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Fågel, fisk eller mitt emellan 
Om nya tekniker inom växtförädlingen och hur de 
passar – eller inte passar in – i vår nuvarande 
gentekniklagstiftning. 



Inom EU finns en gemensam lagstiftning som reglerar  
genetiskt modifierade organismer (GMO) bl.a.  
Direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av   
genetiskt modifierade organismer i miljön. 

Direktivet reglerar: 
 alla organismer, undantaget människa. 
 både experimentell och kommersiell verksamhet. 

Lagstiftning 



Direktivet är teknikbaserat dvs. det är metoden för  
hur en viss växtsort tagits fram som är avgörande  
för om den ska regleras eller inte. 

I dagsläget är det inom EU oklart om vissa tekniker  
leder till en GMO som ska regleras eller inte. 

Direktivet är över 20 år gammalt och forskningen  
inom genteknikområdet går rasande fort. 



Klassisk GMO 



 Kromosomer är uppbyggda av DNA   
 DNA är uppbyggt av fyra nukleotider: A, T, G, C 
 Sammanlänkade nukleotider kallas nukleinsyra 
 DNA= deoyxyribonukleinsyra 



En DNA-sekvens överförs till en 
cell och integreras i arvsmassan. 

Klassisk GMO – de som idag finns på marknaden 

Växtcell 

DNA 

Cellkärna med 
kromosomer 



…….AAAATTGGCCTTTCGCGGTATTCCTTC…       
…….TTTTAACCGGAAAGCGCCATAAGGAAG…… 

GTCCCCGTTAA    
CAGGGCAATTT 

…AAAATTGGCCGTCCCCGTTAATTTCGCGGTATTCCTTC.. 
…TTTTAACCGGCAGGGCAATTTAAAGCGCCATAAGGAAG.. 

På molekylär nivå 

Hybridnukleinsyra  
Nukleinsyror från olika källor fogas samman.  



  

Från den genetiskt modifierade cellen utvecklas en 
planta där alla celler bär på den tillförda DNA-
sekvensen. Växten har fått en ny egenskap. 



När det gäller flera av de nya teknikerna 
integreras inte någon ny DNA-sekvens i 
växtens arvsmassa.   

I de GMO som hittills marknadsintroducerats 
har en ny DNA-sekvens integrerats i växtens  
arvsmassa.  



Definition 
Genetiskt modifierad organism: en organism,  
med undantag för människor, i vilken det genetiska  
materialet har ändrats på ett sådant sätt som inte  
sker naturligt genom parning och/eller naturlig  
rekombination. 

Direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av  
genetiskt modifierade organismer i miljön 

När det gäller växter - allt som inte är ett resultat av pollinering. 



I bilagorna till direktivet undantas vissa tekniker  
från reglering. 

Induktion av polyploidi 

X X 
X X X 

X 

X X 
X X 

X 

X 

X 
X X 
X X 

X 

Giftigt ämne  
från Tidlösa 

Växtcell med  
6 kromosomer 

Växtcell med 
12 kromosomer 

Undantag 



Undantag 
Fusion av celler av växter som kan utbyta  
genetiskt material genom traditionella förädlings- 
metoder.  

Växtceller från till exempel blad isoleras och fås  
att smälta samman. 

Från den sammansmälta cellen utvecklas en ny  
planta – somatisk hybrid. 



Undantag  
Mutagenes - skapa mutationer (förändringar) i arvsmassan.
    

A C C T G T T 

A C G T C T T En del av DNA-
sekvensen kastas om 

A C C T G T T   

A C C T G T T 

A C C T G T T 

A C C T T DNA-sekvens förloras 

A C C C C G G T T DNA-sekvens 
kopieras 

Utbyte av en  
nukleotid 

A C C A G T T 



Vid klassisk mutagenes används kemikalier eller  
strålning för att skapa mutationer  
-> ökad genetisk variation i växtmaterialet. 

Klassisk mutagenes leder till slumpmässiga 
mutationer över hela arvsmassan. 

Mutagenes undantas direktivet förutsatt att   
metoden inte inbegriper användning av  
hybridnukleinsyramolekyler.  



Exempel på ny teknik 



 
Zinkfingernukleas1 (ZFN1) 

 
Proteinkomplex som består av: 
 DNA-bindande del: Zinkfinger 
       (designas för att binda till ett specifikt ställe i arvsmassan) 
 

 DNA-klyvande del: Nukleas 

Nukleas Zinkfingrar 



  

 Cellen reparerar skadan 

Dubbelsträngsbrott 

Cirkulärt DNA 
med ZFN-gener 

Kan inte kopieras  

DNA 

mRNA 

  

  

   
 

  
  

Zinkfingernukleas1   
Nukleotider går förlorade/tillkommer  
       -> mutation 

DNA- 
Plasmid 

GMO? INTE GMO! GMO? 



Tillfällig närvaro av hybridnukleinsyra 

  

Växtcell 

DNA-plasmid 
Hybridnukleinsyra 

X X 

Hybridnukleinsyran och 
proteinet bryts ner 

Ingen  hybrid- 
nukleinsyra 

Ingen  hybrid- 
nukleinsyra 

Proteinet skapar en mutation 
på en förutbestämd plats i 
arvsmassan 

Protein 

Inte GMO! 
GMO? 



Klassisk GMO Klassisk mutagenes Ny teknik 

DNA-sekvens integreras 
i arvsmassan. 
Hybridnukleinsyra.  

Slumpmässiga mutationer  
över hela arvsmassan. 
Skapas mha. strålning 
eller kemikalier. 
Ingen hybridnukleinsyra. 

Riktad mutagenes, ex. ZFN. 
Hybridnukleinsyra kan  
användas i första steget. 

Regleras Regleras inte Regleras? 



Organismer som tagits fram med hjälp av mutagenes  
omfattas inte av direktivet förutsatt att tekniken  
för framställningen inte inbegriper användning av  
hybridnukleinsyramolekyler. 

  

X 

Hybridnukleinsyra kan användas initialt. 

Hybridnukleinsyran kan inte kopieras 
och förs därför inte vidare när cellen 
delar sig. 

Ingen hybridnukleinsyra i den färdiga 
plantan. 

Regleras eller inte regleras? 



Det har utvecklats flera olika tekniker för riktad  
mutagenes de senaste åren. 

Teknikerna används inom forskningen på allt ifrån  
insekter och fiskar till växter, däggdjur och  
stamceller.  

ZFN och liknande tekniker utsågs av den  
vetenskapliga tidskriften Nature Methods till  
årets metod 2011 och listas som ett av de tio stora  
genombrotten 2012 av tidskriften Science. 
 



Oligonukleotid-styrd mutagenes 
(RTDS – Rapid Trait Development System)  

Oligonukleotiden fungerar som ett mutagent ämne. 

Oligonukleotiden kan bestå av till exempel: 
 DNA  
 En kombination av DNA och RNA  
 En molekyl som liknar DNA men som inte är en 

nukleinsyra ur biologisk synvinkel. 

I följande exempel består oligonukleotiden av DNA. 



DNA är uppbyggt av fyra molekyler 
 
A –    
T – 
G – 
C -  
 
De två strängarna i DNA-spiralen binder alltid  
till varandra via A och T, G och C. 
 
A-T          G-C        = baspar   



Del av arvsmassan man vill förändra 

En oligonukleotid tillförs 

A bindet till T 
G binder till C  



Oligonukleotiden är designad så att den kan 
binda till en specifik plats i arvsmassan. 

Till den plats i arvsmassan där man vill göra en  
förändring kan oligonukleotiden inte binda. 

A bindet till T 
G binder till C  



Cellens eget reparationssystem upptäcker 
att G och A (grön-röd) inte kan binda till 
varandra och byter ut en nukleotid. 

Oligonukleotiden bryts ner 
En punktmutation har skapats 
 
 
     G    T 



Oligonukleotid-styrd mutagenes 
(RTDS – Rapid Trait Development System)  

 Tekniken anses inte leda till en GMO i USA.     

 Storskaliga fältförsök med raps som tagits  
    fram med denna teknik har genomförts i USA.  
      

 Fältförsök har genomförts i Storbritannien 
där rapsen inte anses vara en GMO som ska 
regleras. 



I den färdiga plantan går det inte att avgöra om  
mutationen:  
 uppstått naturligt 
 skapats via klassisk mutagenes 
 skapats via ny teknik för riktad mutagenes 

Gemensamt för tekniker för riktad  
mutagenes 

En metod för analys av en specifik förändring   
är ett krav vid marknadsgodkännande enligt GMO-
lagstiftningen. 

Inget nytt genetiskt material integreras i 
växtens arvsmassa. 



Genmodifierad grundstam 

Icke modifierat skott  

Hur ska äpplena hanteras? 

Ympning av skott på GM-grundstam 
 Vanligt när det gäller fruktträd 
 Exempelvis kan en sort som ger mycket frukt ympas på 
    en grundstam som är resistent mot skadegörare i marken. 



Genetisk modifiering med DNA från samma eller 
en korsningsbar art. 

Cisgenetik 

Potatis 

Potatis 
Solanum tuberosum 

Potatis 

Vild potatis 
Solanum bulbocastanum 



Den vilda potatisen Solanum bulbocastanum bär på 
gener som ger resistens mot bladmögel/brunröta. 
 
 
Det går inte att direkt korsa S. bulbocastanum med 
vår vanliga potatis, Solanum tuberosum. 
 
 
Går att korsa med traditionella förädlingstekniker. 



S. bulbocastum  korsas med en annan vild 
potatissläkting, S. acaule -> hybrid  

Hybriden kromosomfördubblas        

Den kromosomfördubblade hybriden korsas med  
en tredje vildart, S. phureja -> trihybrid  

 Trihybriden kan korsas med vanlig potatis  ->  
tetrahybrid 

Inte GMO! 



Cisgenetik 

 S. tuberosum S. bulbocastanum 

De gener som ger resistens 
mot bladmögel/brunröta 
förs över med genteknik 

Regleras? 
GMO 

GMO 
Kontroll 

Kontroll Kontroll 



Vad händer på EU-nivå? 



Arbetsgrupp med experter från medlemsstaterna   
Analysera åtta tekniker utifrån definitionerna i direktiven,  
de tekniker som listas i bilagorna till direktiven och senaste 
vetenskapliga data.  
 
2012 fick medlemsstaternas behöriga myndigheter ta del av 
gruppens slutsatser. 

Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndighetens GMO- panel  
Analysera vilka risker för påverkan på hälsa och miljö de nya  
teknikerna kan innebära och om det finns behov av nya  
riktlinjer för riskbedömning. Detta oavsett om de kommer 
att omfattas av GMO-lagstiftningen eller inte.   
 
Panelen har hittills publicerat två utlåtanden. 



Generaldirektoratet Joint Research Center  
New plant breeding techniques - State-of-the-art and  
prospects for commercial development (Rapport, 2011) 

Slutsatser 
Teknikerna har börjat användas av förädlingsföretag. 

Kommersialisering trolig inom 2-3 år (2011). 

Universitet och företag inom EU spelar en 
framträdande roll i utvecklingen av nya tekniker. 

Den offentliga sektorn står för 81 % av de  
vetenskapliga  publikationerna som rör nya tekniker. 



Den främsta drivkraften när det gäller 
utveckling av nya tekniker är teknikernas stora 
potential, t.ex. att de är tekniskt överlägsna 
äldre tekniker. 

Den främsta begränsningen är osäkerheten när det 
gäller GMO-lagstiftningen. Kostnaden kommer att 
bli mycket låg om en produkt klassificeras som 
icke-GMO och mycket hög om den klassificeras 
som GMO. 

Generaldirektoratet Joint Research Center  



Resultatet av flera av teknikerna kan inte i en 
analys särskiljas från konventionellt framtagna 
eller naturligt förekommande varianter av växten. 

Det är därför inte möjligt att utveckla detektions- 
metoder som ger otvetydiga svar.  

En validerad detektionsmetoder är ett krav för att 
få ett marknadsgodkännande enligt lagstiftningen. 

Generaldirektoratet Joint Research Center  



Hur beslutsfattandet om de enskilda teknikerna 
kommer att se ut på EU-nivå är fortfarande oklart.  

Processen för att ta fram en nationell ståndpunkt  
för Sverige är påbörjad. 

Åtta nya tekniker diskuteras inom EU. 

Under de sex år som förflutit sedan diskussionerna 
startade har ytterligare nya tekniker, i 
gränslandet mellan vad som ska regleras och vad 
som inte ska det, utvecklats. 



Tack för visat intresse! 
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