bilar till olika 
applikationer inom jordbruket är inte så långt. Just 
nu drivs mycket av utvecklingen av privata intres-
sen. Google-grundaren tycker till exempel att vi ska 
göra syntetiskt kött. Han dikterar spelplanen med 

”Ju mer hightech, desto större företag ver-
kar det bli. Internet är ju verkligen ett 
exempel på att ’the winner takes it all’.”

– Gunnar Rundgren

sina privata preferenser, men jag tycker att det är 
rimligare att det är samhällets pengar som dikterar 
villkoren för utvecklingen av nya livsmedel. 

Kan inte det ekologiska lantbruket diktera utveck-
lingen mot miljövänliga GMO? Ekobönderna är ju mer 
beroende av motståndskraftigt utsäde, eftersom de 
inte använder kemiska bekämpningsmedel. 

Gunnar:
– Man skulle kunna tänka sig det. Samtidigt finns 
ett kompakt motstånd mot genteknik bland ekolo-
giska odlare. Och även om ekobönderna skulle bli 
övertygade så är det inte säkert att de kan övertyga 
konsumenterna om att gentekniken ska användas. 
Men nu finns det ju så många olika tekniker, så jag 
tror att frågan kommer att försvinna i framtiden ef-
tersom vi inte kan avgöra och spåra vad som tagits 
fram med modern bioteknik.

Hur ser du på möjligheten att KRAV accepterar mo-
dern växtbioteknik? 

Gunnar:
– Dels har vi EU:s regelverk som binder KRAV. 
Dels kan KRAV överhuvudtaget inte fatta beslut om 
att godkänna GMO utan att övertyga IFOAM (det 
internationella certifieringsorganet för ekologiskt 
jordbruk) om att säga ja. Så länge IFOAM säger 
nej är det politiskt omöjligt för KRAV att säga ja. 
Det finns utrymme för en intellektuell debatt inom 
IFOAM, men när det kommer till att ändra regler 
är det svårt. 

– Detta för att fördelarna med den nya tekniken 
måste vara mycket stora för att man ska vilja riskera 
ett bakslag på marknaden och en uppslitande intern 
strid. Idag ligger fördelarna på det teoretiska planet 
och är inte verklighet, därför finns det ingen driv-
kraft för att ändra reglerna.

”Även om ekobönderna skulle bli överty-
gade så är det inte säkert att de kan över-
tyga konsumenterna om att gentekniken 
ska användas.”

– Gunnar Rundgren
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Kan nya sorter öka lönsamheten i svenskt lantbruk?

Birgitta:
– Ja, det tror jag. Fleråriga grödor som gör att vi 
inte behöver plöja så mycket. Vi kan också plocka 
upp gamla sorter, som inte har varit ekonomiskt lön-
samma att odla tidigare. Jag tror det finns en enorm 
potential. Vi har tidigare exporterat ungefär en mil-
jon ton spannmål, mest som foder. Vi kan istället 
odla grödor för humankost. Men det gäller att ta 
fram högvärdiga livsmedel, och då måste vi titta i 
genomet och bedriva modern förädling. 

Kommer konsumenterna acceptera denna typ av grö-
dor?

Birgitta:
– Ja, grödor som kan verka som probiotika tror jag 
kan vinna acceptans. Istället för mediciner kan du 
äta vissa livsmedel för att må bra. Genom att äta 
nyttigare livsmedel så kan vi bli både friskare och 
vitalare längre i livet.

Gunnar:
– Jag tror också på det, möjligheterna ligger mer där. 
Jag tror att det är fel ingång att säga att vi behöver 
växtförädling för bättre lönsamhet. Vi behöver växt-
förädling för att vi behöver nyttigare mat och hållba-
ra odlingssystem. Lönsamheten måste lösas på andra 
sätt. För en enskild gröda kanske ett genombrott i 
växtförädlingen kan spela stor roll för lönsamheten. 
Men att överlag diskutera växtförädling ur ett lön-
samhetsperspektiv – då hamnar vi fel: vi ökar skör-
darna, vi producerar billigare, alla gör samma sak 
och priserna sjunker.

Birgitta:
– Förutsättningarna för att få till ökad statlig finan-
siering av växtförädling är bättre idag än tidigare, 
för alla vet att vi står inför stora klimat- och miljö-
utmaningar. Jag tror verkligen att tiden är mogen att 
lyfta frågan. Sverige skulle kunna exportera mycket 
mer. Vi är duktiga på att följa regler och odla miljö-
vänligt. Det svenska jordbruket har enorma möjlig-
heter och sitter på resurser för att kunna utveckla 
nischgrödor. 

Gunnar:
– Ja, i teorin håller det. I praktiken är det svårt. De 
stora volymerna av svensk jordbruksexport är låg-
prisprodukter: mjölkpulver och spannmål som inte 
duger till kvarnmjöl. Vi exporterar restprodukter 
från bioetanolproduktion som foder. Men det finns 
undantag, som Absolut Vodka. 

Birgitta:
– Lantmännens etanolanläggning i Norrköping ex-
porterar faktiskt ”finetanol” till Tyskland, och den 
etanolen har bättre klimatprestanda än mycket av 
den etanol som importeras till Sverige. Utvecklingen 
av restprodukterna pågår också successivt. Bioplast 
går att tillverka från skalrester från spannmål. Jag är 
säker på att den anläggningen – och andra – i framti-
den kommer att producera nya spännande produkter 

”Det gäller att ta fram högvärdiga livs-
medel, och då måste vi titta i genomet och 
bedriva modern förädling”

– Birgitta Carlander

”Vi behöver växtförädling för att vi be-
höver nyttigare mat och hållbara odlings-
system. Lönsamheten måste lösas på an-
nat sätt.”

– Gunnar Rundgren

Hur kan frågan om växtbioteknik och behovet av 
växtförädling lyftas i den allmänna debatten?

Gunnar:
– Precis som man inte kan isolera gentekniken från 
växtförädlingen, kan man inte isolera växtföräd-
lingen från de allmänna villkoren för att bedriva 
jordbruk i Sverige. Vi kan göra alla möjliga fina sor-
ter med växtförädling, men om det inte lönar sig 
att odla grödorna så blir det inget. Vi måste ha en 
vision om svenskt jordbruk och svensk mat. Även 
GM-grödor förutsätter att bonden kan ha vettiga 
växtföljder, men det går inte om bara en gröda av 
fyra är lönsam. Det är så mycket som hänger ihop. 
Om jag vore staten skulle jag bara satsa mer pengar 
på växtförädling om jag hade en vision för vilken typ 
av jordbruk Sverige ska bedriva. Det måste finnas 
en utvecklingsinriktning, utan att staten detaljstyr. 
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med hjälp av modern växtbioteknik. När konsumen-
terna kommer till insikt om hur viktigt det är att 
använda icke-fossila alternativ ökar efterfrågan av 
förnybart framställda material. Men visst, Gunnar, 
eftersom vi minskar djuruppfödningen i Sverige blir 
det mycket export av fodermedel. Jordbruket är en 
jätteresurs för Sverige, som jag tycker att politikerna 
har slarvat bort. 

Som alltid är det lätt att diskussioner om jordbruk far 
iväg åt alla håll…

Gunnar:
– För mig är det viktigt att det får fara iväg. Jag 
tycker att diskussionen om bioteknik eller inte är 
ointressant om den inte ses i ett större sammanhang.

Birgitta:
– Ja, vi måste tänka lite vidare. Det handlar inte bara 
om en teknik. 

Gunnar:
– De ekonomiska faktorer som jordbruket opererar 
under är extremt viktiga oavsett vilken odlingsform 
man bedriver. Jordbruket formas av konkurrensen 
på marknaden och de globala flödena. Vi kan inte 
isolera tekniken från omvärldsfaktorerna. 

Vad krävs för att politikerna på allvar ska driva frågan 
om ökade satsningar på växtförädling och en föränd-
rad GMO-lagstiftning inom EU?

Birgitta:
– Jordbruket är ett av de viktigaste områdena inom 
EU och unionen lägger mycket pengar på jordbru-
ket. Frågan är viktig för klimatet, miljön och för 
att skapa en bra framtid. Gemensamma växtföräd-
lingsprojekt kan utveckla samarbetet mellan med-
lemsländer och skapa tillväxt. Incitamenten finns ju. 

Gunnar:
– För mig är inte en ändring av GMO-lagstiftningen 
inom EU en primär önskan. Det är heller inte det 
mest intressanta hur gentekniklagstiftningen och 
växtförädlingen ser ut. Det är bara en pusselbit.

Så du tycker att jordbruket får de sorter jordbruket 
behöver?

Gunnar:
– Nej, det tycker jag inte. Men det är inte kom-
mersiellt gångbart att bedriva det jordbruk vi skulle 
behöva bedriva, oavsett vilka sorter som finns. Och 
det är ett betydligt större problem. Att förändra 
GMO-lagstiftningen kan bara ske vettigt om det 
genomförs inom ramen för en förändring av visio-
nen för jordbruket. Idag förväntas bönderna klara 
den globala konkurrensen genom att spara en krona 
här och där. Men det går inte bra. Det är den största 
ödesfrågan för svenskt jordbruk och vi löser inte den 
genom en förändrad gentekniklagstiftning.

Men är det någon som menar att en ny lagstiftning är 
lösningen på allt?

Gunnar:
– Nej, men att som politiker göra just den här frågan 
till sin, när det finns så många andra jordbruks- och 
matfrågor som engagerar folk, det är inte särskilt 
troligt. Att som isolerad fråga driva att vi ska ha 
100 miljoner till växtförädling, det är en ”non-
starter”. Men kan du paketera det som en del av 
en strategi och säga: ”Jordbruket står inför enorma 
utmaningar, men har också enorma möjligheter. Vi 
ska göra det och det och det. Och då ingår växt-
förädling och i växtförädlingen ingår biotekniken.” 
Då får det någon form av mening som kan motivera 
budgetsatsningar. 

Ni har träffat ett par ledamöter från miljö- och jord-
bruksutskottet. Kunde politikerna baka in biotekni-
ken i det sammanhang Gunnar beskriver?

Birgitta:
– Jag tycker att de visade sin okunnighet. Några 
forskare i vårt Dialogprojekt var lite chockade över 
hur tuffa jag och Annika Åhnberg var i våra frågor 
och synpunkter. De flesta är alldeles för flata mot 
politiker. Man måste tala klartext och våga ställa 

”Jordbruket formas av konkurrensen på 
marknaden och de globala flödena. Vi kan 
inte isolera tekniken från omvärldsfakto-
rerna.”

– Gunnar Rundgren
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Gunnar:
– Ja, men det är väldigt sällan som växtförädling – 
allt annat lika – ger enorma skördeökningar. Det är 
den gröna revolutionen ett tydligt exempel på. De 
förbättrade grödorna fungerade bara med bevatt-
ning, handelsgödsel och kemisk bekämpning.

Birgitta:
– Och kunskap!

Gunnar:
– Ja, det måste man också väga in. Kunskap kan vara 
minst lika viktigt.

Birgitta:
– Jag har sett teknikutvecklingen i min roll i olika 
forskningsstiftelser. Min förhoppning är att man ska 
kunna skräddarsy växter och mediciner, och vi står 
på tröskeln till det idag. Min tro är också att den nya 
kunskapen ska kunna användas på ett positivt sätt. 
Sedan har politiker och andra inte hängt med. Det 
är viktigt att vi har en politisk och allmän debatt, 
och otroligt viktigt att vi har en acceptans för hur vi 
ska använda tekniken.

”Det är viktigt att vi har en politisk och 
allmän debatt, och otroligt viktigt att vi 
har en acceptans för hur vi ska använda 
tekniken.”

– Birgitta Carlander

krav istället för att linda in allt. Men att kunskapen 
var så låg blev jag bestört över.

Men det är ju komplicerade frågor?

Birgitta:
– Ja, men de som är med i det utskott som har dessa 
frågor på sitt bord måste skaffa sig nödvändiga in-
sikter. De bör ligga i framkant. Istället har de missat 
vilken teknikutveckling som skett och diskussionen 
om vad som är en GMO. De var inte heller tillräck-
ligt insatta i hur olika länder inom EU tagit ställ-
ning i olika frågor rörande GMO. 

Något ni vill tillägga?

Gunnar:
– Monsanto har satsat en miljard dollar på att forska 
fram mer torktålig majs. Det ger en skala på kostna-
derna och utmaningarna. Vissa egenskaper kan vara 
lätta att förädla, medan andra är svåra. Det kanske 
är lika bra att odla hirs istället för torktålig majs. 
Hirsen finns ju redan där och den är mer torktålig.

Vi kanske krånglar till det?

Gunnar:
– Ja, ibland kanske vi gör det. Har man en produk-
tion på 10 ton majs per hektar som målbild och för-
söker överföra denna målbild till andra klimat och 
mindre bördiga jordar... Det funkar oftast inte. 

Men historiskt har växtförädlingen varit betydelsefull 
för att öka livsmedelsförsörjningen...
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Samtal med Inger Andersson och Svante Axelsson

J enny  J e wer t

Staten måste ta ansvar för hållbar 
växtförädling

Inger Andersson.
Foto: Eva Tov, S:t Eriks Ögonsjukhus.

Svante Axelsson.
Foto: Naturskyddsföreningen.

Vilken är din inställning till växtbiotekniken, Inger?

Inger:
– Jag har gjort en resa från att ha varit avvaktande 
mot tekniken, när GMO-sojan och de Roundup-
resistenta grödorna kom, till att som ordförande för 
Mistra Biotech inse teknikens fördelar och möjlig-
heter. Vi ska utnyttja tekniken där den ger en snab-
bare process fram till slutprodukt eller en större 
exakthet i växtförädlingen. I andra fall måste man 
kombinera traditionella och nya biotekniska meto-
der. Det är de risker och nyttor som slutprodukten 
har som är intressanta att bedöma.

Vad ska vi ha modern växtförädling till, tycker du?

Inger:
– För att skapa hållbara produktionsformer, utveckla 
mer hälsosamma livsmedel och för att fortare nå re-
sultat i växtförädlingen.

Vad har du gjort för resa, Svante?

Svante:
– Jag tycker att det har varit en gruppresa, och jag 
förvånas över enigheten. Jag hade ingen aning om att 
vi skulle kunna komma närmare varandra. GMO-
frågan isolerad är i avklingande från både farlighets- 
och nyttoperspektiv. Däremot har växtförädlingen 
som begrepp fått en renässans, och vi har fått en 
roligare diskussion som inte handlar om ”är du för 
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eller emot GMO?”, utan om hur växtförädlingen ska 
utvecklas. Det finns en gemensam kritik mot till-
lämpningarna i gruppen. Vi vill ha mer offentligt 
finansierad forskning för att lösa världens problem, 
och inte de problem som Monsanto ser en marknad 
för. Och där tycker jag att vi fått en bra gemenskap i 
gruppen. Vi vill använda växtförädlingen för altruis-
tiska ändamål. 

Hur kan modern växtbioteknik utveckla ekolo-
giskt jordbruk? Vad står på ekoböndernas önske- 
lista?

Svante:
– Jag tror alla längtar efter fler perenna grödor ur 
ett klimatperspektiv. Mindre plöjning ger mindre 
utsläpp från traktorer och mindre näringsläckage 
från jorden. Vattenstressen är en annan egenskap 
som är intressant i ett globalt perspektiv. Jag tror att 
ett agroekologiskt lantbruk mycket väl kan tänkas 
tillämpa den här tekniken i framtiden. Men utveck-
lingen är tveeggad. Ju nyttigare egenskap som väx-
ten får, desto farligare är det om den springer loss. 

Om den har konkurrensfördelar i naturen?

Svante:
– Precis. Om växten får förmågan att fixera kväve, 
till exempel, bland vilda släktingar som inte har 
samma förmåga. Att tåla bekämpningsmedel, där-
emot, är ingen konkurrensfördel i vilt tillstånd.

Inger:
– Får jag hänga på där. Precis som med nya läkeme-
del måste man göra en kvalificerad avvägning mel-
lan risk och nytta med nya produkter. Man måste se 
både riskerna och möjligheterna med tekniken. 

Dialoggruppen föreslår en teknikneutral lagstiftning, 
som reglerar egenskaper istället för tekniker.

Svante:
– CRISPR/Cas9 och andra tekniker är laglöst land. 
Folk fajtas om gamla metoder som forskarna inte 
kommer använda. Det är nästan som en krigsstra-
tegi – man skramlar i buskarna så att folk springer 
dit, medan hela kompaniet drar förbi. Därför är det 
viktigt att vi får en teknikneutral lagstiftning, och 
det har Naturskyddsföreningen haft i sin policy se-
dan många år. Vi måste styra upp det ”Vilda västern” 
som ligger utanför GMO-definitionen. 

Är du beredd att bilda opinion för miljövänliga GM-
sorter, som den bladmögelresistenta potatisen? Får 
du med dig medlemmarna?

Svante:
– Jag tror att vi redan är där. Jag upplever ofta i de-
batter att folk säger: ”ni är emot allt vad modern 
växtförädling heter”. Men läs vårt remissvar! Vi är 
för den bladmögelresistenta GM-potatisen. Men 
folk lyssnar inte när vi säger det.

Men det är skillnad på att skriva ”ja” i ett remissvar 
och att bilda opinion i det offentliga samtalet.

Svante:
– Jag ser inga problem med att bilda opinion. Har 
man sagt ja har man sagt ja. Men jag tycker att 
GMO-förespråkarna har använt miljörörelsen på ett 
konservativt sätt. De har fortsatt att stämpla på oss 
åsikter som vi hade för tio–femton år sedan och de 
har tyckt att den teaterövningen är rolig. Men vi är 
mycket mer pragmatiska. I Naturskyddsföreningens 
policy står till exempel att vi vill ha en klassning av 
nya grödor utifrån farlighet, för att inte ha samma 
enorma kontrollapparat för rudimentära förädlings-
konster. Idag genomgår alla GMO samma pröv-
ning, men det är Naturskyddsföreningen emot. 

Men lagstiftningen är inte teknikneutral. Får vi se 
Naturskyddsföreningen på allvar driva den frågan?

Svante:
– Nej, förändrad lagstiftning tror jag inte Natur-
skyddsföreningen vill driva. Det handlar om prio-
ritering av resurser. Frågan om en ny lagstiftning 
för GMO kommer ganska långt ner på vår tio-i-
topp-lista för lobbying. Vi upplever inte att det är så 
avgörande. Vi är inte emot det men vi kommer inte 
bedriva kampanj för det.

”Vi vill ha mer offentligt finansierad forsk-
ning för att lösa världens problem, inte de 
problem som Monsanto ser en marknad för.”

– Svante Axelsson
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Vad har konsekvenserna blivit av den lagstiftning vi 
har?

Inger:
– Att forskning som skulle kunna generera nytta 
för både vår och planetens hälsa inte sker i samma 
omfattning. Mycket av forskningen har flyttat till 
USA. Vi har tappat de möjligheter tekniken med-
ger att utveckla nya produkter som kan göra verk-
lig nytta. Lagstiftning som innebär att varje nation 
får ta beslut om vilka GMO som ska godkännas är 
uddlös, och CRISPR/Cas9 och andra tekniker har 
hamnat i ett laglöst land.

De enda som förmodligen kan vända opinionen vad 
gäller modern växtbioteknik är miljörörelsen. Håller 
du med? 

Svante:
– Både ja och nej! Forskning visar att växtbiotek-
niken inte kommer att vara så avgörande för att 
utveckla ett hållbart jordbruk globalt som växtbio-
logerna själva anser. Det finns mer kostnadseffek-
tiva åtgärder som är mer prioriterade. Men växtför-
ädlingen kommer att vara en komponent i att göra 
det ekologiska jordbruket än mer hållbart. Om det 
utvecklas fler sorter som bidrar till minskad använd-
ning av drivmedel och minskat läckage av närings-
ämnen så är det givetvis positivt. 

Mistra Biotech har fått fyra års ytterligare finansie-
ring. Vad hoppas du ska komma ut från det program-
met, Inger?

Inger:
– En uppgift är att i olika sammanhang ta den 
diskussion som vi bland annat har fört inom 
Dialogprojektet. Vi sammanför filosofiska frågor 
runt tekniken med de naturvetenskapliga. I ett av 
projekten sker växtförädling med både traditionella 
och gentekniska metoder för att domesticera den 
vilda oljeväxten fältkrassing. Tanken är att fältkras-
sing ska bli en ny tvåårig oljeväxt och fånggröda.

Svante:
– Men frågan är vilka problem vi ska lösa? Det 
finns många fler forskningsområden än just det här 
teknikspåret. Det vore kul att titta på hur forsk-
ningsfinansieringen borde se ut för att lösa Agenda 

2030-frågorna (FN:s 17 hållbarhetsmål). Och då 
kanske inte växtbiotekniken får så mycket pengar. 

Men ni föreslår att staten ska satsa mer resurser på 
växtförädling?

Svante:
– Ja, men vi behöver också ökad biologisk mång-
fald. Kulturgrödornas mångfald har eroderat. Vi 
kanske måste ha tillbaka Dalslandspotatisen och 
Ölandsbönan? Man säger ofta att vi måste få en ny 
lagstiftning och att det ska bli en ny inriktning på 
växtförädlingen. Men det krävs jättemycket pengar 
för att skapa en ny inriktning. Släpper vi loss tekni-
ken med Monsanto som uppdragsgivare, då blir det 
”more of the same”. För mig är den viktigaste frågan 
finansiären. Om inte forskningsfinansiärerna har en 
korrekt bild av vilka problem som ska lösas, då är 
inte tekniken så intressant. Då löser man fel pro-
blem. Får vi inte loss tillräckligt mycket pengar är 
jag inte så sugen på att släppa loss tekniken. Det här 
är ingen lekstuga. Det är inte för forskarnas skull vi 
ska släppa tekniken fri. Det är för samhällets skull. 
Därför borde man kanske arbeta mer med joint ven-
ture (samarbete mellan företag för att genomföra 
stora projekt) eller gröna obligationer (obligationer 
där kapitalet är vikt för miljöprojekt).

Inger:
– Jag är också pessimistisk, för det krävs så enormt 
stora belopp innan det blir en kommersialiserbar 
produkt. Även om man tänker i termer av ett statligt 
växtförädlingsinstitut med ett kommersiellt upp-
drag, så skulle inte de medel som tilldelades vara 
tillräckliga för att få de produkter vi vill ha. 

Så samhällsintressanta egenskaper går inte att finan-
siera?

”Det är inte för forskarnas skull vi ska 
släppa tekniken fri. Det är för samhällets 
skull.”

– Svante Axelsson
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Ja, hur ska politiker – eller andra opinionsbildare – ar-
gumentera för få med sig medborgarna?

Inger:
– Det är inte helt lätt att svara på den frågan. Man 
måste försöka skapa samsyn och driva frågan på 
EU-nivå.

Svante:
– Rent politiskt är det svårt för mig att säga att jag 

ska gå in och driva den här frågan när jag upplever 
att just den här pusselbiten, trots allt, har marginell 
betydelse. Det finns många andra enklare metoder 
som kan spridas runt om i världen. 

Vilka är de stora pusselbitarna?

Svante:
– I Afrika kan det vara äganderättsfrågor. Utbildning 
för bönder. Ökad mullhalt. Hur man ökar risksprid-
ning inom lantbruket. Ungefär den process som 
Sverige gick igenom för hundra år sedan, med lant-
bruksrådgivning och Hushållningssällskap. 

Ska vi säga nej till en teknik för att den inte löser alla 
problem?

Svante:
– Marginalnyttan av forskningspengarna kan vara 
avtagande. Det kanske finns andra forskningsfält 
där pengarna gör mer nytta. Det går inte att leka 
med småpengar inom det här fältet. Då kommer vi 
att få en gökunge i forskningsproppen.  

Men det kostar ingenting att ändra lagstiftningen...?

Svante:
– Varför ska vi ändra lagstiftningen om vi får fel 
forskning? Då har vi inte pengarna att få den goda 
tillämpningen.

Inger:
– Jag tror inte att det blir fel forskning bara för att 
vi ändrar lagstiftningen. Tekniken innebär möj-
ligheter, oavsett om vi når allt det ultimata vi vill 
nå. Tekniken snabbar upp växtförädlingsprocessen 
– bara snabbheten ökar möjligheten att öka livsme-
delsförsörjningen.

Svante:
– Där är jag mer tveksam. Om man har tur kan man 
få fram en tillämpning via Monsantos marknads-
analyser. Jag är rädd för att vi fixar lagstiftningen, 
men grundproblemet är att vi söker efter fel produkt.

Men lagstiftningen kommer att göra att vi inte släp-
per ut produkter som innebär en risk. Det ska ju göras 
en risk/nytta-bedömning.

”Hur ska vi kunna skapa den konsument-
efterfrågan som är relevant och som kan 
bidra till att man kan kommersialisera 
forskningsresultatet?”

– Inger Andersson

Inger:
– Jag är rädd att finansieringen inte räcker för att få 
ut produkter på marknaden. Då kanske forskningen 
och jordbruket hamnar i felaktiga kommersiella in-
tressen. Men så finns å andra sidan konsumentmak-
ten. Om olika intressenter skapar en konsument- 
efterfrågan, så kanske det kan få företag att vilja sat-
sa. Det gäller att säkerställa att det finns pengar ända 
fram till produkt, så att man kan uppnå det goda. 

Svante:
– Jag tror inte att det går att betala fram det här. 
Politiken måste skapa marknader. Om man inför 
en tuffare klimatpolitik får den perenna grödan ett 
högre värde, eftersom den medför mindre traktor-
körning och mindre kostnader för klimatutsläpp. 
Miljöpolitiken kommer att kunna skapa en mark-
nad även för Monsanto. En tuffare miljöpolitik kan 
ge företagen möjlighet att få vinst på nya produkter. 
Men det förutsätter att miljöpolitiken verkligen blir 
vassare och tydligare. 

Inger:
– Men då är vi inne på en betydligt större fråga än 
bara teknik och lagstiftning. Hur ska vi kunna skapa 
den konsumentefterfrågan som är relevant och som 
kan bidra till att man kan kommersialisera forsk-
ningsresultatet?
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Svante:
– Men den produkt som är okej att släppa ut, löser 
inte de altruistiska problemen, för det finns ingen 
marknad för dem. 

Inger:
– Nej, så är det.

Men varför måste politiken skapa marknader för nya 
miljövänliga GM-sorter? Grödor som medför mindre 
behov av bekämpningsmedel och handelsgödsel 
kommer ju bönderna att efterfråga eftersom de inne-
bär mindre kostnader för dem? 

Svante:
– Ja, men vad gäller Bt-resistensen har vi ju sett 
rätt svajiga resultat. Resistensen är inte så långva-
rig. Problemet för GMO är att tillämpningarna har 
solkat hela begreppet. Nu måste vi få fram riktigt 
populära innovationer – men mycket populära inno-
vationer kräver mycket statliga pengar. 

Vete utan gluten, där finns en efterfrågan från perso-
ner som inte tål gluten? 

Inger:
– Javisst. Det har varit min käpphäst, att vi måste 
se konsumentnyttan. Då kan olika nischgrödor vara 
intressanta. Även om vi inte löser alla problem med 
modern växtbioteknik, så ska vi utveckla tekniken. 
För det finns potential i tekniken.

Mer torktoleranta sorter har Monsanto plöjt ner mil-
jarder i…

Svante:
– Det kan vara spännande. Om man jämför de-
batten för 20 år sedan och idag, så har GMO som 
frälsare och djävul tonats ner, från både kritiker och 
förespråkare. Frågan har marginaliserats. Andra 
systemfrågor, som inte är lika hightech, är i fokus 
för att lösa världens problem.

– GMO-frågan har så många ingångar. De akade-
miska och tekniska frågorna handlar om risk och 
ekosystemeffekter. Men sedan finns konkurrens-
kraftsfrågorna. Jag är oklar över om svenskt jord-
bruk är vinnare av att öppna upp för GMO? Vad ska 
svenskt lantbruk konkurrera med? 

”I ljuset av klimatförändringen och en 
växande världsbefolkning finns det ett 
värde i att använda modern växtbio-
teknik, eftersom den är snabbare och mer 
precis.”

– Inger Andersson

Men jordbruket behöver bra utsäde?

Svante:
– Absolut. Men forskningsresurserna är knappa. 
Forskningen inom jordbruksområdet säger att växt-
förädling inte har så stor betydelse för att klara av de 
utmaningar vi står inför. 

Håller du med, Inger?

Inger:
– Visst, bättre vägar och tillgång till gödningsmedel 
kan ge bättre utväxling i det afrikanska jordbruket i 
det korta perspektivet. Men i ljuset av klimatföränd-
ringen och en växande världsbefolkning finns det ett 
värde i att använda modern växtbioteknik, eftersom 
den är snabbare och mer precis. Och därmed billi-
gare. Jag är mer positiv till att forskarna ges möjlig-
het att fortsätta forska, och att vetenskapsområdet 
får utvecklas. Drivkrafterna måste få vara lite olika. 
Så småningom utvecklas något som kan få ett stort 
värde för mänskligheten. Det handlar om att utnytt-
ja bästa tillgängliga teknik (BAT). Ingen kan heller 
förutse alla framtida tillämpningar av en teknik. 

Inger, som ordförande för Mistra Biotech, vad säger 
du till alla frustrerade forskare som tycker att de har 
tillgång till en effektiv teknik, som de vill använda för 
att hitta på smarta grejor och rädda världen? Varför 
ska de hålla på?

Inger:
– Ja, frustrationen finns ju, men jag tror att den 
negativa inställningen hos konsumenterna går att 
övervinna på sikt och att regelverket kommer att 
anpassas.
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Varför är frågan om växtförädling och bioteknik så 
viktig?

Annika:
– Den är ju viktig för världen! Även om jag tyck-
er att kritiken mot jordbruket är överdriven – det 
framstår ibland som om all världens miljöproblem 
beror på jordbruket – så kan vi inte bortse från att 
vi måste försöka göra förändringar. Vi måste fun-
dera över vilka nya verktyg forskningen kan ge oss. 
Klimatförändringarna går snabbt och vi måste an-
passa grödorna till dessa förändringar. Det räcker 
inte med de metoder vi haft. Vi måste tänka nytt. 
Jag blir frustrerad när det verkar som att det finns 
verktyg som vi skulle kunna använda, och som vi 

Växtförädling är viktigt för Sverige 
och världen
J enny  J e wer t

Annika Åhnberg.
Foto: Axfood.

Torleif Ingelög.
Foto: Privat.

borde kunna vara överens om. Men vi är inte det. 
Varför? Det är fascinerande. Varför hakar vi upp oss 
så på denna fråga?

Ja, varför?

Annika:
– För att modern växtbioteknik har en koppling till 
miljöfrågor och till miljörörelsen. Det som man gör 
inom medicinen väcker inte samma motstånd. Det 
är när frågeställningen halkar in på miljöområdet 
som det blir så kontroversiellt.

Torleif:
– Ja, de flesta som har en skeptisk inställning till 

Samtal med Annika Åhnberg och Torleif Ingelög
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växtförädling med molekylärbiologiska metoder har 
inte några invändningar mot att samma metoder 
används för att hitta ärftliga sjukdomar hos män-
niskan, att bedriva genterapi och plocka bort gener 
för att barn inte ska få ärftliga sjukdomar. Men vad 
är skillnaden? Det är ingen skillnad, tycker jag. Om 
något så är det än mer anmärkningsvärt att man gör 
det med människor.

Annika, du har gjort en resa från att vara oerhört kri-
tisk till att bli mer positiv till växtbiotekniken. Hur gick 
det till?

Annika:
– Jag vet inte. Jag kan inte minnas att det var en sär-
skild händelse som påverkade mig. Jag tror snarare 
att jag under en period omprövade väldigt mycket i 
mitt liv, även vad gäller politiska ställningstaganden. 
Sådant som hade varit en väldigt fast byggnad av 
ideologi och uppfattningar för mig rasade. Jag blev 
mitt i livet en mycket mer ifrågasättande person. 
Jag insåg att man inte kan hålla på och tycka en 
massa saker, utan man måste fundera över vad som 
är grunden och vad det finns för kunskap i botten.

GMO-frågan har stötts och blötts i många olika sam-
manhang. Hur lyckades ni skapa engagemang för ett 
nytt dialogprojekt? 

Annika:
– I den allmänna debatten är det en förstenad fråga, 
som om någon skickat trolldamm över alltihop, 
och alla bara stått stilla i sina poser sedan början 
av 1980-talet. Men jag tror att fler och fler inser 
att det inte är rimligt att vi står på varsin kant och 
gafflar. KSLA har gjort ett försök tidigare med ett 
dialogprojekt, men då blev allt fastlåst. Den här 
gången blev det en väldigt bra grupp. Vi har lyssnat 
på varandra och vi har varit med i kraft av vår egen 
kompetens, inte för att försvara någon organisation 
eller något intresse.

”Fler och fler inser att det inte är rimligt 
att vi står på varsin kant och gafflar.”

– Annika Åhnberg

Vad lockade dig, Torleif, att delta? 

Torleif:
– Först var jag skeptisk, eftersom jag tyckte att jag 
hade för lite bakgrundskunskap. Jag har inte varit 
någon stark kritiker, utan snarare haft en försiktigt 
restriktiv inställning. Det är dessutom så i livet, att 
man inte kan ha åsikter om allt. Detta var en fråga 
som jag inte hade någon åsikt om. Jag har varit lyss-
nande och jag har lärt mig väldigt mycket. 

Vad bär du med dig från dialogprojektet?

Torleif:
– Det viktigaste för mig är att jag har fått vara med 
i en process där jag har kunnat göra en totalbedöm-
ning och väga olika saker mot varandra. Jag har 
också blivit medveten om hur krisartad situationen 
är för växtförädlingen – och för växtodlingen.

På vilket sätt har din syn på växtbiotekniken föränd-
rats? 

Torleif:
– Jag befarade tidigare att tekniken kunde leda till 
oönskad genspridning i naturen. Nu känner jag mig 
lugnare. Att döma av de forskningsresultat som 
finns, så är risken mycket liten, nästan försumbar, 
om du jämför med alla andra risker, som exempelvis 
invasiva arter. Inom EU får du flytta växter och jord 
som du vill. Det kommer in massor av främmande 
arter på land och i haven. Där finns det stora hot, 
men det är inte alls på samma sätt med växtbiotek-
niken.

– Vad gäller min syn på växtbiotekniken, så har jag 
radikaliserats avsevärt. Vi behöver få till stånd en 
hållbar utveckling, med ökad livsmedelsproduk-
tion och bra kvalitet på våra livsmedel. Det pågår en 
sorglig utveckling i världen. Fyra gånger Sveriges 
åkerareal försvinner per år. Det är hisnande. Många 
jordar är olämpliga att odla på, för de innehåller för 
mycket kadmium. Dessutom finns klimatproblema-
tiken. Traditionell växtförädling har inte en chans 
att matcha de förändringar som sker i klimatet och 
inom jordbrukssystemet. Det finns exempel på att 
man försökt odla fram nya sorter i 30–40 år, men 
det har vi inte tid med idag. 
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Spelar det någon roll hur genetisk variation förs in i 
odlade sorter från den vilda mångfalden?

Torleif:
– Det väcker framför allt en del etiska aspekter. Ska 
vi flytta mänskliga gener och sätta in dem i växter 
och husdjur? Ska vi flytta gener från fisk till potatis 
för att åstadkomma ökad tålighet för frost? Vi kan 
leka gud. Vi kan göra vad som helst. Då är frågan, 
ska vi ha något regelverk för detta eller inte?

Annika:
– Absolut ska vi ha regelverk och göra etiska bedöm-
ningar. Forskarna som flyttade gener mellan fisk 
och potatis fattade inte varför folk blev så upprörda. 
Det speglar hur forskaren, som är hemmastadd i sin 
värld, inte tycker att det är något konstigt. Medan 
en lekman tycker att det är fullständigt upprörande. 

Torleif:
– Jag gillar ordet yrkesdeformerad. Det är precis vad 
många forskare är.

– Sedan är det ju så, att vi som har jobbat med bio-
logisk mångfald i decennier har talat om att ett av 
skälen att bevara den vilda floran och faunan är just 
att vi behöver ha tillgång till de generna. Och att 
vi inte kan veta vilka gener vi i framtiden kan få 
nytta av. Därför ska vi se till att alla arterna finns 
kvar i det vilda i tillräckligt stora populationer så de 
inte utarmas genetiskt. Men många forskare inom 
skogs- och jordbruk har tyckt att det varit ett då-
ligt argument för att övertyga markägare att bevara 
biologisk mångfald. Nu upplever jag att man förstår 
detta på ett annat sätt. 

Annika:
– Kanske har växtbiotekniken varit med och ökat 
denna förståelse?

Torleif:
– Ja, absolut. Det inte bara genbanken på Svalbard 
som kan användas, utan nu kan man plocka gener 
från alla arter och det finns fantastiska anpassningar 
hos vilda arter som man skulle kunna ha stor nytta 
av.

Hur ska då potentialen med moderna växtförädlings-
metoder förverkligas?

Torleif:
– För det första måste vi få våra egna EU-politiker 
att driva frågan.

Annika:
– Vågar någon ta första steget, kommer andra att 
följa efter. Och det måste vara politiken som tar det 
första steget. Tydligt! Och miljörörelsen. 

– Under min tid som jordbruksminister var bestrål-
ning av livsmedel en het fråga. Konsument- och miljö- 
rörelsen var kraftigt emot. Men sedan fattade vi be-
slut om att tillåta bestrålning av kryddor, eftersom 
alla fakta sa att de kemiska metoderna för att döda 
bakterier och andra smittämnen var sämre. När vi 
väl hade fattat beslutet dog diskussionen. Jag tror 
att det skulle kunna bli likadant med växtbiotekni-
ken. Om politiken vågar ta steget, så kommer ingen 
att bry sig särskilt mycket, eftersom motståndet inte 
kommer ur en genuin konsumentoro.

Så tidsfaktorn har varit en viktig del i din bedömning 
av växtbiotekniken? 

Torleif:
– Ja, absolut. Men dessutom har jag retat upp mig 
på att det är de stora multinationella företagen som 
bedriver växtförädling. Vi får ta de sorter och grödor 
som några få företag anser är lönsamma. Ingen tar 
ansvar för att ta fram odlingsbara sorter för stora 
delar av Sverige. Det är en skrämmande utveckling. 
Ett av de absolut största misstagen det svenska sam-
hället har gjort är att skrota den statligt finansierade 
växtförädlingen. Det måste man ompröva. Vi kom-
mer inte att klara oss utan modern växtförädling. 
Därmed inte sagt att man inte ska titta på risker och 
fundera kring det. Det ska man absolut göra. 

”Ett av de absolut största misstagen det 
svenska samhället har gjort är att skrota 
den statligt finansierade växtförädling-
en.”

– Torleif Ingelög
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”EU:s regelverk är fossiliserat. Att alla 
länder ska vara med och besluta om varje 
sort som godkänns är en helt absurd situa-
tion.”

– Torleif Ingelög

”Vi kom till gemensam insikt om att den 
moderna biotekniken inte är en separat 
vetenskap, skild från annan forskning om 
växtförädling.”

– Annika Åhnberg

Gruppen har formulerat gemensamma ståndpunkter 
för hur växtbiotekniken bör regleras och vilken roll 
tekniken kan spela för att utveckla ett hållbart jord-
bruk. 

Torleif:
– Ja, vi har varit häpnadsväckande eniga.

Annika:
– Så här efteråt, ja. Men man kände att atmosfären 
blev annorlunda under processens gång. Första mö-
tet var mer stelt och antagonistiskt.

Vad möjliggjorde ett samförstånd? 

Annika:
– Vi kom till gemensam insikt om att den moder-
na biotekniken inte är en separat vetenskap, skild 
från annan forskning om växtförädling, och att 
växtförädlingen är så eftersatt i Sverige. Då blev 
biotekniken inte huvudfrågan, utan en del i en större 
helhet. Vi slutade tänka på biotekniken som något 
allena saliggörande. Vi började fråga oss: vad är ett 
hållbart jordbruk? På vilket sätt tycker vi att växt-
biotekniken kan bidra till det? Istället för att bara 
diskutera befintliga tillämpningar började vi prata 
om tekniken som ett verktyg bland flera för att skapa 
ett hållbart jordbruk.

Har ni någon dröm-GM-gröda från hållbarhetssyn-
punkt, som kan vända opinionen?

Torleif:
– Jag kan inte ge något sådant exempel. Däremot 
vore det en dröm om politikerna skulle besluta om 
en ny biosäkerhetslagstiftning. EU:s regelverk är 
fossiliserat. Att alla länder ska vara med och besluta 
om varje sort som godkänns är en helt absurd situa-
tion. Då blir det inga nya sorter som kommer fram. 

Annika:
– Jag tror inte det finns en enskild gröda som kan 
vända opinionen. Jag tror inte på att blåsa upp det 
så stort. Det kan handla om förbättringar i många 
olika grödor av olika slag. Det kan vara nyttigare 
havresorter, som sänker kolesterolvärdet, eller grö-
dor som står emot svampangrepp. Man måste ändå 
hitta politikerna och andra aktörer som har modet 
att stå upp för moderna växtförädlingstekniker. Som 
säger: ”Det här är inte så märkvärdigt. Vi måste sat-
sa på växtförädling och det kan inbegripa modern 
växtbioteknik.” Visst, detta är saker som måste reg-
leras, men det gäller inte bara ny växtbioteknik utan 
också traditionell förädling, vad man får importera 
och plantera från andra länder och så vidare. 

Någon särskild insikt ni vill lyfta fram från dialogpro-
jektet?

Annika:
– Ja, det här att falska fakta lever sitt eget liv på soci-
ala medier, till exempel undermåliga forskningsrap-
porter om råttor och monarkfjärilar. De har veder-
lagts med fakta, men det hjälper inte. De snurrar i 
cyberrymden och landar hos människor som tar dem 
till sig. Det är ett jätteproblem att vi inte kan grunda 
den allmänna diskussionen på de fakta som finns.

– Släkt med detta är undersökningarna kring konsu-
mentattityder, som presenterades av Mistra Biotech. 
Man tenderar att fråga på ett sätt som är väldigt oro-
ande och negativt för konsumenterna, när det gäller 
växtbioteknik. Och då får man negativa svar. 

Torleif:
– Visst, många är okunniga i de här frågorna, men 
det ska man inte raljera över, som några debattörer 
har gjort. Att gå ut och hävda att allmänheten är 
ovetenskaplig som tycker att det här är farliga saker, 
det är ett jäkla sätt. Vem kan kräva av allmänheten 
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att den ska vara vetenskaplig? De flesta människor 
har ingen vetenskaplig utbildning inom detta om-
råde. 

Annika:
– Efter detta projekt förstår jag också mer hur me-
ningsmotståndarna tänker, just att de ser helheten, 
och att de stora företagen och patenträttigheterna 
är lika viktiga beståndsdelar för dem som själva tek-
niken. Jag har förut velat skala bort detta, och säga 
att systemfelen beror ju inte på biotekniken! Men 
jag släpper det och säger: jo, biotekniken idag är en 
del av ett livsmedelssystem som inte är hållbart, och 
vi måste diskutera biotekniken i dess sammanhang. 
Samtidigt har de som varit mer uttalade kritiker fått 
kunskap om nya metoder, som vi inte ens kan veta 
att de har använts för att ta fram en gröda. Vi har 
alla insett behovet av förändring. Teknikerna är inte 
spårbara och med det faller hela regelverket.

Hur reagerar politiker när du tar upp behovet av sats-
ningar på växtförädling?

Annika:
– Det är en fråga som knappast existerar. Det finns 
en väldig okunskap i den politiska världen kring be-
tydelsen av växtförädling. 

… och okunskap om att politikerna har monterat ned 
växtförädlingen?

Annika:
– Jag måste vara självkritisk här. Vi som monterade 
ned växtförädlingen fattade inte heller att det var 
det vi gjorde. Jag satt i riksdagen vid omställnings-
beslutet, som fattades i slutet av 80-talet, och som 
är grunden till nedmonteringen. Beslutet innebar en 
omställning från en statligt reglerad till en fristå-
ende näring. Vi tänkte oss att en större del av finan-

sieringen av växtförädlingsinsatserna skulle kunna 
komma från näringen själv. Men det fördes ingen 
diskussion om att vi är ett litet land, i en udda kli-
matzon och att det inte kommer finnas den kraften 
i näringen, och att man därför alltid måste ha stora 
offentliga insatser. 

Ni föreslår att de offentliga satsningarna på växt-
förädling ska öka. Men vem ska ta nya innovationer 
till marknaden? Företagen har flyttat eller lagts ner. 
Behöver Sverige ett nytt växtförädlingsinstitut med 
ett kommersiellt uppdrag?

Annika:
– Vi har inte kommit så långt i våra diskussioner. 
Men diskussionen måste fortsätta och handla om 
sådana frågor. Även om de senaste årtiondena har 
inneburit en nedmontering av företag och forskning 
så kan utvecklingen vändas. Det måste finnas ett 
erbjudande från det offentliga som någon kan nappa 
på. Och det kanske inte måste vara ett företag med 
huvudkontor i Sverige.

Så hur ska KSLA jobba vidare med frågan?

Annika:
– KSLA har hittills arbetat sporadiskt med växtbio-
tekniken, ordnat enstaka seminarier och producerat 
rapporter, men vi behöver jobba mer kontinuerligt 
och strategiskt med frågan. Sedan måste KSLA ar-
beta med växtförädling mer generellt och biotekni-
ken som en del av det. 

”Vi som monterade ned växtförädlingen 
fattade inte att det var det vi gjorde.”

– Annika Åhnberg
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Minnesanteckningar från möten inom 
Dialogprojektet

KSLA:s dialogprojekt om bioteknik i växtodlingen har drivits som en serie om sju 
miniseminarier med inbjudna talare. I anslutning till dessa inledningar har en livlig 
diskussion förts. De här minnesanteckningarna försöker återge huvudbudskapen 
från dessa seminarier. Det första mötet hölls i mars 2014, det sjunde och sista i 
januari 2016.

Sven Ove Hansson, professor i filosofi vid KTH 
och programchef för Mistra Biotech, presenterade 
projektet Mistra Biotech som är en av Mistras få 
programsatsningar under senare år med anknytning 
till de gröna näringarna.

I Mistra Biotech söker man kombinera samhälls- 
och naturvetenskapliga perspektiv på växtbiotekni-
ken. I den naturvetenskapliga delen ingår forskning 
för domesticering av oljeväxten fältkrassing till en 
flerårig ny gröda, forskning för bladmögelresistens i 
potatis, för effektivare utnyttjande av kväve i potatis 
och korn och för utveckling av metoder för genom-
isk selektion baserat på kunskap från husdjursaveln.

I de samhällsvetenskapliga delarna bedrivs 
forskning om de etiska aspekterna på växtförädling 
med växtbiotekniska metoder, konsumentattityder 
till produkter från GM-växter och hur det svenska 
jordbrukets konkurrenskraft påverkas av växtbio-
teknikens utveckling, användning och regelverk. 
En aspekt som studeras är hur de socioekonomiska 
konsekvenserna av utvecklingen ser ut och hur de 
kan komma att förändras. 

Carl-Johan Lagerkvist, professor i ekonomi vid 
SLU och engagerad i Mistra Biotech, redogjorde för 
en studie om konsumentattityder till genmodifierad 
mat. Studien är en metaanalys av närmare 1 700 frå-

Möte 1 – Aktuell svensk forskning om växt-
bioteknik

Den 31 mars 2014 hos KSLA. Arrangör: Anders Nilsson

Mistra Biotech forskar bl a på fältkrassing, Lepidium campestre, 
för att få fram en flerårig oljeväxt. Foto: Meneerke Bloem*.

An d er s  N i ls s on
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gor, från 214 publicerade studier, som presenterats 
på en internationell konferens för Agricultural & 
Applied Association’s Joint Annual Meeting i au-
gusti 2013.

Studien visade dels att de frågor som ställts till 
konsumenter i undersökningar inom EU i större ut-
sträckning handlat om risker och etiska ifrågasät-
tanden än i motsvarande undersökningar i andra 
länder, dels att formuleringen av frågorna märkbart 
styrde svaren. Det var intressant att egenskaper hos 
GM-växter som ger ökad livsmedelsproduktion, 
sänkta priser och längre hållbarhet sänkte konsu-
mentpanelernas värdering av nyttan av GM-växter. 
Tydligen är sådana ”nyttor” inte ett argument som 
kopplar till en positiv inställning när det gäller gen-
tekniken.

Jens Sundström, docent och samverkanslektor i 
växtförädling, SLU, informerade om Växtbioteknik 
för en biobaserad ekonomi – ett förslag till en Vinnova-
finansierad strategisk forskningsagenda som tagits 
fram av ett antal forskare inom detta område vid 
hela SLU.

Den växtbiotekniska forskningen i Sverige håller 
hög internationell klass, men det är svårt att komma 
vidare med tillämpningar av de resultat som kom-
mer fram. Det är helt enkelt svårt att få företag 
att engagera sig i detta med nuvarande regelverk, 
varför det krävs ett fortsatt engagemang från sam-
hället också, för den utveckling som behövs för att  
forskningsresultat ska leda till en produkt som kan 
säljas. I denna agenda tar man sikte på forskning 
och växtförädling av jordbruksväxter och skogsträd, 
framför allt för etablering av nya tekniska använd-
ningsområden för växt- och skogsråvaror. 

I den diskussion som följde var det flera delta-
gare som underströk att vår syn på GM-växter har 
mycket mer med värderingar att göra än med fakta. 
Behovet av dialog underströks. Den metastudie av 
konsumentattityder som genomförts inom Mistra 
Biotech kommenterades också, samtidigt som det 
konstaterades att dess resultat delvis var i motsats-
ställning till uppfattningen att det är de möjliga nyt-
torna som avgör om växtbiotekniken ska ha någon 
framtid. 

Vid mötet diskuterades också vilka andra frågor 
som deltagarna önskade få belysta inom projektet:
– biotekniken i ett socialt, politiskt och ekono-

miskt sammanhang
– strukturella följder av ny teknologi och dess app-

likationer
– regelverket har gjort att det bara är ett fåtal före-

tag som kan föra ut GM-växter till marknaden
– företagens ovilja att visa återhållsamhet för att 

undvika resistens eller tolerans
– dominansen från ett fåtal stora företag samtidigt 

som det måste finnas drivkrafter för mindre fö-
retag att engagera sig

– patentlagstiftningens och juridikens roll för ut-
vecklingen inom området

– växtbiotekniken och växtförädlingens roll för 
anpassning till klimatförändringar

– mer om teknikutvecklingen inom området.
Sammantaget visade diskussionen att man kom 

till det första projektmötet med olika förutsättning-
ar och förväntningar inför projektets fortsättning, 
men också att det fanns en samsyn i behovet av att 
diskutera både samhälleliga aspekter på växtbiotek-
niken och dess mer direkta tillämpningar.

Stefan Jansson, professor i växters cell- och mole-
kylärbiologi vid Umeå universitet, inledde under 
rubriken ”Hur utmanar framsteg inom forskningen 
GMO-lagstiftningens legitimitet?”

Han beskrev med exempel från sin egen forsk-
ning på asp hur olika tekniker används för att skapa 
mutanter av det ursprungliga trädet och hur dessa 
omfattas av GMO-lagstiftningen eller inte. Oavsett 

Möte 2 – Växtbioteknikens utveckling

Den 29 september 2014 hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Arrangör: Anders Nilsson

att det handlar om samma egenskap så bedöms tek-
nikerna olika. 

Det har länge funnits en rad olika tekniker som 
forskare och växtförädlare kan utnyttja för att ändra 
på generna mer slumpartat i en växt, till exempel 
med starka cancerframkallande kemikalier eller 
strålning. Om man gör samma sak med ny gentek-
nik så måste alla försök och eventuell odling ske en-
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ligt ett omfattande regelverk. Dessutom tillkommer 
nu en rad nya tekniker för att ändra på, flytta och 
placera gener med stor precision där det inte är möj-
ligt i dagsläget att säga om dessa ska betraktas som 
GM-växter och tvingas följa regelverket eller inte. 
Det har gjort att den vetenskapliga legitimiteten av 
regelverket upphört i stora delar av forskarsamhället.

Den grundfråga forskarna ställer sig är varför 
det ska anses som farligare och leda till en omfat-
tande säkerhetslagstiftning, om man inför en enda 
liten variation i genomet, jämfört med den enorma 
variation som naturen innehåller, inom och mellan 
individer, inom arten och mellan arter? Eller som 
kan bli resultatet av mutationer? Den naturliga va-
riationen inom aspar är lika stor som den genetiska 
variationen mellan människa och schimpans. Försök 
med aspar där han med hjälp av genteknik reglerat 
ner några gener omgärdas av stränga säkerhetskrav 
samtidigt som hybrider mellan svenska och ameri-
kanska aspar tillåts växa fritt utan några säkerhets-

arrangemang på samma fält. Stefan Jansson menade 
att dessa hybridaspar innebar en hundrafalt större 
risk än de genmodifierade aspar han forskade på. 

Den forskargrupp som Stefan Jansson ingår i har 
kartlagt vad det är som styr när träden sätter knopp 
och invintrar på hösten. Det är några få korta DNA-
sekvenser som styr detta och genom att ändra just 
dessa hoppas man kunna ta fram aspar med ökad 
tillväxt i kombination med härdighet. När väl detta 
är gjort, till exempel med CRISPR/Cas9-tekniken, 
kan man använda den förändrade aspen i vanlig 
korsningsförädling utan att man kan kontrollera om 
detta är ett GM-träd eller en spontant uppkommen 
förändring som inte behöver regleras. Den kunskap 
man tar fram i den här forskningen kan också ut-
nyttjas i växtförädling av grödor. 

Bo Gertsson, biträdande forskningschef för 
Lantmännens växtförädling, hade rubriken ”GMO-
lagstiftningen i Europa – till fördel eller nackdel för 
Lantmännen?” för sin presentation.

Genteknik
Genteknik gör det möjligt att i växten föra in den specifika gen (eller gener) som har den intressanta egenskapen (egenskaperna). Genom att 
minska tillförseln till en eller ett fåtal identifierade gener, kan man föra in eftertraktade karakteristika utan att samtidigt tillföra gener som 
bär på oönskade egenskaper.

METODER FÖR VÄXTFÖRÄDLING

+ =

Donatorsortens DNA-sträng
DNA-strängen innehåller en del av 
organismens hela genom.

Donatororganismens DNA-sträng
Den önskade genen kopieras från 
donatororganismens genom.

Den nya sortens DNA-sträng
Många andra gener förs över tillsam-
mans med den önskade genen.

Den nya sortens DNA-sträng
Endast den önskade genen är överförd 
till en plats i mottagarens genom.

Mottagarsortens DNA-sträng

Mottagarsortens DNA-sträng

Önskad gen

=

Traditionell
Den traditionella växtförädlingen för in ett antal gener i växten. Dessa gener kan inkludera den gen som har den önskade egenskapen, 
likaväl som gener som har oönskade egenskaper.

Önskad gen

Illustration: Michael J. Ermarth, U.S. Food and Drug Administration*.



68 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 2  2016

Inledningsvis konstaterade han att det självklart 
är viktigt för både växtförädlingsföretagen och lant-
bruket att lagstiftningen är konkurrensneutral inom 
EU, det vill säga att samma regler gäller i alla länder. 
Växtförädlingen bygger på att skapa ny genetisk va-
riation som kan utnyttjas för att ta fram nya sorter. 
Ibland kan man inte få den variation man söker med 
klassiska metoder utan är hänvisad till genteknik el-
ler andra former av växtbioteknik. Växtförädlarna 
vill förstås använda de metoder som bäst, snabbast 
och billigast leder fram till de mål som man har satt 
upp. Som exempel på nya egenskaper som man är 
intresserad av nämndes salttolerans, torktålighet, 
kväveffektivitet, motståndskraft mot skadegörare, 
konkurrensförmåga mot ogräs och specialegenska-
per för livsmedel. 

Att få alla tillstånd för att introducera en ny 
egenskap som tagits fram med genteknik kostar 
10–15 miljoner dollar per tillstånd för en specifik 
genmodifierad sort i ett växtslag som sedan kan 
användas för fortsatt växtförädling på vanligt sätt. 
Det blir därför aldrig aktuellt för Lantmännen utan 
de är hänvisade till att licensiera in egenskapen, det 
vill säga träffa avtal om att få utnyttja en patenterad 
egenskap mot en avgift, för att vidareförädla denna 
till färdiga sorter för sina kunder. Utvecklingen går 
emot Lantmännen liksom alla andra små växtföräd-
lings- och utsädesföretag och bönderna blir beroen-
de av ett fåtal stora multinationella företag och deras 
uppfattning om vilka egenskaper som är lönsamma 
för dem och deras kunder. Opinion och lagstiftning 
i Europa påverkar de europeiska växtförädlingsföre-
tagens och lantbrukarnas möjligheter att få ta del av 
vad de multinationella företagen tar fram. 

Anders Nilsson redogjorde för odlingen av GM-
grödor idag och de närmsta åren.

Han inledde med att referera till behov av ökad 
produktion av de stora grödorna majs, vete, ris och 
soja, med 50–70 procent från 2009 till 2050 för att 
möta behoven av mat och foder enligt FAO. Det 
finns bara marginellt mer mark att nyodla, men 
nyodling skulle leda till förlorad biodiversitet. 
Klimatförändringen ställer krav på anpassningar 
och ökade insatser kan leda till miljökonsekvenser. 
Tillgång på vatten är också en begränsande faktor. 

Utmaningen är att samtidigt öka produktionen, 
minska insatserna och minska miljöbelastningen, 
vilket ger växtförädlingen en starkt ökad betydelse. 
Enligt nuvarande trender kommer inte produktions-

ökningarna att räcka mer än halvvägs för att dubbla 
avkastningen per hektar fram till 2050. 

Tjugosju länder odlade GM-grödor år 2013, på 
totalt 170 miljoner hektar. Två egenskaper domine-
rar: tolerans för herbiciden glyfosat (Roundup) och 
insektsresistens med Bt-gener. Det stora genomsla-
get beror på att bönderna tjänar på att odla dem. De 
sänker sina kostnader samtidigt som skördarna ökar 
eller odlingssystemen kan ändras. 

Växtförädlingsbranschen domineras nu av sex 
stora växtbiotekniska företag som svarar för 75 pro-
cent av de kommersiella investeringarna – Monsanto, 
Dupont, Dow, Syngenta, Bayer och BASF. Man 
satsar framför allt på majs, soja, bomull, ris och 
raps. Kina har blivit en allt viktigare aktör. CGIAR-
instituten (ett 15-tal institut för lantbruksforskning 
inom FN-systemet med fokus på utvecklingsländer-
nas behov och som är spridda runt om i världen) och 
Bill & Melinda Gates Foundation svarar för stora 
investeringar i växtförädling och växtbioteknik, inte 
minst för Afrika.

Exempel på nya egenskaper som är på väg ut 
på marknaden är tolerans för torka, för ökad eller 
säkrare skörd, effektivare kväveutnyttjande, nya 
kvaliteter i oljeväxter, ris med beta-karoten (Golden 
Rice), insektsresistens i ris och aubergine samt sjuk-
domsresistens i viktiga grödor för utvecklingsländer, 
som bönor, banan, kikärt, sötpotatis och cassava.

Diskussionen som följde kom in på behovet av 
att se över regelverket för gentekniken. Slutresultatet 
av det regelverk vi nu har kan bli minskad mång-
fald och monokulturer genom att den växtför-
ädling som bedrivs av de stora företagen inriktas 
mot de stora grödorna och de stora marknaderna. 
Konkurrensförhållanden på olika plan påverkas. En 
slutsats var att regleringen av nya produkter från 
växtförädlingen bör se till vilka egenskaper, som tas 
fram i stället för vilken teknik som använts. Också 
konventionell växtförädling kan leda till oönska-
de egenskaper och bör riskbedömas utifrån detta. 
Nyttoaspekter, forskningens finansiering och vilka 
intressen som styr denna är viktiga för hur de nya 
teknikerna värderas, varför det behövs ett större en-
gagemang från samhället i växtförädlingen. Även de 
etiska och moraliska aspekterna av att använda gen-
tekniken behöver beaktas, liksom av att avstå från 
detta. Möjligheterna att patentera nya metoder som 
används i växtförädlingen behöver också ses över. 
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Svante Axelsson inledde seminariet med en för-
hoppning om att gruppens diskussioner skulle leda 
till mindre av konfrontation och mer av samsyn. 
Huvudbudskapet var att vi behöver ett totalt sys-
temskifte i jordbruket och en ny berättelse om ett 
framtida hållbart jordbruk, ”more of the same is not 
an option”. Gentekniken och andra nya tekniker 
kommer att värderas utifrån sin medverkan i den 
förvandling mot ett hållbart jordbruk som är nöd-
vändig. 

Den nya policy inom området som SNF antagit 
i april 2014 – Genmodifierade organismer och gentek-
nik – presenterades. Bland ställningstaganden och 
förslag märks bland annat följande:
– Ett nytt regelverk bör i princip avse alla tekniker 

och innebära en bedömning från fall till fall.
– Den som söker tillstånd ska bevisa produktens 

ofarlighet och är ansvarig för eventuella skador 
och en försäkringslösning rekommenderas.

– Nya tekniker och produkter bör också bedömas 
utifrån ett maktperspektiv och möjligheten till 
patent bör vara restriktiv.

– De GM-växter som hittills marknadsförts, sär-
skilt de med herbicidtolerans, har inte haft till-
räcklig konsument- eller samhällsnytta, till skill-
nad mot till exempel en potatis med resistens mot 
bladmögel.
Naturskyddsföreningen är således öppen för att 

gentekniken och andra tekniker kan ge väsentliga 
bidrag till lösning av många svåra utmaningar be-
träffande miljö och hållbarhet. Med hänvisning till 
att man ser en klar konflikt mellan samhälls- och 
marknadsintressen vill SNF se rejäl statlig satsning 
på växtförädling, betydligt mer än idag, oavsett tek-
nik och på egenskaper som är viktiga för samhället 
men inte fångas upp av företagen. Staten måste ock-
så ta sitt ansvar och säkra den genetiska resursbasen 
för växtförädling och husdjursavel.

Sven Ove Hansson, professor i filosofi vid Kungl. 
Tekniska Högskolan och programchef för Mistra 
Biotech, hade medverkat till att ta fram SNF:s nya 
policy och var dagens andre inledare med rubriken 
”Växtförädling och GMO – talar vi om fel saker?” 

Möte 3 – Etiska och sociala aspekter på växtbiotekniken

Den 3 november 2014 hos Naturskyddsföreningen, SNF. Arrangör: Svante Axelsson

Han menade att vi måste tala om målen för växt-
förädlingen, inte vilken teknik som används. Viktiga 
mål finns framför allt inom tre områden:
1) Kontinuerlig utveckling av resistens för kontroll 

av skadegörare och andra utmaningar inom mil-
jöområdet.

2) Frågor kring folkhälsa.
3) Frågor som rör viktiga sociala mål, framför allt 

riktade mot världens fattiga småbönder.
Den risk-/nyttobedömning som man gör måste 

utgå från försiktighetsprincipen och även från vilken 
egenskap det handlar om. Till exempel kräver en 
egenskap som påverkar spridningsförmågan hos en 
växt större uppmärksamhet, men denna bedömning 
kan behöva nyanseras beroende på vilken växt det 
handlar om.

I den diskussion som följde på inledningarna 
ifrågasattes också om de GM-växter som marknads-
förts hade lett till några vinster hos andra än bio-
teknikföretagen eftersom man inte kunna visa att 
produktiviteten utvecklats snabbare i de länder som 
utnyttjar GM-tekniken än i de länder som avstår. 

När man gör en risk-/nyttoanalys måste man 
hålla isär farlighet och risk. Enda sättet att få en ny 
och konstruktiv process när det gäller lagstiftning 
och regelverk i EU är att visa på möjligheter att ta 
fram växter med klar miljö-, samhälls- eller konsu-
mentnytta. Men de höga kostnaderna för att ta fram 
nya GM-sorter fungerar som en effektiv spärr mot 
att ta fram sorter som skulle kunna påverka regel-
verket – ett moment 22. 

Det var uppenbart en samstämmig uppfattning 
att samhällets finansiering av växtförädling borde 
ökas och avse hela kedjan. De motiv som framfördes 
handlade om makten över hur växtförädlingen ut-
vecklas och teknikernas användning, samhällets in-
tresse av att växtförädling bedrivs som inte är av di-
rekt intresse för företagen, det hållbara jordbrukets 
behov, riskminimering inför framtida utveckling, 
säkrad tillgång till genresurser, ekosystemtjänster, 
möjlig samverkan med grannländer, nya tekniker 
som inte omfattas av nuvarande regelverk med mera. 
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Sarah Cornell, forskningskoordi-
nator vid Stockholm Resilience 
Centre, inledde under rubriken 
”Globala hållbarhetskriterier för en 
hållbar matproduktion?” med att 
betona dynamiken, skalan, hastig-
heten och komplexiteten i de globa-
la förändringar som vi nu upplever.

Det faktum att vi lever i en period 
med klimatisk stabilitet i ett klimat-
historiskt perspektiv hindrar inte att 
klimatsystemets komponenter är 
sammanlänkade på ett så komplext 
sätt att påverkan i en del av systemet 
nu kan sprida sig på ett oförutsäg-
bart sätt. Klimatforskningen kan 
därför beskriva förändringen och 
peka ut riktningen för de åtgärder 
som behöver vidtas. När vi nu har 
en sådan beskrivning blir följdfrå-
gan hur vi förhåller oss till denna 
genom personliga handlingar, lika-
väl som i politiska beslut. 

Forskningen om resiliens, det 
vill säga systemens inneboende trög-
het, vid Stockholm Environment 
Institute (SEI) visar hur dynamik 
och förändringar går i alla rikt-
ningar. Denna forskning visar på 
hur sammansatta, komplexa och 
motstridiga frågeställningar och 
lösningar förefaller vara och att alla 
aspekter måste tas med, inklusive 
sociala förändringar, lokal kunskap 
och tidigare erfarenheter. Det är i 
detta perspektiv som bonden eller 
naturbrukaren håller på att få nya 
roller; inte bara att producera nyt-

Möte 4 – Teknologi för hållbar matproduktion med växtodlingen som bas

Den 3 mars 2015 hos Lantmännens Riksförbund, LRF. Arrangör: Bengt Persson

tigheter utan också att medverka till att maximera kolinnehåll och 
kolinlagring i marken. Dessa uppgifter ska klaras av samtidigt som 
upp till 50 procent av odlingsjorden försämras, jordens befolkning 
växer och efterfrågan på kött ökar – kraven blir större och större 
samtidigt som resursbasen minskar.

Bengt Persson redovisade hur matproduktionen utvecklas med 
hjälp av andra tekniker i samhället och hur konsumenters och mark-
naders efterfrågan vägs in över tid.

Teknikutvecklingen går nu mot alltmer självgående och ”roboti- 
serade” system. Kombinationen av digital teknik och bioteknik kom-
mer att bli en framgångsfaktor. Kemiföretagens utveckling av nya 
aktiva substanser har ersatts av biologi. Konsumtionsvanor och vär-
deringar förändras där vikten av ”naturlighet” betonas. Samtidigt 
som dagens konsumenter är tveksamma till gentekniken så ser man 
inga problem med den digitala tekniken. 

Anna Rydberg, forskare vid JTI (Institutet för jordbruk och mil-
jöteknik, SP), beskrev nya rutiner, metoder och tekniker för växt-
produktionen.

Vår strävan efter att minimera arbetsinsatserna ska nu kombineras 
med minsta möjliga externa miljöeffekter. Samspelet mellan tekniken 
och de biologiska systemen är det centrala. Allt mer avancerade sen-
sorer utnyttjas i kombination med positioneringssystem. Tekniken 
medger på sikt också förarlösa maskinsystem och alltmer avancerade 
system för beslutsstöd. Kombinationen digital teknik och bioteknik 
antyder utveckling mot mer autonoma odlingssystem också i fält. 
Utvecklingen driver på mot ”the internet of things”, också med till-
lämpningar för jordbruket. 

Allt mer avancerad teknik. BoniRob, en fält-
robot som kan rensa ogräs mekaniskt och 
snabba upp växtförädlingen genom en auto-
matiserad process för att bedöma plantor i 
försöksodlingar. Foto: Amazone GmbH & Co.
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Arrangörerna konstaterade att dagens tema hade sin 
grund i hur vi uppfattar vetenskapen och dess resul-
tat och den kulturella kontext som olika grupper av 
människor omfattas av. Starka trender i värderingar 
får genomslag i vad vi konsumerar. De livsmedels-
företag som är lyhörda för dessa förskjutningar blir 
vinnare på marknaden.

Mats Eric Nilsson, journalist och författare, 
framhöll att det finns en stor och mäktig internatio-
nell rörelse bland konsumenter till förmån för det 
ursprungliga och naturliga som aktörer i livsme-
delssystemet måste förhålla sig till. Färre tillsatser, 
uttryckt som ”clean label”, ekologisk produktion och 
”naturligt” är starka trender.

Men begreppet ”naturligt” är besvärligt för in-
dustrin att förhålla sig till om det begränsar möj-
ligheter att producera en naturenlig substans med 
hjälp av avancerad teknik, till exempel mikrobiell 
produktion av sötningsmedlet stevia. Frågan är då 
om GM-växter kommer att uppfattas som naturliga, 
men minst lika viktig är den information som kon-
sumenten får i butiken. En lång rad skandaler har 
ökat trycket på autenticitet, naturlighet och deklara-
tion av ursprung.

Mats Eric Nilssons framtidsspaning landade 
i alltmer detaljerade krav på deklarationer och att 
GM-produkters öde avgörs av hur väl dessa passar 

Möte 5 – Värderingar, normer, sociala sammanhang avgör hur vi tänker, känner och beslutar

Den 28 april 2015 hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Arrangörer: Peter Sylwan och Svante Axelsson

in i uppfattningar om vad som är naturligt och hur 
de etiketteras.

Diskussionen efter Mats Eric Nilssons tanke-
väckande inlägg handlade mycket om begreppet 
”naturligt” och hur stark denna trend blivit bland 
konsumenter och hur detta ersatt den tidigare po-
sitiva värderingen av hygienisk och maskinell pro-
duktion. Den landade i ett konstaterande att konsu-
menter skulle kunna anse att GM-produkter är bra 
om de uppfattas som ett sätt att bli av med något 
som är värre, till exempel bekämpningsmedel och 
matsvinn, eller om de leder till bättre hushållning 
med resurser.

Malin Ideland, etnolog och professor i utbild-
ningsvetenskap, beskrev hur biotekniken inom me-
dicinen varit en het fråga fram till 1990-talet.

Den biomedicinska berättelsen etablerades då 
som i allt väsentligt god med forskning om stam-
celler, läkemedelsutveckling, ökad BNP och ökade 
forskningsanslag. För tillämpningar inom jordbruket 
hade en helt annan berättelse uppstått som handlade 
om multinationella kemiföretag vars enda intresse är 
att gynna sig själva och storjordbruken, att tekniken 
inte var hållbar och utgjorde problem för miljön. 
Principiellt sett hade motsatta berättelser kunnat 
etableras – att den medicinska gentekniken var i 
grunden oetisk och i konflikt med bilden av sjukvår-

Lotta Rydhmer, professor i husdjursförädling vid 
Sveriges Lantbruksuniversitet, verksam i Framtidens 
Lantbruk och Mistra Biotech, hade förväntningar 
och förutsättningar för växtproduktionen som sitt 
tema.

En av de stora utmaningarna är att bevara och 
utveckla den biologiska mångfalden och genetiska 
variationen hos våra odlade kulturväxter. En annan 
utmaning är att få bättre kontroll över de biogeo-
kemiska flödena av kväve och fosfor. En tredje ut-
maning är att utveckla växter som är anpassade till 
framtida klimatförändringar, en fjärde att minska 
miljöbelastningen från odlingen samtidigt som 
konkurrenskraften förstärks och en femte att ut-

veckla växter med egenskaper av direkt betydelse 
för den personliga hälsan. Till alla dessa aspekter 
kan växtförädling och växtbioteknik lämna värde-
fulla bidrag. Det kommer att bli allt viktigare att få 
ut högre skördar med mindre insatser.

I den diskussion som följde var samtliga inne 
på att vi behöver en ny grön revolution med hjälp 
av växtförädling inklusive biotekniken. Det största 
problemet är att det tar tid att föra ut kunskap och 
information. Forskare och andra aktörer som vill nå 
ut med sina visioner måste bli mycket mer aktiva 
och uppträda i olika fora där det framtida jordbruket 
diskuteras.
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den som omslutande och vårdande, respektive att se 
gentekniken som ett verktyg för att bli av med miljö- 
och hälsoproblem förknippade med modernt jord-
bruk.

Nils-Eric Sahlin, filosof och professor i medi-
cinsk etik, höll med om att frågan om acceptans för 
genteknik i jordbruket har att göra med om den kan 
ersätta något som uppfattas som värre. Företrädare 
för teknologin måste vinna allmänhetens förtroende 
genom att se allmänheten som en seriös samtals-
partner.

Vår tendens att oroa oss inför det okända un-
derströks av biologer som på 1980- och 1990-talen 
lyfte fram vår okunskap om konsekvenser av till-
lämpningar av genteknik medan medicinare ogärna 
talade om detta.

När vi fattar beslut gör vi det inte på rationella 
skäl utan för att bekräfta vad vi redan tror oss veta. 
På det medicinska området har media kunnat visa 
på hur olika tillämpningar kan hjälpa enskilda per-
soner, vilket medverkat till en positiv inställning. 
För att få till stånd lågmälda och rationella samtal 
om hur ny teknik ska användas i samhället behöver 
kunskap om hur vi fungerar utnyttjas.

Efter dessa två inlägg konstaterades att expert-
samhället och industrins företrädare hade misslyck-
ats i sin kommunikation kring bioteknikens tillämp-
ning inom jordbruket. Samhället hade däremot visat 
stor skepsis mot gentekniken. Hela den restriktiva 
lagstiftning vi har utgår ju från människors oro och 
har genom sin utformning antagligen gjort konsu-
menterna ännu oroligare.

Anna Lehrman, forskare och informatör inom 
Mistra Biotech, berättade om hur internet kan ut-
nyttjas för att sprida förment bekräftade vetenskap-
liga resultat som senare visar sig vara felaktiga. 

Antalet vetenskapliga artiklar som måste dras 
tillbaka efter granskning ökar snabbare än det to-
tala antalet publicerade artiklar. Ändå fortsätter de 
felaktiga artiklarna, resultaten och slutsatserna att 
cirkulera på nätet, i den offentliga debatten och rent 
av bland forskare.

För vetenskapssamhället är detta ett växande 
problem, men ett ännu större problem för relatio-
nen mellan forskare och samhället. Hon gav också 
flera exempel på detta. Bland annat har resultat från 
försök med råttor som utfodrats med GMO-majs 
publicerats som visat sig vara felaktiga och därför 
dragits tillbaka, men dessa uppgifter om att råttor 

tagit skada av GMO-majs fortsätter ändå att cirku-
lera i både allmän och vetenskaplig press. Sociala 
medier ger blixtsnabb och bred spridning åt falska 
uppgifter och konspirationsteorier.

Anna Lehrman ville uppmuntra alla forskare att 
inte hålla sig för ”fina” utan gå in på sidor där dessa 
teorier flödar och åtminstone lägga en länk till kor-
rekt information. Sammantaget visade hon på hur 
olika intressen konkurrerar på den offentliga arenan 
om att berätta ”sanningen”, vilket kan kännas frust-
rerande när vetenskapliga fakta bedöms utifrån hur 
de passar in i människors värderingar.

Diskussionen efter dagens inledningar kom i 
stort att handla om behov av att ta fram en målbild 
för jordbrukets utveckling och hur biotekniken kan 
passa in i denna. Det var tydligt att gentekniken 
också kunde ha en plats i denna i kombination med 

Hur hade det sett ut om en majoritet hade betraktat genteknik som 
ett verktyg för bättre hälsa? Wendy Cottiers*.
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Marie Nyman, kanslichef hos Gentekniknämnden, 
hade rubriken ”Nya tekniker och aktuella ändringar 
i EU:s GMO-lagstiftning” på sin inledning på se-
minariet.

Det finns en rad olika nya tekniker, där CRISPR/
Cas9 är den senaste, som kan utnyttjas för olika for-
mer av riktade mutationer. Beroende på om dessa 
tekniker innebär att gensegment tillförs från andra 
organismer och om genförändringen kan spåras, 
kan de komma att klassas som GM-teknologi enligt 
nuvarande reglering eller inte. Dessa frågor har man 
funderat på inom EU sedan sju år tillbaka och ett 
besked förväntades sommaren 2015, men har ännu 
inte lämnats. Den avgörande frågan är hur man ska 
kunna reglera en teknik som inte kan spåras och där 
samma genförändring kan åstadkommas med tek-
nik som inte är reglerad.

Marie Nyman redogjorde också för de förslag till 
ändrad lagstiftning som Kommissionen tog fram vå-
ren 2015 och som innebar att en medlemsstat skulle 
kunna kräva att en viss GM-växt inte får odlas i 
landet och förbjuda användning av ett visst GMO-
foder som godkänts på EU-nivå.

Två riksdagspolitiker med motsatta uppfattning-
ar gav därefter sina partiers respektive perspektiv på 
hur politiken hanterat GMO-frågorna.

Jens Holm (V) inledde med påpekandet att han 
gärna ser en mer nyanserad inställning till GM-
växter inom vänsterpartiet men framhöll att det inte 
enbart handlar om grödor med förändrade egenska-
per utan också om patent och kommersiella intres-
sen.

Han var också orolig för vad de pågående 
TTIP-förhandlingarna skulle leda till. (TTIP: 
Transatlantic Trade and Investment Partnership, el-
ler Transatlantiskt partnerskap för handel och inves-
teringar). Han var också klart frågande till den nya 

Möte 6 – Växtbiotekniken i politiken

Den 2 juni 2015 i Riksdagen. Arrangör: Anders Nilsson

EU-reglering som skulle ge enskilda länder möjlig-
het att på nationell nivå säga ja eller nej till import 
och användning av godkänt GMO-foder.

Kristina Yngwe (C) deklarerade att hon hörde till 
GMO-förespråkarna inom sitt parti. Regleringen 
borde baseras på egenskaper och inte teknologin. 
Gentekniken kan inte rädda världen men kommer 
att vara ett viktigt verktyg. Också hon var tveksam 
till förslaget att enskilda länder skulle kunna fatta 
nationella beslut.

Diskussionen kretsade först kring behov av ökat 
engagemang från samhället för växtförädling och av 
statliga medel för finansiering av förstärkta insatser. 
Bioteknikens legitimitet är beroende av hur den fi-
nansieras och växtförädlingen bör utnyttjas för att 
lösa problem som samhället står inför. 

Grunden för den nuvarande gentekniklagstift-
ningen lades i skiftet 1980-/1990-tal. Det är nu en 
uppgift för politiken att ta initiativ till en ny regle-
ring som baseras på nuvarande, förändrade förhål-
landen och som tar sin utgångspunkt i egenskaper. 
Exempel på egenskaper som kunde utvecklas med 
hjälp av biotekniken och som lyftes i diskussionen 
var kvalitetsaspekter för grödor som havre och kon-
servärt som odlas i mindre omfattning, sorter för 
plöjningsfri odling, höjt näringsinnehåll, lågt kad-
miumupptag och resistens mot växtsjukdomar. 

Patentfrågorna behöver också uppmärksammas 
och patentmöjligheter begränsas till att avse pro-
dukter, inte processer. Samtidigt underströks att 
växtförädling bara är ett av flera verktyg som måste 
användas för att få den utveckling vi vill ha inom 
jordbruket. Kopplingen mellan hur regelverket ut-
formats och dominansen för ett fåtal stora multi-
nationella aktörer är tydlig Frågor som handlar om 
växtförädling borde tas upp i arbetet med livsme-
delsstrategin.

annan teknologi samtidigt som det finns en stark 
skepsis i gruppen mot de multinationella kemiföre-
tagens agerande. Behov av samhällets engagemang 
framfördes också, liksom av politiska beslut om 

översyn av regleringen. Avslutningsvis landade dis-
kussionen i att vi måste bli bättre på att beskriva och 
förklara hur de nya teknikerna kan användas för att 
lösa de olika problem som vi står inför.



74 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 2  2016

Professor Thomas Rosswall, f d rektor för Sveriges 
lantbruksuniversitet och sammanhållande för den 
planering som ledde fram till programmet Mistra 
Biotech, inledde seminariet med en presentation om 
”Uthålligt jordbruk i internationellt perspektiv”.

Han tog sina utgångspunkter i befolkningsut-
veckling, mer komplexa samband mellan jordbruk/
livsmedel och andra delar av samhällets utveckling, 
FN:s globala hållbarhetsmål, klimatöverenskom-
melsen COP21 och behov av ökad livsmedels-
säkerhet. Komplexiteten hos det globala livsme-
delssystemet illustrerades samtidigt som de lokala 
förutsättningarna utgör basen. Som slutsatser av 
dessa förhållanden lyftes behov av minskat svinn 
och olika förluster, anpassning till förändrade villkor 
för växtodling, reduktion av utsläpp av växthusgaser, 

Möte 7 – Projektets resultat

Den 20 januari 2016 på Torsåkers Slott. Arrangör: Anders Nilsson

klimatsmarta produktionssystem i jordbruket, ökad 
avkastning och höjd produktivitet – en regnbågs- 
revolution med lägre behov av insatsvaror, ökade 
skördar och bibehållen produktionskapacitet. 

I den diskussion som följde var det flera som 
strök under handelns betydelse för utvecklingen på 
livsmedelsområdet, såväl den globala med tillhöran-
de internationella handelsavtal som hur det fungerar 
lokalt. Det är viktigt att den internationella utveck-
lingen av de stora frågorna som rör klimat, globala 
hållbarhetsmål och livsmedelssäkerhet får en åter-
spegling i hur den nationella strategin utformas och 
hur dess olika komponenter påverkar den enskilde 
lantbrukaren på det lokala planet. Här kan också 
växtförädling och växtbioteknik spela en stor roll.

Förespråkare för ekologisk odling opponerar sig mot GMO i Europaparlamentet. Foto: Staff Beebees*.
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EU:s GMO-lagstiftning är förlegad.
Den infekterade debatten om ”för eller emot 

GMO” är lika förlegad. Det är dags för en 
teknikneutral reglering av växtförädlingen. 
Staten måste också ta ett större ansvar för 
att finansiera forskning och utveckling av 

nya miljövänliga och hälsosamma sorter för 
odling i vårt klimat. Tekniken finns. Vi kan 

använda den till goda ändamål. 

Om detta är alla som medverkat i KSLA:s 
Dialogprojekt om bioteknik i jordbruket 

överens. Med dialogen som metod har 
samförstånd skapats mellan personer med 

erfarenhet från politiken, miljörörelsen, 
lantbruksnäringen, myndighets-Sverige och 

den akademiska världen. Målet är ett hållbart 
jordbruk, och modern växtförädling är ett 

viktigt verktyg för att uppnå detta mål. 

Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien

Drottninggatan 95 B
Box 6806

113 86 Stockholm
tel 08-54 54 77 00

www.ksla.se, akademien@ksla.se

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
(KSLA) är en mötesplats för den gröna 
sektorn. Akademien är en fri och oberoende 
nätverksorganisation som arbetar med frågor 
om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog 
och skogsprodukter, fiske, jakt och vattenbruk, 
miljö och naturresurser samt skogs- och 
lantbrukshistoria. Vi arbetar med frågor som 
berör alla och som intresserar många!


