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Förord
Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att redovisa hur uppfyllelsen av miljökvalitetsmålen kan påverkas av användningen av genetiskt modifierade organismer (GMO). Uppdraget finns i 2006 års regleringsbrev för
Naturvårdsverket.
Som ett led i detta uppdrag beslutades att göra en kunskapssammanställning över den forskning som belyser genspridning från GMO och som är relevant för svenska förhållanden. Sammanställningen skulle även visa på luckor
i den kunskap som behövs för att kunna ta beslut om introduktion av GMO i
miljön.
En förfrågan skickades till ett antal svenska forskningsinstitutioner med
populationsgenetisk kompetens. Ett avtal ingicks med professor Nils Ryman
och Dr. Stefan Palm vid Zoologiska institutionen, enheten för populationsgenetik, om att utföra arbetet.
Ett antal avstämningsmöten har hållits mellan Stefan Palm och Nils
Ryman och Thomas Nilsson (Naturvårdsverkets forskningssekretariat), Lars
Berg och Mette Svejgaard (Naturvårdsverkets naturresursavdelning).
Rapportens preliminära resultat presenterades vid ett seminarium i maj
2006, där forskare, forskningsråd, myndigheter, bransch och miljöorganisationer var inbjudna.
Under sommaren har rapporten granskats av professor Pekka Pamilo
(Centralen för populationsgenetiska analyser, Helsingfors universitet), professor Jörgen Johnsson (Ekologisk zoologi, Zoologiska institutionen, Göteborgs
universitet) och Tina D’Hertefeldt (Växtekologi och systematik, Ekologiska
institutionen, Lunds universitet).
Författarna är ensamma ansvariga för rapportens innehåll.
Kunskapssammanställningen är finansierad av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag och anslaget för biologisk mångfald.

Naturvårdsverket i september 2006
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Abstract
Development and use of genetically engineered organisms (GEOs, also
GMOs or transgenes) is associated with potential benefits as well as risks. We
review parts of the current scientific knowledge regarding ecological effects of
GEOs, and identify areas with special need for future research. The report is
intended to assist the Swedish Environment Protection Agency in their
coming work on these issues.
The review is restricted to research on gene flow and its ecological effects,
focusing primarily on results for three species/groups – oilseed rape, forest
trees, and fish – considered of particular relevance for Sweden. Genetically
modified varieties of oilseed rape are already grown commercially in several
countries, and Swedish field trials have been ongoing for some years. Transgenic trees are generally considered to have a large economical potential,
which makes them likely to be suggested for large-scale use. Production of
GE-fish (particularly fast growing salmon) may also be proposed in Sweden
or neighboring countries in the near future. Both trees and fish are generally
considered as high-risk organisms with respect to gene flow.
We conclude that the current knowledge on gene flow from transgenic oilseed rape, trees, and fish (as well as for most other organisms) is insufficient
for realistic risk assessments. Future Swedish research in this area should be
aimed particularly at developing a) measures preventing escape/gene flow
from GEOs, and b) protocols for genetic monitoring that may reveal if gene
flow has taken place. Other important areas include research on effects on fitness from GEOs and basic studies of gene flow from non-transgenic populations and its ecological effects.
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Sammanfattning
Bakgrund
Utveckling och användning av genetiskt modifierade organismer (GMO, även
kallade GM-organismer eller transgener) är förknippat med potentiella möjligheter såväl som risker. Avsikten med denna rapport är att redovisa delar av
kunskapsläget gällande forskning kring ekologiska effekter av GMO, och
utifrån denna genomgång identifiera områden där särskilt forskningsbehov
finns. Sammanställningen är tänkt att utgöra ett underlag för Naturvårdsverkets arbete inom ett kommande regeringsuppdrag.
Rapporten har i första hand begränsats till frågeställningar förknippade
med genspridning och fokuserar särskilt på kunskapsläget för tre utvalda
arter/organismgrupper – raps, skogsträd och fisk – som kan vara av särskild
relevans för svenska förhållanden. GM-raps odlas redan kommersiellt i
många länder och svenska fältförsök pågår eller har genomförts. Transgena
skogsträd anses ha stor ekonomisk potential och kommer i framtiden sannolikt att föreslås för storskalig användning. GMO-fisk (i synnerhet lax) kan
också tänkas komma på förslag för framtida odling i Sverige eller i våra
grannländer, från vilka de i så fall kan spridas. Förekomst av vilda släktingar,
förmåga till långväga spridning och förhållandevis liten grad av
förädling/domesticering gör att både skogsträd och fisk ofta betraktas som
högriskorganismer vad gäller genspridning.
Med genspridning avses allt ifrån fysisk spridning av individer, frön, pollen, etc., till att introducerade gener, genom hybridisering och efterföljande
återkorsning, införlivas i vilda populationers genförråd (s.k. introgression).
Kunskap om samtliga steg i genspridningsprocessen – utsättning/rymning,
spridning, förökning samt eventuella långsiktiga effekter – är nödvändig för
seriösa riskbedömningar. Eftersom förutsättningarna ofta skiljer sig mellan
olika arter och transgena sorter krävs i regel att varje fall utreds separat.
Genspridning från GMO kan sägas utgöra ett specialfall inom ett större
problemområde som rör konsekvenserna av att introducera främmande arter,
populationer och genotyper. Problemen är i många fall likartade och frågorna
speglar osäkerheten och okunnigheten om effekterna av ekologiska och genetiska förändringar i naturen. Spridning av främmande arter och gener förväntas rent allmänt resultera i förlust av genetisk variation, sänkt »fitness« (överlevnads- och reproduktionsförmåga) samt, i vissa fall, utdöenden. När det
gäller GMO finns dessutom möjligheten att dessa »nya« gener resulterar i
tidigare ej observerade ekologiska effekter. Genspridning från GMO inom
jordbruket kan också orsaka »genetisk nedsmutsning« av konventionella
eller ekologiska odlingar, vilket medför praktiska och ekonomiska problem
för lantbrukare som inte vill eller får ha inblandning av GMO i sin skörd.
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Forskning om raps
Som en följd artens ekonomiska betydelse, och det faktum att transgena sorter sedan flera år odlas kommersiellt i olika delar av världen, pågår omfattande internationell forskning kring genspridning från GM-raps. Merparten av
forskningen är inriktad på empiriska studier av 1) initial spridning via pollen,
frö och förvildade plantor, 2) hybridisering mellan raps och andra arter, 3) fitnesskillnader mellan transgen och konventionell raps under olika odlingsförhållanden, samt 4) kartläggningar av faktisk genspridning från GM-raps.
Utöver detta förekommer forskning som syftar till att finna jordbruks- och
gentekniska metoder att begränsa genspridning samt att, med hjälp av teoretisk modellering, utvärdera framtida och långsiktiga effekter av genspridning.
GM-raps har dokumenterad förmåga att sprida gener inom den egna
arten på avstånd upp till tre kilometer, om än i begränsad omfattning (andelen hybrider < 0.03% vid tre km.). På kortare avstånd, som mellan angränsande fält, kan mängden genspridning vara betydligt högre. Raps förmår också att hybridisera med närbesläktade arter, varav några (åkerkål, åkerrättika
och åkersenap) förekommer mer eller mindre allmänt i den svenska floran,
medan andra (sareptasenap och gråsenap) endast påträffas tillfälligt. Förmågan till hybridisering varierar kraftigt mellan arter och experimentella förhållanden, och med visst undantag för åkerkål existerar ytterst få exempel på
spontan genspridning under naturliga förhållanden från GM-raps till andra
arter.
Jämförelser av fitness hos transgen och icke-modifierad raps (inkl. arthybrider) har gett delvis motsägande resultat. I växthusexperiment har tillförd
resistens mot insektsangrepp resulterat i högre överlevnad och reproduktionsförmåga, vilket antyder att transgener av denna typ skulle kunna ha en
konkurrensfördel ute i naturen. När insektsresistenta plantor testats under
naturliga förhållanden i konkurrens med andra arter har dock överlevnaden
hos dessa varit låg. Studier av herbicidtolerant raps i besprutningsfri miljö har
i flera fall inte kunnat påvisa någon effekt på fitness. Detta kan tolkas som att
»kostnaden« med att bära på gener som förefaller onödiga utanför besprutad
mark inte nödvändigtvis är så stor som vanligen hävdas.

Forskning om skogsträd
Ännu tycks inga transgena träd ha blivit marknadsgodkända. Fältförsök
pågår dock i bland annat Kina, USA och delar av EU. Förekomst av vilda
släktingar, förmåga till långväga spridning och förhållandevis liten grad av
förädling gör att skogsträd vanligen betraktas som högriskorganismer för
genspridning. I jämförelse med jordbruksgrödor som raps finns relativt lite
forskning om ekologiska effekter av genspridning från transgena träd. De
risker som diskuteras är i grunden desamma som för andra organismer, även
om hög livslängd och långa generationstider gör att förloppen i många fall
förväntas vara betydligt långsammare.
Direkta studier av genspridning från GM-träd saknas hittills. Däremot
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finns ett fåtal studier av hur fitness påverkas samt en del resultat från
genspridningsmodeller. Hos transgen poppel med förändrad lignin-sammansättning var en något snabbare nedbrytning av rot-biomassa efter avverkning
den enda observerade skillnaden mellan transgena och icke-modifierade individer. I laboratorie- och fältförsök med asp som tillförts ökad förmåga till
produktion av växthormon tycktes träden klara av att bilda normal mykorrhiza. Resultat från teoretisk modellering har bland annat visat att empiriska
skattningar av långväga genflöde är viktigare än motsvarande data för korta
geografiska avstånd när det gäller möjligheterna att förutsäga genspridning
från transgena träd.

Forskning om fisk
Av samma anledningar som för skogsträd anses GMO-fisk utgöra högriskorganismer, och det befaras att rymning eller avsiktlig utsättning kan resultera i
omfattande ekologiska och genetiska skador. Det hittills enda exemplet på en
marknadsgodkänd GMO-fisk utgörs av en »självlysande« zebrafisk för akvariehandeln som tillförts genmaterial från maneter. En ansökan om att godkänna transgen atlantlax som uppges tillväxa 4-6 gånger snabbare än vild
fisk är emellertid sedan några år under behandling i USA.
Av naturliga skäl saknas empiriska studier av genspridning från GMOfisk och dess eventuella effekter på fitness i det vilda. Experiment i akvariemiljö visar att transgen fisk med ökad tillväxtförmåga ofta uppvisar påtagliga
morfologiska, fysiologiska och beteendemässiga skillnader i jämförelse med
icke-transgena artfränder. Det är dock svårt att tolka dessa resultat i relation
till totala fitness eftersom vissa av de observerade skillnaderna är klart negativa (t.ex. sämre lekförmåga och låg juvenil överlevnad) medan andra, som hög
fekunditet (många ägg), förefaller mer positiva. Det finns också ett antal
generella problem förknippade med att överföra resultat erhållna i innesluten
miljö till naturliga förhållanden, vilket ytterligare försvårar möjligheterna att
förutsäga vilka effekter som kan bli följden när transgen fisk sprider sina
gener till vilda populationer.
Med hjälp av teoretisk modellering har amerikanska forskare visat att det
förekommer situationer där en transgen kan sprida sig i en population trots
att den ger upphov till sänkt fitness genom ökad juvenil mortalitet, om den
samtidigt påverkar fitness för andra egenskaper i positiv riktning (t.ex.
genom ökad parningsframgång). Detta förhållande har kallats det »trojanska
genscenariot« och förväntas kunna resultera i att den mottagande populationens fitness sjunker, vilket slutligen kan leda till utdöende. Modellen utvecklades ursprungligen för fisk, men det principiella resonemanget är tillämpbart
även på andra organismer. I sin nuvarande form är dock modellen behäftad
med ett antal svagheter vilka behöver utredas vidare.
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Slutsatser och rekommendationer
Den delvis intensiva forskningsaktivitet som pågår kan lätt kan ge det felaktiga intrycket att det för många organismer finns empiriska resultat som är tillräckliga för relevanta och realistiska riskbedömningar. Forskningen om ekologiska effekter av GMO befinner sig dock ännu i en initial fas där man i hög
utsträckning diskuterar/spekulerar över möjliga risker och scenarier, men där
»riktiga data« angående genspridning och dess långsiktiga effekter till stor
del saknas. Bland de empiriska resultat som finns har endast ett fåtal direkt
relevans för Sverige och svenska förhållanden, och rent allmänt är undersökningar av genspridning från GMO i tid och rum ännu fåtaliga.
Sammantaget måste kunskapsläget om ekologiska effekter av GMO
betecknas som otillfredsställande, och jämfört med andra länder (t.ex. Danmark, Frankrike och Storbritannien) är bristen på »svensk« forskning påtaglig. Utan ökade forskningssatsningar kommer framtida riskbedömningar att
bli svåra att genomföra på ett objektivt och vetenskapligt välgrundat sätt. Till
de mest centrala problemen hör att i möjligaste mån förhindra genspridning
och att snabbt upptäcka om sådan spridning ändå äger rum. Mot denna bakgrund framstår det särskilt motiverat med forskning som syftar till a) utveckling av metoder för att begränsa genspridning, b) utarbetning av strategier för
genetiskt baserade övervakningsprogram, c) kartläggning av empiriska och
teoretiska effekter på fitness, d) utveckling av förbättrade statistiska utvärderings- och övervakningsmetoder, e) ökad förståelse för genspridning och dess
effekter hos organismer i allmänhet (såväl GMO som icke-GMO) samt
f) utvärdering av genomförda, pågående och kommande svenska fältförsök.
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Inledning
Med hjälp av modern genteknik går det att modifiera och flytta gener inom
och mellan arter på ett sätt som inte är möjligt med traditionell avel och förädling. Växter och djur vars genetiska material har förändrats på detta sätt
benämns vanligen genetiskt modifierade organismer (GMO) eller transgener1.
Även andra förkortningar förekommer som GM-organismer (GM-raps, etc.)
och GEO (eng. genetically engineered organisms).
Utveckling och användning av GMO är förknippat med potentiella möjligheter såväl som risker (Wolfenbarger & Phifer 2000; Snow et al. 2005).
Bland möjligheterna brukar framföras ökad produktion av livsmedel och
läkemedel, minskad användning av skadliga bekämpningsmedel, minskat
behov av att nyttja naturliga växt- och djurpopulationer, reducerad jordförstöring samt tillgång till nya tekniker som kan nyttjas för återställande av förgiftade marker och vatten (eng. bioremediation). Även riskerna representerar
ett brett spektrum omfattande allt ifrån etiska aspekter, ekonomiska och fördelningspolitiska frågor, eventuella hälsorisker vid förtäring, till ekologiska
effekter på ekosystem och biologisk mångfald.
Avsikten med denna rapport är att redovisa delar av kunskapsläget gällande forskning kring ekologiska effekter av GMO, och utifrån denna sammanställning identifiera områden där särskilt forskningsbehov finns. Sammanställningen är tänkt att utgöra ett underlag för Naturvårdsverkets arbete
inom ett kommande regeringsuppdrag som syftar till att bedöma hur användning av GMO kan komma att påverka förutsättningarna för att uppnå de
svenska miljökvalitetsmålen. Arbetet med att hitta relevant information har
skett genom litteratursökningar och kontakter med forskare och myndigheter.
Rapporten har främst begränsats till frågeställningar förknippade med
genspridning från GMO. Dessa frågor kan sägas utgöra specialfall inom ett
större problemområde som rör ekologiska och evolutionära konsekvenser av
olika former av genetisk manipulation genom introduktion av »främmande«
arter, populationer och genotyper (t.ex. Laikre et al. 2006). Problemen är i
många fall likartade och frågorna speglar rent allmänt osäkerheten och okunnigheten om effekterna av genetiska förändringar i naturen. Inte minst finns
många paralleller till erfarenheter från tidigare forskning kring utsättning och
rymning av arter och populationer som ej representerar GMO.
Behovet av en kunskapsöversikt betingas av ett ökat intresse för kommersiell användning av GMO i olika sammanhang, kopplat till de uppenbara
svårigheterna att överblicka kunskapsläget. Mängden litteratur växer snabbt,
men det är många gånger svårt att avgöra relevansen av resultaten i relation
till utvärdering av risker i Sverige och under svenska förhållanden. Problemen
är dessutom synnerligen olikartade för olika typer av organismer och geografiska områden. Exempelvis kan genmanipulation av domesticerade husdjur
1) Innebörden av GMO är inte alltid självklar. Den snabba biotekniska utvecklingen har resulterat i en
"gråzon" av nya metoder som i vissa fall, i juridisk mening, inte ger upphov till transgena organismer,
men där de ekologiska effekterna kan tänkas vara likartade (Snow et al. 2005).
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och grödor som ko och potatis betraktas som relativt riskfri vad gäller
genspridning och dess eventuella effekter i Sverige. Dessa arter saknar här vilda släktingar, har svårt att överleva på egen hand i naturen och är lätta att
upptäcka och avlägsna om de ändå skulle sprida sig. För organismer som
skogsträd och fiskar, som förekommer vilt i Sverige, är hotbilden en helt
annan. Risken för genspridning till vilda artfränder är här uppenbar, och svårigheten att upptäcka om sådan genspridning sker är dessutom förknippad
med betydande svårigheter. För dessa arter kompliceras bilden av att förmågan till långväga spridning ofta är stor och graden av domesticering ringa.
En viktig aspekt då det gäller möjliga ekologiska effekter av GMO är att
riskerna för varje art och tillförd egenskap bör utvärderas separat. I samförstånd med Naturvårdsverket har vi därför valt att fokusera arbetet på detaljerade kartläggningar av kunskapsläget för tre utvalda arter/organismgrupper –
raps, skogsträd och fisk – som på olika vis kan vara av särskild relevans för
svenska förhållanden. Raps utgör ett exempel på en jordbruksgröda som är
föremål för omfattande genteknisk utveckling, och för vilken transgena sorter
redan odlas över stora delar av världen. Tillgången på forskning om raps är
jämförelsevis god och svenska fältförsök med transgena sorter pågår eller har
genomförts. Transgena skogsträd anses av många ha stor ekonomisk potential, och kommer i framtiden sannolikt att föreslås för storskalig användning.
Transgen fisk (i synnerhet lax) kan också tänkas bli föremål för framtida
odling i Sverige eller i våra grannländer.
Rapporten är strukturerad så att den först ger en kortfattad bakgrund om
diskussionen kring GMO och potentiella ekologiska effekter. Därefter följer
en genomgång av kunskapsläget gällande empirisk och teoretisk genspridningsforskning för raps, skogsträd och fisk, inklusive avsnitt om forskning
kring möjliga åtgärder att begränsa genspridning och teoretiska genspridningsmodeller. Rapporten avslutas med ett avsnitt om vetenskapligt baserade
riskbedömningar samt en sammanfattande diskussion om framtida forskningsbehov. För att underlätta jämförelser med övrig litteratur inom området
ges engelska översättningar av termer och artnamn på valda ställen i texten
(inom parentes).
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Bakgrund
De första lyckade försöken med att framställa transgena mikroorganismer
genomfördes redan under 1970-talet, för att under 1980-talet följas av transgena växter och djur. Sedan mitten av 1990-talet har utvecklingen av GMväxter för jordbruket tagit fart (Figur 1). Under 2004 användes cirka 81 miljoner hektar jordbruksmark i 17 länder världen över för kommersiell produktion av transgen soja (60%), majs (23%), bomull (11%) och raps (6%; James
2004). Jämfört med jordbruksgrödor har utvecklingen av transgena träd och
djur varit långsammare, men även för dessa organismer sker nu snabba tekniska landvinningar. Parallellt med den gentekniska utvecklingen har också
mängden forskning kring möjliga ekologiska effekter av GMO ökat kraftigt
(Figur 2).
Inom EU utgör GM-majs den enda transgena gröda som hittills produceras i större skala. Inga marknadsgodkända GMO odlas ännu i Sverige. Däremot har Jordbruksverket beviljat fältförsök för ett antal jordbruksgrödor
(Tabell 1). I en nyligen genomförd kartläggning av transgena organismer som
kan tänkas bli aktuella för svenska förhållanden identifierades i första hand
herbicidtolerant majs, raps, sockerbeta och vete som möjliga kandidater för
kommersiell odling inom de kommande 20 åren. Utöver dessa GMO bedömdes även vissa kvalitetsförändrade grödor som stärkelsemodifierad och blad-

Figur 1. Areal åkermark (globalt) med GMO-grödor under perioden 1996-2005
HT=herbicidtolerans; IR=insektsresistens. Källa: www.gmo-compass.org
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Figur 2. Publiceringsstatistik för vetenskapliga artiklar som på något sätt behandlar GMO samt
ekologi och/eller genspridning. Sökning 2006-03-15 på ISI Web of Science (http://portal.isiknowledge.com) med följande sökuttryck: (transgen* OR gmo* OR genetically modified) AND (ecolog*
OR gene flow OR introgress*). Observera att detta sannolikt utgör en underskattning av det verkliga antalet artiklar inom området under denna period.
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mögelresistent potatis samt raps med modifierat oljeinnehåll som troliga för
odling i Sverige (Tabell 1; Johansson 2006).

Ekologiska risker
Redan de första försöken med transgena mikroorganismer initierade en riskdebatt som sedan dess har fortsatt. Från att initialt varit fokuserad på risker i
laboratoriemiljö, blev debatten under 1980-talet allt mer inriktad mot de
eventuella riskerna med avsiktligt utsatta eller förrymda GMO i naturen.
Denna omsvängning hängde till stor del samman med utvecklingen av transgena organismer avsedda för storskalig livsmedelsproduktion (Andow &
Zwahlen 2006).
De ekologiska effekter av GMO som diskuteras rör biologiska processer
och fenomen på olika nivåer. Ett ofta förekommande sätt att klassificera dessa effekter är i tre huvudgrupper: (1) påverkan på icke-målorganismer, (2)
utveckling av resistens samt (3) genspridning och dess konsekvenser. Nedan
ges en kortfattad beskrivning av de huvudsakliga riskkategorierna2, varav
den sistnämnda alltså står i fokus i denna rapport. Det bör påpekas att det,
2) Det förekommer även diskussion om att oönskade fenotyper (eng. unintended phenotypes) hos GMO
kan utgöra ett problem då sådana ytterligare försvårar möjligheterna att förutsäga ekologiska effekter.
(Snow et al. 2005). Med oönskad fenotyp menas en oplanerad morfologisk, fysiologisk och/eller beteendemässig förändring (bieffekt) vilken kan vara svår att observera under laboratorieförhållanden.
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DNA-sträng.

den omfattande litteraturen till trots, hittills finns relativt få empiriska resultat som är av direkt relevans för de ekologiska risker som diskuteras (FAO
2004). Några exempel på sådana studier och resultat ges i Tabell 2.
Påverkan på icke-målorganismer
Det finns en utbredd oro bland såväl forskare som allmänhet att storskalig
användning av GMO kan påverka »icke-målorganismer« och biologisk
mångfald på ett negativt sätt. Detta kan exempelvis ske genom att insektsresistenta GMO – som Bt-grödor, vilka tillförts genetiskt material från jordbakterien Bacillus thuringiensis – genom sin förmåga att producera insektsgift
drabbar »fel« organismer som (för människan) gynnsamma arter vilka utgör
predatorer på ogräs och skadeinsekter. Bruk av GMO inom jord- och skogsbruk befaras även kunna leda till påverkan på jordlevande organismer genom
att toxiska substanser ackumuleras i marken, eller på grund av förändrad
växtdeposition, kol/kväve halt, etc. (t.ex. Dunfield & Germida 2004). En
annan vanlig farhåga är att transgena organismer, tack vare att de innehar
»unika« egenskaper, riskerar att sprida sig okontrollerat vilket kan orsaka
ekologiska skador genom exempelvis ökad konkurrens och predation. Liknande förlopp har blivit följden av spridning av främmande arter vid åtskilliga tillfällen genom historien.
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Resistensutveckling
Bruk av transgena insektsresistenta eller herbicidtoleranta grödor kan leda till
ökad och ensidigare användning av vissa bekämpningsmedel. Detta kan i sin
tur resultera i förhöjda selektionstryck som gynnar spontant uppkomna resistenta genotyper, vilket kan ge ökade problem med resistenta ogräs och skadedjur. Problem med ogräsresistenta växter som tål enskilda bekämpningsmedel finns dokumenterade sedan slutet av 1960-talet, och problemet med resistens har sedan dess ökat exponentiellt (Warwick et al. 1999). Det finns nu
farhågor att odling av herbicidtoleranta grödor ytterligare kan accelerera
denna utveckling. Liknande diskussioner förs också då det gäller transgent
tillförd resistens mot insekter (Tabashnik et al. 2003) samt mot svamp- och
sjukdomsangrepp (Glandorf et al. 1997).
Genspridning
I GMO-debatten utgör genspridning och dess ekologiska konsekvenser en
central och återkommande fråga (Snow 2002; Ellstrand 2001, 2003a; Gurian-Sherman 2006). Med detta till viss del »luddiga« begrepp avses vanligen
allt ifrån fysisk spridning av individer, frön och pollen till att introducerade
gener, genom hybridisering och efterföljande återkorsning, införlivas i en
mottagande populations genförråd (s.k. genetisk introgression). En sådan
bred innebörd av begreppet tillämpas även i denna rapport.
Ett antal faktorer spelar in för att en introducerad gen framgångsrikt ska
kunna spridas och orsaka introgression (Hails & Morley 2005). Inte minst
måste de givande och mottagande arterna/populationerna förekomma tillsammans och ha möjlighet till befruktning, vilket hos växter bland annat kräver samtidig blomningstid. En annan central faktor är hur »fitness« påverkas
(se nedan). Det är dock viktigt att hålla isär de olika processer som är inblandade. Att gener sprids, exempelvis i form av pollen, leder inte nödvändigtvis
till befruktning. Inte heller är det givet att hybridisering måste leda till introgression (Stewart et al. 2003).
Ett antal omständigheter gör riskdiskussionen om genspridning speciell.
Gener – transgena eller inte – har till skillnad från exempelvis miljögifter en
inneboende potentiell förmåga till förökning. Det finns också en uppenbar
risk att genspridning är irreversibel; det går ofta inte att »sanera« vilda växtoch djurarters genförråd då dessa väl mottagit nya gener. Dessutom är de flesta enskilda gener i praktiken osynliga. Med detta menas att man utifrån utseende eller andra fenotypiska karaktärer oftast inte kan avgöra huruvida en
individ bär på främmande gener. Istället krävs laborativa analyser, vanligen
av DNA direkt. När det gäller genspridning från GMO finns dessutom möjligheten att dessa nya gener/egenskaper resulterar i tidigare ej observerade
ekologiska effekter, vilka kan vara svåra att förutse. Genspridning från GMO
inom jordbruket kan även resultera i »genetisk nedsmutsning« av konventionella eller ekologiska odlingar. Sådan genspridning utgör, oavsett om den
medför några ekologiska effekter eller inte, ett praktiskt och ekonomiskt problem för lantbrukare som av olika skäl inte vill eller får ha inblandning av
GMO i sin skörd.
I litteraturen diskuteras två huvudtyper av genspridning – vertikal och
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horisontell. Med det förstnämnda avses »normal« spridning av gener genom
sexuell förökning inom och mellan arter. Det är också denna form av
genspridning som står i fokus i denna rapport. Med horisontell genspridning
menas att gener sprids mellan organismer mellan vilka sexuell förökning normalt sett inte är möjlig. Sådan genöverföring förekommer ibland och kan ske
med hjälp av vissa virus och bakterier. Nyligen fann exempelvis genetiker vid
Lunds universitet en proteinkodande gen hos gräset fårsvingel (Festuca ovina)
som av allt att döma härstammar från det avlägsna grässläktet Poa (»gröen«).
Hur spridningen i detta fall har gått till är ännu inte klarlagt (Ghatnekar et al.
2006). När det gäller GMO förekommer diskussioner om att horisontell
genöverföring skulle kunna utgöra en risk, särskilt då det gäller överföring av
transgener till och från mikroorganismer (Snow et al. 2005).
Det bör påpekas att genspridning från GMO inte endast omfattar den
eller de nya gener som tillförts en organism med hjälp av genteknik. Även
övriga gener i genomet – de som fanns i den ursprungliga organismen/populationen – »följer med« när exempelvis pollen från en transgen växt sprids i
naturen. Denna dimension av problematiken diskuteras relativt sällan, men
är inte desto mindre viktig. Beroende på den genetiska sammansättningen hos
den givande (transgena) och mottagande (vilda) populationen kan detta
påverka såväl själva genspridningsförloppet som dess effekter. Om de inblandade populationerna är genetiskt lika är ett stort fokus på den enskilda transgenens egenskaper befogat. I andra situationer kan genetiska skillnader i
genomet som helhet vara av minst lika stor betydelse för om/hur främmande
gener sprids och vilka konsekvenserna blir. Det senare gäller exempelvis när
transgenen tillförts en organism som redan tidigare varit utsatt för konventionell förädling eller domesticering vilket i sig kan påverka överlevnads- och
reproduktionsförmågan i det vilda.
Påverkar genspridning fitness?
Genspridning från GMO förväntas kunna leda till olika sorters ekologiska
och genetiska problem (Stewart et al. 2003; Hails & Morley 2005). Hastigheten med vilken nya genvarianter sprider sig i en population är till stor del
beroende av hur dessa påverkar fitness, vilket förenklat kan beskrivas som
den sammantagna förmågan hos en organism/genotyp till överlevnad och
reproduktion. Hög fitness för en enskild gen innebär att denna medför en
konkurrensfördel vilket kan ge möjlighet till snabb förökningstakt i populationen, medan låg fitness innebär att genen missgynnas av det naturliga urvalet och på sikt riskerar att försvinna. Gener och genvarianter som inte påverkar fitness benämns selektivt neutrala.
Att studera fitness är i praktiken ofta svårt. Ett flertal faktorer som verkar
under olika skeden av livet – så kallade fitnesskomponenter – påverkar totala
fitness. Av praktiska skäl är studier av fitness i princip alltid inriktade på
endast någon eller några sådana faktorer (se exempel i Tabell 2 och 5). Hos
växter påverkas fitness bland annat av förmågan till befruktning och frösättning, mängden frö som produceras, andelen frö som överlever och klarar att
gro (Hails et al. 1997; Jørgensen et al. 2004). Hos organismer med mer
»komplicerade« livshistorier, som fiskar, kan antalet fitnesskomponenter bli
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omfattande eftersom totala fitness i regel bestäms av ett stort antal beteenden
och fysiologiska processer, vilka ofta påverkar varandra i ett komplext samspel under olika livsstadier (Devlin et al. 2006). Studier av fitness kompliceras
ytterligare av att fitness normalt varierar i såväl tid som rum.
När det gäller genspridning från GMO är den vanligaste farhågan att förhöjd fitness riskerar att leda till spridning av »nya« organismer som kan
utvecklas till svårbekämpade ogräs eller konkurrenter till andra arter (t.ex.
Ellstrand & Schierenbeck 2000). En sådan utveckling skulle exempelvis kunna bli följden när den tillförda egenskapen ger förhöjd motståndskraft mot
skadedjur och sjukdomar eller ökad stresstolerans (mot exempelvis torka,
kyla och salta jordar). För andra egenskaper kan fitness istället sjunka om
den tillförda egenskapen är till nackdel i naturen. Av detta skäl är en vanlig
uppfattning att riskerna med vissa typer av transgena egenskaper (som herbicidtolerans), där fitness inte förväntas påverkas positivt i det vilda, kan
betraktas som relativt små (t.ex. Stewart et al. 2002; Daniels et al. 2005).
Även egenskaper som ger sänkt fitness kan dock utgöra problem. Omfattande genflöde i kombination med sänkt fitness hos hybrider kan på sikt
resultera i att en mottagande population minskar och till och med dör ut.
Motsvarande fenomen har uppmärksammats som ett allvarligt hot i andra
naturvårdssammanhang, där individer från genetiskt främmande (icke transgena) populationer rymmer eller planteras ut i stor skala och kommer i kontakt med lokalt anpassade vilda artfränder (Levin et al. 1996; Rhymer &
Simberloff 1996). Tidigare erfarenheter av sådan genspridning är viktiga att
ta med i resonemanget när det gäller riskbedömningar för GMO (Ellstrand
2001). Överlag utgör spridning och hybridisering med främmande arter, individer och gener som inte är genetiskt modifierade ett problemområde som
uppmärksammas allt mer (Allendorf et al. 2001; Laikre et al. 2006). Utöver
effekter som försämrad lokal anpassning och sänkt produktion kan omfattande hybridisering av tidigare reproduktivt och genetiskt åtskilda lokala
populationer leda till förlust av genetisk mångfald inom arten. De långsiktiga
effekterna av sådana förluster är ofta svåra att överblicka.
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Transgen raps
Raps (Brassica napus) är en ettårig oljeväxt av stor ekonomisk betydelse som
odlas över stora delar av världen för livsmedels- och energiframställning,
djurfoder samt industriellt bruk. I Sverige odlas raps allmänt i landets södra
och mellersta delar, där förvildade eller kvarstående individer ofta påträffas
som »ogräs« i åkrar, vid vägkanter och på ruderatmark (”skräpmark”; d.v.s.
miljöer med öppen jord, ofta tillfälliga, som uppstår genom mänskliga aktiviteter). Raps sås antingen under hösten eller på våren. Medan höstraps har
högre oljehalt är vårraps härdigare och kräver mindre gödning. I Sverige
blommar båda sorterna ungefär samtidigt i början av sommaren och de är
mogna för skörd några veckor senare. Under 2004 uppgick Sveriges totala
skörd till 230 000 ton (i denna siffra ingår även en mindre andel rybs;
www.scb.se).
Arten raps (med kromosomuppsättning AACC, 2n=38) uppstod troligen
ursprungligen som en spontan allotetraploid hybrid mellan åkerkål (B. rapa;
AA, 2n=20) och kål (B. oleracea; CC, 2n=18; N.U. 1935), möjligen i Medelhavsområdet. Kålrot (B. napus ssp. rapifera) utgör en storvuxen underart till
raps med starkt uppsvälld rot. Raps kan ibland förväxlas med rybs, en oljeväxt med liknande utseende, vilken dock utgör en underart till åkerkål (B.
rapa, ssp. oleifera). På engelska benämns raps vanligen rapeseed eller oilseed
rape, men i litteraturen förekommer även canola (förkortning för Canadian
Oil Low Acid) vilket är ett samlingsnamn för ett antal varumärkesskyddade
raps- och rybssorter.
Under de senaste 10-15 åren har ett stort antal genetiskt modifierade rapssorter tagits fram. De tillförda egenskaperna representerar framförallt resistens mot olika bekämpningsmedel, men även kvalitetsförändrade sorter har
utvecklats, bland annat sådana med ändrad oljehalt och förbättrad avkastning. Av totalt 81 miljoner hektar brukad mark i världen med transgena grödor år 2004 utgjordes omkring 6% med odlingar av GM-raps (James 2004).
Hittills är sju GM-rapssorter marknadsgodkända av EU. Samtliga dessa sorter
är herbicidresistenta mot glufosfat eller glufosinat (www.gmo-compass.org). I
Sverige har Jordbruksverket beviljat fältförsök med transgen raps vid sammanlagt fyra tillfällen sedan 2002 (Johansson 2006).
Som en följd av rapsens ekonomiska betydelse, och det faktum att transgena sorter sedan flera år odlas kommersiellt i olika delar av världen, pågår
omfattande internationell forskning kring ekologiska effekter av GM-raps.
En ytterligare orsak är att arten har flera vilda släktingar som utgör ogräs och
med vilka hybridisering är möjlig. Den forskning som bedrivs omfattar ett
flertal frågeställningar, och är såväl empiriskt som teoretiskt inriktad.
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Genspridning hos raps
”The potential for gene flow is quite well documented compared to the
impact of such events” (Légère 2005)
Majoriteten av studierna om ekologiska effekter av GM-raps behandlar olika
aspekter av genspridning – i vilken omfattning sådan förekommer, hur den
sker och om den påverkar fitness. Kunskap om samtliga dessa processer
behövs för att risker för oönskade ekologiska effekter skall vara möjliga att
bedöma. Den forskning som finns inom området är baserad på studier av
såväl transgena som konventionella sorter.
Genspridning från raps och andra växter studeras med hjälp av flera olika
tekniker (Chèvre et al. 2004). Det är ofta mycket svårt att utifrån endast morfologiska karaktärer bestämma sorttillhörighet eller identifiera hybrider. För
studier av hybridisering och genspridning används därför vanligen kromosomstudier och molekylära DNA-markörer. Tack vare att arter och sorter på
grund av evolutionen och mänsklig förädling är genetiskt olika går det att
med hjälp av sådana metoder att identifiera hybrider och skatta andelen
»främmande gener«. I många fall går det dessutom att använda det transgena
DNA:t som genetisk markör.
I storskaliga studier av genflöde från transgena sorter utnyttjas ofta det
faktum att spillplantor och hybrider är toleranta mot ett visst bekämpningsmedel. Genom att samla in och så tusentals frön kan man genom efterföljande besprutning identifiera enskilda överlevande småplantor som kan förmodas bära på det transgena anlaget för herbicidtolerans. Ytterligare genetiska
analyser behövs därefter i regel för att fastställa individernas exakta identitet
(spillplanta, F1-hybrid, återkorsning, etc.). En ytterligare metod som kommit
att användas allt oftare är att man, utöver den transgena egenskapen, tillför
en gen vilken producerar ett protein (GFP, Green Fluorescent Protein) som
vid belysning med ultraviolett ljus lyser i grönt (Harper et al. 1999). Genom
att nattetid belysa växtlighet med UV-lampor går det att identifiera enstaka
transgena (grönlysande) individer bland ett stort antal plantor.
Pollenspridning
För att spridning av gener från GM-raps till annan raps eller närbesläktade
arter skall äga rum krävs förr eller senare spridning via pollen. Raps är i hög
grad självbefruktande, men korsbefruktning har uppskattats till att stå för i
genomsnitt 30% av befruktningen (enstaka skattningar varierar mellan
12 och 55%; Beckie et al. 2003). Rapspollen sprids med vind och pollinerande insekter, särskilt humlor och bin (Morandin & Winston 2005). Insektspollinering anses i regel vara viktigast eftersom avstånd snarare än vindriktning
påverkar hur rapspollen sprids (Scheffler et al. 1993; Funk et al. 2006). Även
resultat från vindtunnelförsök tyder på att vindpollinering är försumbar utom
på mycket korta avstånd (Cresswell et al. 2004).
Blommande raps ger upphov till ansenliga mängder pollen – upp till 9.3
kg per hektar och dag (Westcott & Nelson 2001). Merparten av detta pollen
sprids över mycket korta avstånd, mellan blommor på samma individ eller till
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närbelägna plantor inom samma åker. Det har uppskattats att mer än hälften
av pollenspridningen hos raps äger rum inom en radie om endast tre meter
(Lavigne et al. 1998). Litteratursammanställningar visar dessutom att andelen utkorsade frön sjunker kraftigt med avståndet från den »pollengivande«
populationen (Tabell 3; Beckie et al. 2003; Damgaard & Kjellsson 2005;
Funk et al. 2006).
Det förekommer emellertid pollenspridning även över längre avstånd.
Som exempel kan nämnas en omfattande australiensisk kartläggning av
genspridning från kommersiellt odlad herbicidtolerant raps till konventionella sorter (Rieger et al 2002). Befruktat frö samlades in från rapsåkrar belägna
på olika avstånd från GM-odlingar. Fröna såddes och fick växa upp för att
därefter besprutas med en, i vanliga fall, dödlig dos bekämpningsmedel.
Hybrider med GM-raps visade sig förekomma i så mycket som 63% av de
undersökta fälten. I vissa fall hade spridning skett på upp till tre kilometers
avstånd, även om andelen hybrider på dessa avlägset belägna åkrar var låg (<
0.03%).
Ett ytterligare exempel på långväga pollenspridning utgörs av en brittisk
studie där han-steril raps (d.v.s. plantor där de hanliga blomdelarna avlägsnats på mekanisk väg) användes som mottagare av främmande pollen, och
där spridning på upp till 2.5 kilometer observerades (Timmons et al. 1995).
På liknande vis fann man i en fransk studie att så mycket som 13% av de
hansterila rapsplantor som placerats ut i landskapet var befruktade av pollen
som måste ha spridits 1000 meter eller längre (Devaux et al. 2005). Det är
dock viktigt att påpeka att även om denna typ av studier visar på potential
för långväga spridning, förväntas avsaknad av självpollinering leda till kraftigt förhöjda utkorsningsfrekvenser. Resultat för hansterila mottagarplantor
är därför inte direkt jämförbara med de för icke-manipulerade plantor, där
andelen hybrider oftast är avsevärt lägre (Funk et al. 2006).
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Spridning via frö och spillplantor
Även kvarlämnat rapsfrö på åkermark och spill vid transporter kan resultera i
genspridning. Detta sker genom att »spillfrö«, efter kortare eller längre tids lagring i marken, gror och växer upp till så kallade spillplantor (eng. volunteers)
som i många områden utgör ett vanligt förekommande ogräs. Spillplantorna
kan i sin tur sedan sprida både pollen och frö vidare. Utan skyddsåtgärder (se
nedan) kan mängden frö som lämnas kvar på åkermark vara avsevärd. I en
kanadensisk studie uppskattades mängden kvarlämnat grobart rapsfrö till
omkring 3000 frön per kvadratmeter (Gulden & Shirtliffe 2003).
I de flesta fall är överlevnaden av rapsfrö betydligt lägre än för vilda närbesläktade arter (Hails et al 1997). Graden av frövila och grobarhet hos rapsfrö har dock visat sig variera med olika miljöförhållanden och markbrukningsmetoder (Légère 2005). Det förekommer också genetiskt betingade skillnader
mellan sorter som bland annat kan bero på frönas kemiska sammansättning
och oljehalt (Linder 1998).
I många fall tycks raps inte finnas kvar utanför brukad mark mer än några få år (t.ex. Crawley & Brown 1995). Det förekommer dock exempel på att
kvarstående och förvildad raps kan hålla sig kvar även under längre perioder.
Vid en fransk kartläggning av ursprunget hos förvildad raps påträffades en
sort som inte längre salufördes, och som av allt att döma hade hållit sig kvar i
det aktuella området under åtminstone åtta år. Troligen hade detta skett
genom att spillfrö legat vilande i marken, snarare än genom återkommande
blomning och frösättning under flera generationer (Pessel et al. 2001).
Det förekommer även exempel på förekomst av herbicidtoleranta
spillplantor på och bredvid åkrar där sådana sorter odlats under tidigare
säsonger (Beckie et al. 2003; Daniels et al. 2005). Även sådan raps har svårt
att hålla sig kvar på egen hand under längre perioder. I en jämförande studie
av tre rapssorter – en konventionell och två herbicidtoleranta – visade det sig
att GM-rapsen i genomsnitt hade sämre förmåga att hålla sig kvar utanför
odlad mark (Crawley et al. 1993). I en uppföljande långtidsstudie fann man
dock att herbicidtoleranta och konventionella sorter (av raps, majs, sockerbeta och potatis) efter 10 år hade haft lika låg förmåga att överleva och sprida
sig (Crawley et al. 2001).
Hybridisering
För att gener ska spridas till andra sorter eller arter krävs hybridisering. För
att undersöka om hybridisering överhuvudtaget är möjlig används ofta handpollinering eller försöksuppställningar där befruktning på annat sätt »framtvingas«, exempelvis genom att enstaka plantor av olika arter får växa upp
tätt tillsammans. I andra situationer används kontrollerade fältförsök där
plantor planteras på sätt som knappast förekommer naturligt, men som möjliggör studier av hur bland annat beståndstäthet och avstånd påverkar graden
av hybridisering. Slutligen används gener med känt ursprung – genetiska markörer eller genetiskt bestämda egenskaper som tillförd herbicidresistens – för
att studera genspridning under naturliga förhållanden.
Enklast och mest frekvent sker genspridning från GM-raps till annan raps
tillhörande andra sorter eller förvildade populationer (Ellstrand 2003b). Kun22
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skap om genspridning mellan rapssorter är central mot bakgrund av diskussionen kring genetisk nedsmutsning av livsmedel, djurfoder och ekologiskt
utsäde. I kanadensiska studier har man påvisat förekomst av herbicidresistent
rapsfrö i majoriteten av de sorter som undersökts, oavsett om dessa är konventionella eller transgena; i ett stort antal av de undersökta sorterna
överstegs det kanadensiska gränsvärdet för utsäde som tillåter högst 0.25%
inblandning (Beckie et al. 2003; Friesen et al. 2003). Det anses dock osannolikt att okontrollerat genflöde via pollen är huvudorsak till denna inblandning. Troligen utgör sammanblandning av frö under förvaring, paketering
och transporter viktigare orsaker (Friesen et al. 2003).
Som framgår av Tabell 3 och 4 har raps förmåga att bilda hybrider med
ett flertal andra arter. Av dessa är åkersenap (Sinapis arvensis) och åkerrättika
(Raphanus raphanistrum) de vanligast förekommande i den svenska floran,
medan åkerkål (Brassica rapa) är relativt ovanlig och troligen minskande.
Övriga arter är antingen sällsynta eller tillfälliga. Det bör påpekas att vissa av
dessa arter kan förekomma talrikt lokalt, exempelvis i samband med ekologisk odling (Tina D’Hertefeldt, personlig kontakt).
Åkerkål är den art med vilken raps lättast och mest frekvent hybridiserar
(Ellstrand 2003b; Chèvre et al. 2004; Légère 2005). Observerade
hybridiseringsfrekvenser mellan raps och åkerkål är genomgående betydligt
högre än för andra arter (Tabell 4) även om de varierar avsevärt beroende på
när, var och hur studierna är genomförda. Ett antal exempel på spontan
hybridisering mellan raps och åkerkål finns dokumenterade (t.ex. Scott &
Wilkinson 1998; Norris & Sweet 2003, med referenser). I en serie danska
undersökningar (Hansen et al. 2001, 2003) påvisades omfattande introgression av såväl nukleära gener som kloroplast-DNA från icke-transgen raps till
åkerkål vilken växte som ogräs på ekologiskt odlad mark. Förloppet hade i
detta fall pågått under flera generationer. I en motsvarande kartläggning av
hybridisering och introgression på konventionellt odlad mark med omfattande ogräskontroll, påträffades dock mycket låga frekvenser av spontant uppkomna arthybrider (Jørgensen et al. 2004). Detta indikerar att sättet att bruka marken (konventionellt eller ekologiskt) kan spela en avgörande roll för
mängden hybridisering och introgression. I samband med en engelsk långtidsstudie (Norris & Sweet 2003) påvisades omfattande hybridisering mellan herbicidresitent GM-raps och åkerkål – andelen hybridfrö på de undersökta
plantorna varierade mellan 0 och 48.5%. Även i detta fall växte åkerkålen
som ogräs på de aktuella fälten.
Genom att kombinera fjärranalytiska data med information från bland
annat fältinventeringar, litteraturuppgifter och herbariesamlingar beräknade
Wilkinson et al. (2003) att det årligen i Storbritannien (förutom Nordirland)
förväntas uppstå omkring 32 000 arthybrider i första generationen mellan
raps och åkerkål i miljöer utefter kanaler och vattendrag där den senare arten
förekommer talrikt, medan ytterligare 17 000 hybrider förväntades i direkt
anslutning till odlad mark. Andelen förväntade hybrider med GM-raps uppskattades dock inte specifikt.
För övriga arter med vilka raps kan hybridisera (sareptasenap, åkerrättika, åkersenap och gråsenap; Tabell 4) förekommer ytterst få, om några,
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exempel på naturlig hybridisering. Vid en nyligen genomförd kartläggning av
genspridning från herbicidresistent raps till närbesläktade arter i Storbritannien påträffades en spontan hybrid mellan raps och åkersenap. Denna enda
individ, som morfologiskt hade klassats som åkersenap, var herbicidresistent
och visade sig bära på DNA från GM-raps som odlats i samma område. Vid
undersökning under nästföljande år av småplantor från åkersenapsfrö insamlat på samma lokal påträffades dock inga ytterligare resistenta hybrider
(Daniels et al. 2005).
Studier av fitness
I jämförelse med den avsevärda mängden studier av initial genspridning och
hybridisering hos raps, finns betydligt mindre gjort när det gäller effekter på
fitness (Tabell 5). Mycket av den forskning som citeras är dessutom baserad
på konventionella sorter. En vanlig observation är att arthybrider, oavsett om
dessa är transgena eller inte, har låg fitness. Detta tolkas dels som tecken på
»genetisk inkompatibilitet« vilken återspeglar evolutionära förändringar
sedan arterna skildes åt (bland annat genom olika kromosomtal). Låg fitness
hos arthybrider med odlad raps kan också förklaras av att korsningar mellan
domesticerade och vilda arter är allmänt konkurrenssvaga på grund av att de
är illa anpassade till såväl ett liv på åkern som i det vilda.
En serie danska studier av hybrider mellan konventionell raps och åkerkål
visar hur fitness påverkas av såväl arv som miljö. I fältförsök visade sig arthybrider i första generationen (F1) överleva lika bra som de båda föräldraarterna medan totala fitness, skattad från flera fitnesskomponenter, var intermediär (Hauser et al. 1998a). I kommande generationer (F2-hybrider och återkorsningar mellan F1 och raps/åkerkål) hade samtliga korsningar lägre
genomsnittlig fitness. Variationen mellan sorter och korsningar var dock
påtaglig. I senare generationer hade vissa enskilda hybridplantor fortfarande
lika hög fitness som de rena ursprungsarterna (Hauser et al. 1998b). I en
efterföljande studie som genomfördes för att ytterligare undersöka orsakerna
till denna variation, visade det sig att såväl populationstätheten som relativa
andelarna av raps och åkerkål påverkade resultatet (Hauser et al. 2003).
Liknande studier har även genomförts för hybrider mellan konventionell
raps och andra arter. En hybrid mellan raps och åkerrättika visade sig i första
generationen (F1) ha det förväntade antalet kromosomer men låg fertilitet;
vid återkorsning med åkerrättika lyckades man endast framställa två avkomlingar. Dessa båda hybridplantor hade olika kromosomtal (2n=45 respektive
48), och endast 9 av kromosomerna härstammade från åkerrättika (Benabdelmouna et al. 2003). Även i en annan studie av F1-hybrider mellan raps och
åkerrättika observerades sänkt fitness i form av lägre överlevnad, fördröjd
utveckling och låg grobarhet jämfört med föräldraarterna i såväl kontrollerade försök som fältstudier (Guéritaine et al. 2003).
Sammantaget tyder dessa och liknande resultat på att risken för introgression från GM-raps till åkerrättika är låg, vilket är helt i linje med de låga
hybridfrekvenser som observerats (Tabell 4). Även F1-hybrider mellan konventionell raps och gråsenap har visat sig ha låg fitness vid återkorsning
(Darmency & Fleury 2000).
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Hittills är den GM-raps som odlas kommersiellt till övervägande delen
tolerant mot olika bekämpningsmedel. Som tidigare nämnts är ett vanligt
argument att genspridning i sådana fall inte bör resultera i några direkta ekologiska problem eftersom den tillförda egenskapen snarast förväntas medföra
en »kostnad« i naturliga miljöer där bekämpningsmedel inte används. I en
studie av hybrider i tredje generationen mellan transgen raps och åkerkål
kunde dock ingen sänkning av fitness påvisas hos herbicidresistenta individer
(Snow et al. 1999). Inte heller i ett liknande försök, där fitness hos herbicidresistenta rapssorter jämfördes med multiresistenta individer (toleranta mot två
bekämpningsmedel samtidigt), kunde några direkta fitnesskillnader observeras (Simard et al. 2005). Dessa resultat visar att kostnaden med herbicidresistens inte nödvändigtvis behöver vara hög i besprutningsfri miljö. Det bör
även påpekas att förvildad raps ofta påträffas i seminaturliga miljöer, som
åker- och vägkanter, där besprutning ibland förekommer och där fitness hos
resistenta plantor kan gynnas (Tina D’Hertefeldt, personlig kontakt).
I jämförelse med herbicidtolerans anses riskerna vara betydligt större med
grödor vilka tillförts egenskaper som salt- och torktolerans eller resistens mot
sjukdomar och skadeinsekter. Anledningen är att fitness i dessa fall förväntas
kunna förbli hög även under naturliga förhållanden (Snow et al. 2003). För
raps har effekten på fitness av tillförd insektsresistens undersökts i fältförsök.
Vid en jämförelse mellan konventionell raps och transgen Bt-raps som planterats på igenväxande försöksytor fann man att Bt-rapsen, tack vare sin förhöjda motståndkraft mot olika skadeinsekter, uppvisade såväl högre överlevnad
som reproduktionsförmåga. När motsvarande försök utfördes i naturlig miljö
där konkurrensen från vilda arter var betydligt hårdare överlevde däremot
endast två rapsplantor (båda transgena; Stewart et al. 1997).
I senare studier har fitness jämförts mellan vild åkerkål och F1-hybrider
mellan denna art och Bt-raps. Plantornas täthet och graden av insektspredation har visat sig kunna påverka produktion (biomassa) och flera fitnesskomponenter. Vid fullständig avsaknad av insektspredation var fitness för F1hybriden avsevärt lägre än för åkerkål, medan hybridens fitness ökade drastiskt med ökande predationstryck. Resultaten antyder att tätvuxna kraftigt
prederade populationer kan vara särskilt känsliga för invasion av Bt-gener
(Vacher et al. 2004). I ett annat experiment, där arthybrider mellan transgen
Bt-raps och åkerkål fick växa tillsammans med vete och icke-modifierad raps
och åkerkål, föreföll dock de transgena arthybriderna som mindre konkurrenskraftiga (Halfhill et al. 2005).
I en studie av arthybrider mellan herbicidtolerant raps och åkerrättika
påverkades de undersökta fitnesskomponenterna i första hand av könet hos
föräldraarterna (fitness var 100 gånger högre för individer som uppstått
genom befruktning av åkerrättika med rapspollen). Bland de hybrider som
uppstått via befruktning med rapspollen var fitness hos de herbicidresistenta
plantorna i genomsnitt hälften så hög som för de motsvarande icke-resistenta
individerna (Guéritaine et al. 2002).

25

N AT U R V Å R D S V E R K E T
Rapport 5597 • Ekologiska effekter av GMO

Multiresistensutveckling
Redan fyra år efter att herbicidresistent raps hade börjat odlas i västra Kanada kom den första rapporten om multiresistenta rapsplantor (Hall et al.
2000). Dessa plantor bar på två eller tre olika resistensgener samtidigt och
hade uppenbarligen uppstått genom hybridisering mellan olika transgena sorter i flera steg. En utökad kanadensisk kartläggning under två efterföljande år
fann ytterligare fall av multiresistens (ibland översatt till »genstapling« från
engelskans gene stacking) vilket indikerar att fenomenet kan vara förhållandevis vanligt. Orsaken är troligen pollenspridning mellan närliggande fält
med olika sorters GM-raps, som möjliggjorts tack vare otillräckliga isoleringsavstånd i kombination med oavsiktlig sammanblandning av frö från olika
resistenta sorter i utsäde (Beckie et al. 2003). Utveckling av multiresistenta
plantor förväntas öka behovet av bekämpning i situationer när spillplantor
av raps utgör ogräs, exempelvis vid spannmålsodling. Multiresistens befaras
också öka risken för genspridning tack vare försämrade möjligheter att hålla
efter transgena spillplantor (Orson 2002). Denna risk förefaller som särskilt
stor när medvetenhet saknas om att fenomenet förekommer.
Långsiktiga effekter av genflöde
Genomgående för hittills genomförda empiriska studier av genflöde från
transgen raps (och andra grödor) är att dessa endast omfattar en eller några
få generationer. Vad händer på längre sikt med gener som spridits från transgena organismer till vilda populationer? Denna fråga är central men svår att
besvara, och kräver empiriska långtidsstudier kombinerade med utveckling
av teoretiska populationsgenetiska modeller (se nedan). Flera faktorer måste
beaktas. Det är inte endast fitness hos olika typer av hybrider som avgör ödet
för en främmande gen som spridits till en vildväxande population. Självpollinering hos hybrider mellan raps och åkerkål (som är 100% utkorsande) har
till exempel konstaterats (Warwick et al. 2003). Denna typ av reproduktiva
förändringar kan tänkas öka möjligheten för en introducerad transgen att
hålla sig kvar, åtminstone lokalt.
Även andra faktorer förväntas påverka förloppet som mängden genspridning, populationsstorleken, graden och typen av naturlig och artificiell selektion (t.ex. besprutning vid herbicidresistens) samt, för genetiskt komplexa
arter som raps, på vilken »sorts« kromosom den tillförda genen sitter (A eller
C; se ovan) och hur kromosomtalet förändras under hybridiseringsprocessen
(Lu et al. 2002). Tveklöst utgör långsiktiga prognoser för genspridning ett
område där ytterligare forskning behövs, och där varje art och modifierad
egenskap bör utvärderas separat.
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Transgena skogsträd
Skogsträd utgör centrala arter för många ekosystem och skogsråvara är en av
mänsklighetens viktigaste naturresurser. I Sverige är skogen en ekonomiskt
viktig råvara för virkes- och pappersindustrin. Under senare år har dessutom
användningen ökat av skogsråvara för energiproduktion (bl.a. flis och pellets). Lite drygt hälften av Sveriges yta är täckt av skog bestående av 42 procent gran, 39 procent tall och 11 procent björk, medan resterande 8 procent
utgörs av andra arter och döda träd (www.scb.se).
Jämfört med jordbruksarter som raps ligger den konventionella förädlingen av skogsträd långt efter. Huvudanledningen är den i många fall mycket
långa generationstiden, vilket hittills omöjliggjort snabba framsteg. Inom
svenska Skogforsks förädlingsprogram för gran och tall har man exempelvis
inte kommit längre än till tredje generationen trots många års arbete (Ove
Nilsson, personlig kontakt). Problemen med att åstadkomma snabba förändringar genom konventionell förädling gör genteknik till ett särskilt attraktivt
alternativ. Flera egenskaper hos skogsträd är föremål för genteknisk utveckling och utvärdering, och hittills har transgena sorter framställts för åtminstone
33 olika arter. Bland dessa ingår flera arter som förekommer naturligt i den
svenska floran som gran, tall, björk, asp, poppel, sälg och olika viden.
Exempel på egenskaper som tillförts är herbicidtolerans, insektsresistens,
sjukdomsresistens, stresstolerans (torka och salta jordar), ökad produktion,
förändrad vedkvalitet (bl.a. sänkt ligninhalt, ändrad fiberlängd och ökat
energiinnehåll; Frankenhuyzen & Beardmore 2004). Utöver detta har transgen poppel framställts som både tål och har förmåga att omvandla giftigt
kvicksilver till mindre toxiska former (Rugh et al. 1998). Sådana GM-träd
skulle kunna planteras på förgiftade jordar för att på biologisk väg sanera
dessa. Det har även föreslagits att genteknik kan användas för att på ett
snabbt och effektivt sätt minska de ökande problemen med spridning av
främmande växtsjukdomar och skadedjur vilket drabbar skogsträd, särskilt
på norra halvklotet. Tanken är att föra över anlag för resistens, vilka hämtats
från ursprungliga värdorganismer till de aktuella sjukdomarna och skadedjuren, till drabbade arter. Därefter kan man genom att varsamt plantera ut
transgena träd minska problemen samtidigt som inga »främmande« gener i
övriga delarna av genomet sprids, vilket skulle bli fallet om motsvarande förändring genomfördes med hjälp av traditionella förädlingsmetoder (Adams et
al. 2002).
Storskaliga försök med transgena träd pågår i bland annat Kina, Kanada
och USA (Frankenhuyzen & Beardmore 2004). Den mest omfattande odlingen sker i Kina där fullskaliga skogar med insektsresistent Bt-poppel har odlats
under flera år, men där publicerade uppföljande studier ännu tycks saknas.
Hittills finns inga marknadsgodkända GM-träd inom EU. Däremot pågår
mindre fältförsök med transgen poppel (sänkt ligninhalt) i bland annat
Frankrike, England och Tyskland (Ove Nilsson, personlig kontakt). I Sverige
har ännu inga ansökningar om fältförsök med transgena träd lämnats in.
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Däremot beviljade Jordbruksverket 2004 ett mindre grundforskningsförsök
med hybridasp där fotosyntesen förändrats med hjälp av genteknik. Försöket
omfattade 10 kvadratmeter odlad yta i direkt anslutning till campus vid
Umeå universitet.
Den molekylärgenetiska kartläggningen av olika växters genom ger hela
tiden ökade möjligheter att framställa nya transgena sorter. Bland träd har
släktet Populus (popplar och aspar) kommit att bli den viktigaste »modellorganismen«. Många träd har jättelika genom, ibland upp till 10 gånger
större än människans. Genomet hos Populus är dock litet (cirka 2% av det
hos tall), och en kartläggning av den fullständiga DNA-sekvensen hos en
nordamerikansk poppel (P. trichocarpa) har nyligen offentliggjorts (Tuskan et
al. 2006). Utöver detta bidrar förmågan till snabb tillväxt och vegetativ förökning, samt en allmänt god tillgång på molekylärgenetisk information till
att släktet Populus har fått en särställning inom forskningen om transgena
träd (Bradshaw et al. 2000; Taylor 2002).
Vid SLU i Umeå har genteknisk forskning på hybridasp pågått sedan början av 1990-talet. Nyligen har en forskargrupp under ledning av professor
Ove Nilsson lyckats kartlägga den molekylärgenetiska mekanismen bakom
hur blomning induceras hos poppel (Böhlenius et al. 2006). Denna viktiga
vetenskapliga upptäckt kan ge nya möjligheter för effektivare och snabbare
trädförädling genom att blomningen påskyndas på genteknisk väg. Det är
också möjligt att man genom försenad eller förhindrad blomning i framtiden
kommer att kunna framställa »genspridningssäkra« träd.
I jämförelse med jordbruksgrödor förfaller relativt lite forskning hittills
bedrivits om ekologiska effekter och risker av transgena träd. De risker som
diskuteras är i grunden desamma som för andra organismer (Campbell &
Asante-Owusu 2002), även om hög livslängd och långa generationstider gör
att förloppen i många fall förväntas vara betydligt långsammare. Som exempel kan nämnas att det dröjde i genomsnitt 180 år innan olika arter av träd
som introducerats till Tyskland från Amerika började sprida sig invasionsartat (Hoenicka & Fladung 2006).

Genspridning hos skogsträd
”Gene flow is complex and needs careful evaluation” (Strauss et al. 2004)
Liksom hos andra växter sker genspridning hos träd via pollen, frö och/eller
genom vegetativ förökning. De flesta skogsträd kännetecknas av relativt
omfattande och långväga genspridning, vilket återspeglar sig i form av ringa
eller måttlig grad av genetisk skillnad mellan lokala populationer (Hamrick
& Nason 2000; Slavov et al. 2004). Detta innebär inte att undantag inte förekommer, eller att »små« genetiska skillnader är biologiskt ointressanta. Studier av vår egen gran (Picea abies) har till exempel visat att arten, trots relativt
små genetiska skillnader totalt sett, i Centraleuropa har en påtagligt lägre
grad av genetisk variation (heterozygositet) än i Skandinavien, vilket troligen
förklaras av historiska orsaker som går tillbaka till senaste istiden (Lager28
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crantz & Ryman 1990). Det faktum att omfattande mängder centraleuropeisk gran har planterats i Sverige under 1900-talet har föranlett en diskussion
om huruvida denna storskaliga genspridning kan få ekologiska konsekvenser
(Laikre & Ryman 1996).
Mängden genflöde hos träd varierar mellan arter och geografiska områden. I regel uppvisar dock vindpollinerade arter mer genflöde än djurpollinerade. Studier från trädplanteringar har visat att en hög andel frö (ofta mer än
40%) kan vara befruktat med pollen från andra områden. Den omfattande
mängden genspridning hos många träd orsakar ibland problem för genetiska
bevarandeprogram (»genbanker«) och vid konventionell förädling, där man
är mån om att ha kontroll över den genetiska härstamningen hos de träd som
tillåts gå vidare till nästa generation (Lindgren & Lindgren 1997; Adams &
Burczyk 2000).
Det vanligaste sättet att studera genspridning hos skogsträd är genom
populationsgenetiska undersökningar (Hamrick & Nason 2000). Genom att
med hjälp av olika genetiska markörer mäta graden av genetisk differentier29
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ing mellan populationer går det att »översätta« dessa skillnader till skattningar av genflöde. Denna typ av indirekta studier bygger på genetiska modeller
och teori, snarare än direkta observationer av genflöde. En nackdel med indirekta studier är att de kan vara mindre lämpliga för undersökningar av pågående eller nyligen inträffat genflöde, vilket är av primärt intresse då det gäller
genspridning från transgena organismer. Under senare år har den ökade tillgången på högvariabla genetiska markörer även gjort det möjligt att identifiera enskilda individer som utgör hybrider eller immigranter vilket tillåter
direkta genspridningsstudier. I regel stämmer resultat från indirekta och
direkta genspridningsstudier av träd väl överens (Slavov et al. 2004).
Även för skogsträd är det centralt att skilja på pollen- och genspridning.
Pollen har ofta begränsad livslängd, och det är inte säkert att förmågan till
lyckad befruktning finns kvar efter långväga spridning (Dafni & Firmage
2000). Studier av gran och tall har exempelvis visat att andelen grobart pollen minskar till cirka 50% efter två dygn för att vara försumbar efter ytterligare ett par dygn (Lindgren & Lindgren 1996). Det är också viktigt att skilja
på genflödesestimat baserade på information från olika livsstadier (frö, plantor, vuxna träd). För naturliga populationer som är genetiskt anpassade till
lokala miljöförhållanden är det möjligt att andelen utkorsat frö är högre än
andelen plantor som verkligen lyckas etablera sig (Burczyk et al. 2004). Det
omvända förhållandet kan tänkas uppstå i situationer där utkorsade individer
har högre fitness än lokalt producerade (Morgan 2002). Detta kan ske i
populationer som uppvisar sänkt fitness tack vare hög grad av inavel (t.ex.
orsakad av självbefruktning), något som är vanligt hos bland annat barrträd
som gran och tall (t.ex. Williams & Savolainen 1996).
Potential för omfattande genspridning, en låg grad av domesticering och
det faktum att populationer av samma art ofta förekommer i nära anslutning
till planteringar gör att risken för omfattande genspridning från GM-träd
anses vara stor (Campbell & Asante-Owusu 2002). Den långa livslängden
gör det dessutom avsevärt svårare att studera förlopp som pågår under flera
generationer. Ännu tycks studier av genspridning från GM-träd saknas. Däremot finns gott om motsvarande studier av icke-modifierade träd som växer
vilt eller i planteringar.
Effekter på fitness
Hittills finns endast ett fåtal studier av hur fitness påverkas hos transgena
träd (Tabell 5). En av de egenskaper som har studerats är ändrad kemisk sammansättning och halt av lignin. Tillsammans med framför allt cellulosa medverkar vedämnet lignin till att, enkelt uttryckt, göra växter hårda. Förändrad
lignin-sammansättning hos GM-träd förväntas bland annat leda till billigare
och miljövänligare framställning av pappersmassa genom minskat behov av
energi och kemikalier. Samtidigt diskuteras om sådana förändringar kan få
ekologiska konsekvenser i form av sänkt fitness, exempelvis genom ökad
mottaglighet för herbivora insekter (Frankenhuyzen & Beardmore 2004).
I en fyraårig studie av transgen poppel med förändrad lignin-sammansättning i Frankrike och Storbritannien var en något snabbare nedbrytning av
rot-biomassa efter avverkning den enda skillnaden mellan transgena och icke30
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modifierade individer. För övriga undersökta karaktärer (bl.a. mängden predation, svampangrepp samt påverkan på artdiversitet och jordkemi) fann
man inga skillnader (Pilate et al. 2002). Det förekommer dock resultat från
andra växter som antyder att ligninförändringar kan påverka enskilda fitnesskomponenter. Hos transgen tobak resulterade sänkt ligninhalt i ökad mottaglighet för virussjukdomar (Legrand et al. 2000). I en studie av fyra konventionellt förädlade örter och gräs fann man en stark koppling mellan sänkt ligninhalt och sänkt övervintringsförmåga hos två av arterna, medan en tredje art
uppvisade sänkt biomassa (Casler et al. 2002).
I övrigt finns några studier av effekter på fitness av transgent förändrad
hormonproduktion hos träd. I ett laboratorieförsök med asp som tillförts
ökad förmåga till produktion av växthormonet auxin tycktes träden klara av
att bilda normal mykorrhiza (Hampp et al. 1996). Inte heller i ett fältförsök
med transgen hybridasp fann man över lag någon förändrad förmåga att bilda mykorrhiza hos de undersökta klonerna. Enda undantaget utgjordes av en
transgen klon som avvek från de övriga genom minskad halt av en enskild
mykorrhizabildande svampart (Kaldorf et al. 2002). Denna avvikande observation är intressant då den visar att skillnader ibland kan förekomma även
när sådana inte är väntade (kloner antas i normalfallet vara genetiskt identiska).
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Transgen fisk
Fisk och skaldjur är den enda viktiga mänskliga födokälla som till övervägande delen fortfarande hämtas från naturliga populationer (Ryman et al. 1995).
Produktionen genom akvakultur ökar dock ständigt, och enligt en prognos av
FAO (2000) förväntas 50% av all fisk som konsumeras år 2030 vara odlad.
Transgen fisk – som växer snabbare, kräver mindre foder och inte blir sjuk –
skulle kunna bli ett sätt att åstadkomma en effektivare och mer miljövänlig
livsmedelskonsumtion, om bara riskerna kan hanteras.
I diskussionen kring »transgen fisk« inbegrips vanligen även skaldjur. Hittills har transgena varianter av ett drygt 30-tal fiskarter utvecklats (samt ett
mindre antal musslor och kräftdjur). I första hand har man fokuserat på att
ta fram fisk med ökad tillväxt och effektivare ämnesomsättning. Det förekommer även exempel på andra tillförda egenskaper som köldtolerans, fluorescerande kroppsfärg, förmåga till metabolism av kolhydrater (vegetabiliskt
foder) och resistens mot sjukdomar (Kapuscinski 2005; Devlin et al. 2006).
Det hittills enda exemplet på en marknadsgodkänd GMO är en »självlysande« zebrafisk för akvariehandeln som tillförts genmaterial från maneter
(Gong et al. 2003). En ansökan om att godkänna transgen atlantlax (Salmo
salar) som uppges tillväxa 4-6 gånger snabbare än vild lax är sedan några år
under behandling i USA.
För svenskt vidkommande ligger ansökningar om att få odla GMO-fisk
troligen långt fram i tiden (S. Pakkasmaa, personlig kontakt). Fiskeriverket
har hittills aviserat en mycket restriktiv hållning till transgen fisk, som likställs med främmande arter (Sparrevik 2001). För ett antal fiskarter som kan
komma i fråga för odling vid svenska miljöförhållanden har dock transgena
varianter utvecklats (bl.a. lax, röding, gädda och karp). Det är därför inte
otänkbart att önskemål om att få producera transgen fisk så småningom kan
bli aktuellt även i Sverige och angränsande länder.
Förespråkarna menar att transgen fisk för odling (t.ex. lax och tilapia),
vilka uppvisar ökad tillväxt och som förmår att utnyttja födan på ett mer
effektivt sätt, kommer att ge jordens befolkning ökade möjligheter att framställa livsmedel utan att samtidigt öka »trycket« på redan överbeskattade
naturliga fiskbestånd (t.ex. Maclean & Laight 2000). Det finns även möjligheter att använda odlad transgen fisk som »biologiska fabriker« för framställning av läkemedel, exempelvis för blödarsjuka, eller som »miljödetektorer« med gentekniskt tillförd extra känslighet för vattenspridda miljögifter
(genom förhöjd mutationsfrekvens; Winn et al. 2000).
Riskerna med transgen fisk är dock många och omdiskuterade. Utöver
etiska och hälsomässiga problem förväntas rymning eller avsiktlig utsättning
av GMO-fisk kunna resultera i omfattande ekologiska och genetiska effekter
(Reichhardt 2000). Precis som i fallet med skogsträd anses GMO-fisk utgöra
högriskorganismer på grund av sin spridningsförmåga, ofta ringa grad av
domesticering och möjlighet till kontakt med vilda släktingar (NRC 2002).
Inte minst parning med vilda eller förvildade artfränder kan ge oförutsägbara
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resultat. Beroende på fitness hos den transgena fisken och dess avkomma
finns flera tänkbara scenarion, allt ifrån att den transgena fisken snabbt selekteras bort till okontrollerbar hybridisering och introgression vilket kan hota
vilda populationer genom sänkt fitness (Muir & Howard 1999; Hedrick
2001). Den förrymda fisken kan, om den uppvisar avvikande kroppsstorlek
och/eller beteenden, även konkurrera med vilda artfränder om födoresurser
och parningstillfällen. Negativ påverkan på andra arter i ekosystemet kan
heller inte uteslutas. Sådana ekologiska effekter är svårförutsägbara men vanliga vid utsättning av främmande (icke-transgena) arter och populationer.

Genspridning hos fisk
”We have not yet been able to generate sufficient reliable data, using any method, to enable accurate prediction of transgene spread or estimate the
impacts on nature” (Devlin et al. 2006)
När det gäller riskbedömningar för transgen fisk är en central fråga huruvida
fitness hos förrymd transgen fisk avviker från den hos vild. I likhet med
skogsträd är ett grundläggande problem att empiriska studier av fitness i
naturliga miljöer saknas (Devlin et al. 2006). Som ersättning för direkta
empiriska resultat måste därför indirekta angreppssätt användas som (i) jämförelser med erfarenheter av icke-transgen fisk som rymt eller satts ut i naturen, (ii) studier av fisk som på grund av tidigare avel eller manipulation har
en fenotyp som liknar den hos transgen fisk, och (iii) experiment med transgen fisk i innesluten miljö som i bästa fall efterliknar naturliga förhållanden.
Erfarenheter av icke-transgen fisk
Främmande arter och populationer har länge uppmärksammats som ett hot
mot naturliga fiskbestånd, och det råder idag relativt stor enighet om att
spridning av fisk bör undvikas. Introduktion av främmande fiskarter har vid
åtskilliga tillfällen orsakat ekologiska skador (Naylor et al. 2001; Levin &
Williams 2002). Likaså förekommer åtskilliga exempel på att förrymd eller
avsiktligt utsatt fisk kan påverka populationer inom samma art negativt
genom smittspridning och/eller förlust av lokala anpassningar i samband med
hybridisering (Hindar et al. 1991; McGinnity et al. 2003). Rent generellt
finns alltså anledning att betrakta transgen fisk som ett potentiellt hot, oavsett om den tillförda egenskapen i sig påverkar fitness eller ej.
Också då det gäller den centrala frågan om påverkan på fitness är det
möjligt att få viss vägledning från studier av icke-modifierad fisk med en
fenotyp som liknar den hos transgena sorter. Med hjälp av traditionell avel
har snabbväxande lax framställts för odling. Denna fisk uppvisar en tillväxt
som ofta vida överstiger den hos vild lax. Varje år rymmer stora mängder
kassodlad lax i samband med stormar, olyckor och sabotage. Omfattande
forskning har genomförts för att undersöka vilka effekter som följer av att
sådan fisk konkurrerar och hybridiserar med vilda artfränder. Morfologiska
och beteendemässiga skillnader mellan fiskpopulationer är ofta genetiskt
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betingade (t.ex. Palm & Ryman 1999) och i de flesta fall uppvisar odlad fisk
nedsatt reproduktiv framgång och konkurrensförmåga jämfört med vilda artfränder (t.ex. Fleming & Petersson 2001).
En annan strategi, som bland annat använts av forskare vid Göteborgs
universitet, är att på manipulativ väg, genom inopererade kapslar med
tillväxthormon, framkalla ökad tillväxt som liknar den hos transgen fisk.
Hormonbehandlad juvenil regnbåge (Oncorhyncus mykiss) har i odlingsmiljö
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visat sig vara mer aktiv och mindre »rädd« för predatorer än obehandlade
individer (Jönsson et al. 1996). Vid en motsvarande studie av öring (Salmo
trutta) i en experimentbäck som i flera avseenden kan liknas vid en naturlig
miljö, fann man dock inga statistiskt signifikanta skillnader mellan behandlad
och obehandlad fisk vad gällde förmågan att överleva vintern, trots närvaro
av predatorer (Johnsson et al. 2000). Inte heller i en efterföljande tvåårig studie utförd under helt naturliga förhållanden gick det att påvisa några skillnader i överlevnad (Johnsson & Björnsson 2001). I båda dessa studier växte den
hormonbehandlade fisken snabbare än den obehandlade kontrollgruppen,
vilken endast var injicerad med hormonets lösningsmedel (för att hanteringen
av grupperna skulle vara så likartad som möjligt).
I den mån ovanstående och liknande resultat för icke-transgena populationer går att överföra på snabbväxande GMO-fisk, ger de alltså en fingervisning om att vissa fitnesskomponenter kan förväntas vara lägre än hos vild
fisk, medan andra kan förbli mer eller mindre opåverkade. Huruvida totala
fitness påverkas negativt eller inte är dock en komplex fråga som utöver
empirisk information kräver teoretisk modellering (se nedan).
Transgen fisk i innesluten miljö
Under senare år har flera jämförande studier mellan snabbväxande transgen
och icke-transgen fisk genomförts (Tabell 5). Akvarieförsök med atlantlax
har visat att transgena individer, vilka konsumerade cirka fem gånger så
mycket foder som kontrollfisk av samma storlek, utsatte sig för större risker
att bli uppätna av en predator i sin iver att komma åt fodret (Abrahams &
Sutterlin 1999). Vid studier av tilapia (Oreochromis hornorum), en ciklid av
Afrikanskt ursprung som odlas i många delar av världen, fann man tvärtom
att fisk av »vildtyp« både åt mer och var mer dominant än transgena individer (Guillén et al. 1999).
Hos nordamerikansk silverlax (eng. coho salmon; Oncorhynchus kisutch)
har man funnit att vuxen transgen fisk med tillförd förmåga till överproduktion av tillväxthormon uppvisar tidigare könsmognad, sämre lekförmåga och
högre fekunditet (fler men mindre ägg) jämfört med såväl vild som odlad
icke-transgen fisk (Bessey et al. 2004). I experiment med unga silverlaxar har
man vidare funnit att transgena fiskar är såväl snabbare som mer envetna då
det gäller att attackera naturliga och konstgjorda födoföremål (Sundström et
al. 2004a). I strömakvarier uppvisade transgena yngel högre dödlighet i närvaro av predatorer, särskilt vid låg tillgång på föda (Sundström et al. 2004b,
2005). Ett avvikande resultat erhölls av Tymchuk et al. (2005) som i en liknande studie inte fann någon skillnad i överlevnad mellan ungar av snabbväxande transgen silverlax och icke-modifierade individer av samma storlek.
Åter är det svårt att tolka dessa resultat i relation till totala fitness, inte minst
eftersom vissa fitnesskomponenter är klart negativa (sämre lekförmåga, låg
juvenil överlevnad, etc.) medan andra, som hög fekunditet, förefaller mer
positiva.
Det pågår även storskaliga försök med japansk risfisk (»medaka«; Oryzias latipes) vilka syftar till att jämföra empiriska genspridningsresultat med
förutsägelser från modeller. Dessa experiment sker i slutna anläggningar som
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är tänkta att efterlikna naturliga ekosystem (s.k. mesokosmer). Transgena
individer med ökad tillväxtförmåga släpps ut och tillåts fortplanta sig och
konkurrera med icke-transgena artfränder, och förloppet följs under flera
generationer. Preliminära resultat tyder på omfattande variation vad avser
mängden genspridning, såväl inom som mellan två transgena linjer (Kapuscinski 2005).
Komplicerande faktorer
Ett antal omständigheter försvårar möjligheterna att överföra resultat från
experiment med transgen fisk i innesluten miljö till naturliga förhållanden.
Totala fitness påverkas av ett stort antal morfologiska, beteendemässiga och
fysiologiska egenskaper som i komplex samverkan avgör totala förmågan till
överlevnad och reproduktion (Devlin et al. 2006). Studier av enskilda fitnesskomponenter kan därför endast ge vissa fingervisningar om hur genspridning
från transgen fisk kan påverka vilda populationer. För arter som många laxfiskar, vilka kan vandra långa sträckor ut i havet eller sjöar för att söka föda,
är dessutom ett besvärande faktum att stora delar av livscykeln är mycket
svåra att studera.
En annan komplicerande faktor är så kallade pleiotropa effekter, vilket
innebär att en gentekniskt tillförd egenskap kan påverka fler karaktärer än
den avsedda. Hos transgen laxfisk med förhöjd produktion av tillväxthormon
har man observerat skelettförändringar, minskad sjukdomsresistens, försämrad simförmåga och påverkan på diverse inre organ (Devlin et al. 2006).
Sådana bieffekter kan påverka fitness på ett svårförutsägbart sätt om transgen fisk rymmer och hybridiserar med vilda artfränder. Fenotypiska karaktärer hos fisk påverkas dessutom kraftigt av miljöfaktorer, vilket medför ytterligare svårigheter att direkt överföra resultat från en miljö till en annan (Allendorf et al. 1987; Palm & Ryman 1999).
Ett tydligt exempel på miljöns betydelse erhölls i en jämförelse mellan
snabbväxande transgen silverlax och en kontroll vid olika tillgång på föda
(Devlin et al. 2004). Vid goda förhållanden var överlevnaden lika god hos de
båda grupperna, medan brist på föda ledde till att de transgena försökspopulationerna kraschade och i flera fall dog ut. Även blandade grupper, med både
transgen och normal fisk, drabbades av hög dödlighet vid låg födotillgång
(p.g.a. aggressivitet och kannibalism), medan grupper med endast normal fisk
klarade sig betydligt bättre. Detta är intressant eftersom det antyder att transgen snabbväxande fisk kan ha förmåga att direkt påverka vild fisk negativt.
Slutligen kan de övriga generna i genomet – den s.k. »genetiska bakgrunden« – påverka effekten av en viss modifiering. När vild och domesticerad
regnbåge tillfördes samma genkonstruktion ökade tillväxten kraftigt hos den
annars långsamt växande vilda populationen, medan den sedan tidigare
snabbväxande odlade fisken knappast påverkades alls (Devlin et al. 2001).
Sammantaget finns alltså anledning att förvänta sig stora skillnader mellan
arter och populationer när det gäller effekten av en viss tillförd genkonstruktion. Detta försvårar ytterligare möjligheterna att förutsäga vad som kan bli
effekten av att transgen fisk rymmer och sprider sina gener till genetiskt
skilda vilda populationer.
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Åtgärder för att begränsa
genspridning
Mot bakgrund av de påtagliga riskerna för genspridning från transgena växter och djur diskuteras ett stort antal sätt att begränsa sådan spridning. Grovt
sett kan dessa åtgärder, oavsett för vilken organism det gäller, delas upp i tre
huvudkategorier: (1) innesluten användning eller annan fysisk isolering, (2)
sterilitet eller på annat sätt förhindrad reproduktionsförmåga samt (3) gentekniskt tillförda egenskaper som förväntas ge sänkt fitness för GMO i naturen.

Raps
För raps och andra utkorsande jordbruksgrödor diskuteras buffertzoner och
olika isoleringsavstånd som sätt att begränsa pollenspridning. Med buffertzon avses en omkringliggande åkeryta planterad med konventionell (samtidigt blommande) raps, som är avsedd att »fånga upp« transgent pollen.
Buffertzoner eller refugier med konventionell gröda i anslutning till GMOodlingar anses även vara ett sätt att minska risken för utveckling av resistens
(Andow & Ives 2002).
I en kanadensisk studie där effektiviteten hos buffertzoner med avseende
på genspridning utvärderades sjönk halten transgent hybridfrö exponentiellt
från 0.7% vid gränsen till den centralt planterade GM-rapsen till 0.02% på
ett avstånd av 30m (Staniland et al. 2000). En nyligen genomförd metaanalys
av ett stort antal genspridningsskattningar för raps visade dock att ökade isoleringsavstånd mellan fält är en mer effektiv åtgärd än buffertzoner för att
minska mängden genspridning (Damgaard & Kjellsson 2005). Samma analys
visade att odling på större fält (med ökad bredd) är ett effektivt sätt att
genom »utspädning« minska mängden frö som befruktats med främmande
pollen; exempelvis förväntas andelen hybridfrö understiga 0.1% vid ett isoleringsavstånd på 100 meter eller mer om det mottagande fältets bredd är
minst 200 meter. Betydelsen av stora och breda fält stämmer överens med studier av humlor som visar att dessa pollinerare tenderar att föra in färre främmande pollen till stora rapsåkrar än till små (Cresswell & Osborne 2004).
Även sättet att bruka jorden kan påverka risken för genspridning. Exempelvis kan tidpunkten och metoderna för jordbearbetning påverka mängden
frö som lagras som fröbank. I en tysk studie hamnade mellan 4-29% av spillt
rapsfrö i fröbank då stubbearbetning (eng. stubble tillage) genomfördes
direkt efter skörden, medan samma andel sjönk till mellan 0-3% när man
väntade fyra veckor med att bearbeta jorden (Gruber et al. 2005). I samma
studie visade det sig att plöjning tenderar att förflytta det spillda fröet längre
ner i marken, vilket kan fördröja tiden tills spillplantorna växer upp.
Det förekommer omfattande arbete med att genom gentekniska lösningar
reducera risken för genspridning hos växter. Bland annat pågår försök att
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utveckla genetiskt »döda« frön genom tillförsel av en genkonstruktion som
tillåter normal utveckling av plantor och frön men som förhindrar frögroning
(Schernthaner et al. 2003). Det förekommer också forskning som syftar till
att med genteknik modifiera proteiner på pollenkornens yta, vilket bör kunna
utnyttjas för att minska möjligheten till lyckad befruktning (Foster et al.
2002). En liknande strategi, som gett lovande resultat för tobak, går ut på att
modifiera växten så att den spontant »klipper bort« tillfört genmaterial vid
bildandet av pollen (Mlynárová et al. 2006).
En ytterligare metod – transgenic mitigation – går ut på att, utöver exempelvis herbicidtolerans, tillföra en tätt kopplad gen som under odlingsbetingelser är neutral eller positiv, medan den i det vilda förväntas sänka fitness.
Nyligen genomförda försök med raps som tillförts en speciell »dvärgväxtgen« visade sig ge hög avkastning i odling, medan fitness var kraftigt reducerad då sorten fick växa i konkurrens med icke-modifierad raps (Al Ahmad et
al. 2006). Även i efterföljande försök med hybrider mellan dvärgraps och
åkerkål i olika generationer (F1 och backcross) påverkades fitness negativt
jämfört med icke-modifierade individer (Al Ahmad & Gressel 2006). Eftersom samtliga experiment med denna teknik hittills genomförts i innesluten
miljö måste dock fältförsök genomföras innan ytterligare slutsatser kan dras
om effektiviteten hos denna teknik under naturliga förhållanden.

Skogsträd
Som en följd av den överhängande genspridningsrisken från transgena träd är
de flesta överens om att storskalig kommersiell odling aldrig kommer att bli
allmänt accepterad så länge inte lösningar finns för att kraftigt reducera, försena och/eller eliminera möjligheten till blomning och pollenspridning (t.ex.
Strauss et al. 1995). För träd finns flera möjliga strategier. En metod som i
vissa fall kan utnyttjas är att helt enkelt skörda de planterade träden innan de
hunnit gå i blom. Som en följd av lång livslängd hinner många arter uppnå en
avsevärd storlek innan de reproducerar sig. En sådan strategi ställer dock
höga krav på kontroll och övervakning för att fungera. Det har också föreslagits att man i första hand bör satsa på odling av transgena träd av släkten
som inte förekommer naturligt i området (Burdon & Walter 2002). I avsaknad av artfränder skulle genspridning på så vis kunna förhindras. Samtidigt
innebär en sådan strategi nya risker. Främmande arter kan sprida sig, och i
vissa delar av världen har introduktion av »exotiska träd« orsakat problem
genom att förändra och påverka de lokala ekosystemens sammansätting och
funktion (Richardson 1998).
Ett annat sätt att undvika genspridning är sterilitet. Sådan kan antingen
uppnås genom odling av vissa sterila arthybrider eller genom genteknik. De
transgena metoder som hittills har testats för att åstadkomma sterilitet hos
träd anses inte vara helt effektiva (Frankenhuyzen & Beardmore 2004). De
nya kunskaper som nu finns om hur blomningen hos växter regleras genetiskt
(Böhlenius et al. 2006) kan dock göra det möjligt att i framtiden förhindra
blomning. I likhet med för raps, pågår även forskning att på transgen väg
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framställa dvärgvuxna träd som förväntas uppvisa låg fitness i situationer när
de konkurrerar med icke-transgena artfränder (Strauss et al. 2004).

Fisk
För transgen fisk gäller diskussionen i första hand om produktionen måste
vara helt landbaserad och rymningssäker, eller om kassodling av steril fisk
utgör en tillräcklig skyddsåtgärd för att förhindra genspridning (Stokstad
2002). Denna diskussion är på inget sätt ny eller unik. Redan under 1980talet diskuterades möjligheter och begränsningar för dessa tekniska lösningar
avsedda att begränsa påverkan av förrymd odlad lax på vilda bestånd (t.ex.
Hindar et al. 1991).
Det mest beprövade sättet att åstadkomma sterilitet hos fisk är genom
triploiditet (d.v.s. att individerna har tre kromosomuppsättningar istället för
de normala två). Triploid fisk framställs genom behandling av befruktad rom
i tryckkammare. Tillförlitligheten för denna metod är dock inte fullständig
och resultaten varierar mellan arter och kön (endast triploida honor anses
fullständigt sterila). Ett sätt att ytterligare öka tillförlitligheten är att på manipulativ väg framställa enkönad triploid fisk som endast består av honor (Reichhardt 2000). Kritikerna menar dock att steril transgen fisk, enkönad eller
ej, trots allt kan ställa till med ekologisk skada genom ökad konkurrens med
vilda artfränder samt misslyckade försök att delta i reproduktionen (Kapuscinski 2005).
Förrymd GMO-fisk kan dessutom, precis som annan odlad fisk, överföra
sjukdomar och parasiter till vilda bestånd. Detta gäller inte minst om transgenen medför ökad motståndskraft vilket kan medföra att fisken ackumulerar
smittoämnen som sedan kan spridas vidare (Kapuscinski 2005). En sådan
utveckling finns dokumenterad när fiskparasiten Gyrodactylus (”laxlus”)
spreds till Norge via svensk odlad östersjölax i samband med en fisktransport
(Johnsen & Jensen 1991). På grund av längre evolutionär samexistens var
den svenska laxen betydligt mer motståndskraftig, vilket innebar att den kunde bära på och sprida parasiten som därefter har drabbat den norska laxen
hårt.
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Genspridningsmodeller
Det finns ett uppenbart behov av att studera genspridning och dess effekter över
större geografiska områden och längre tidsrymder. Som ett komplement till
direkta observationer används ofta matematiska eller datorbaserade simuleringsmodeller med vilka det, utifrån tillgängliga empiriska data, går att förutsäga
mängden genspridning i såväl tid som rum (Lavigne et al. 2004). Med hjälp av
genspridningsmodeller går det också att genomföra »virtuella experiment« där
effekten av enskilda faktorer kan testas och utvärderas teoretiskt, vilket i sin tur
kan peka på områden där ytterligare empirisk forskning är nödvändig. För
transgena träd och fiskar medför avsaknaden av empiriska genspridningsdata ett
extra uppenbart behov av modelleringsstudier. Det måste dock betonas att
modeller inte är bättre än kvalitén på de empiriska data de baserar sig på.

Raps
För raps finns idag ett flertal modeller som på olika sätt, utifrån empiriska
data från fältstudier och experiment, syftar till att förutsäga mängden
genspridning och dess konsekvenser (Klein et al. 2006). I huvudsak är det tre
huvudprocesser som modelleras (Chèvre et al. 2004): pollenspridning, hybridisering/introgression samt framtida utveckling för de introducerade generna.
Nedan följer exempel på några sådana studier och modeller.
GENESYS är en fransk modell som behandlar genspridning från transgen
till konventionell och förvildad raps på landskapsnivå (Colbach et al. 2001a,
2001b, 2004, 2005a, 2005b). Resultatet består av skattningar av antal individer och deras genotypproportioner för respektive år och odlingsyta (Fargue et
al. 2005). Modellen har utvecklats gradvis under flera år och omfattar idag
ett flertal faktorer som regionalt odlingsmönster (storlek, form, placering av
fält, m.m.), odlingsföljd, olika jordbearbetningstekniker samt »genotyp« hos
den odlade grödan (transgen eller konventionell). Nyligen modifierades
modellen så att den förmår hantera upp till tre transgena sorter samtidigt, vilket bland annat möjliggör analys av multiresistensutveckling. En utvärdering
av GENESYS, där teoretiska förutsägelser jämfördes med verkliga empiriska
observationer, visade att modellen oftast ger tillfredställande resultat. Det
finns dock brister då det gäller att förutsäga förekomst av spillplantor vid
väg- och åkerkanter. Det visade sig också att modellen tenderar att underskatta mängden genflöde via pollenspridning över längre geografiska avstånd
(Colbach et al. 2005a).
I Tyskland har ett liknande genspridningsprojekt – GenEERA – nyligen
genomförts. Inom detta projekt har information från bland annat fjärranalys
och ekologiska fältstudier använts som grund i datorbaserade simuleringsmodeller för att förutsäga mängden genspridning från transgen raps på landskapsnivå i ett antal tyska landsdelar (www.gmo-safety.eu/en/safetyscience/
74.docu.html). Resultaten visar att omfattande genspridning till konventio40
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nella odlingar och förvildad raps är att vänta i de aktuella områdena om/när
odling av transgen raps genomförs. Inom projektet har även ingått utvärderingar av olika åtgärder för att begränsa mängden genspridning.
Flera studier har med hjälp av modellering undersökt vilka isoleringsavstånd och andra åtgärder som erfordras för att hålla genspridning/hybridisering under gränsvärden för tillåten »oavsiktlig inblandning« (t.ex. 0.9% inom
EU), vilka avgör om en livsmedelsprodukt skall GMO-märkas eller inte
(Baker & Preston 2003; Damgaard & Kjellson 2005; Weekes et al. 2005).
Det finns också flera studier som med hjälp av modeller undersökt relativa
betydelsen av vind (styrka, riktning) och/eller pollinerande insekter för mängden pollenspridning (Cresswell et al. 2002; Richter et al. 2004; Walklate et al.
2004). Slutligen finns modelleringsstudier som är fokuserade särskilt på pollenspridning över långa avstånd (Devaux et al. 2005), eller som försöker
förutsäga de genfrekvensförändringar som följer efter arthybridisering (Lu et
al. 2002).

Skogsträd
»STEVE« (Simulation of Transgene Effects in a Variable Environment;
www.fsl.orst.edu/tgerc/STEVE_model/) är en datorbaserad modell som tagits
fram specifikt för att simulera genspridning från transgen poppel (Slavov et
al. 2004). I modellen kombineras geografisk GIS-information (bl.a. höjd över
havet och typ av habitat) med biologiska data som tillväxt, reproduktion,
spridning och konkurrens, för enskilda transgena och naturliga poppelpopulationer. Utöver detta håller modellen reda på två »genotyper« – transgen och
konventionell.
STEVE har använts för att studera konsekvenserna av genflöde över långa
tidsintervall (50-100 år) med hänsyn till ett stort antal faktorer, och resultaten
indikerar att genspridning från transgen poppel effektivt kan begränsas när
individerna även tillförts anlag som medför en hög grad av sterilitet (DiFazio
2002). Det har också visat sig att empiriska estimat av långväga genflöde är
viktigare än motsvarande data för korta geografiska avstånd när det gäller
möjligheterna att förutsäga genspridning från transgena träd (DiFazio et al.
2004). I en liknande modell som utvecklats för eukalyptus visade sig ett
skyddsavstånd om minst 100 m mellan odlingar behövas för att risken för
genflöde skulle vara minimal (givet de data och antaganden som modellen var
baserad på; Linacre & Ades 2004).

Fisk
Det stora antalet faktorer som hos fisk påverkar fitness gör det i praktiken
omöjligt att, utan förenklingar och teoretiska beräkningar, förutse vad som
kan komma att ske när transgena individer hamnar utanför odlingsmiljön.
Det mest uppmärksammade exemplet på en modell utvecklad för fisk är den
så kallade »net-fitness« modellen (Muir & Howard 2001; Howard et al.
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2004). I denna populationsgenetiska modell är totala fitness uppdelat på
endast sex fitnesskomponenter – juvenil överlevnad, ålder vid könsmognad,
adult överlevnad, parningsframgång samt fekunditet och fertilitet för honor
respektive hanar. Genom att »mata« modellen med empiriska data för dessa
fitnesskomponenter från transgena och vilda populationer går det att på
matematisk väg förutse utvecklingen under flera generationer för en introducerad transgen och den mottagande populationen.
Den hittills viktigaste lärdomen av analyser med Muir och Howard’s
modell är att det förekommer situationer där en transgen förmår sprida sig i
en population trots att den ger upphov till sänkt fitness genom ökad juvenil
mortalitet, om den samtidigt påverkar andra fitnesskomponenter i positiv
riktning. Detta förhållande har kallats det »trojanska genscenariot« och förväntas resultera i att den mottagande populationens fitness sjunker, vilket kan
leda till utdöende (Muir & Howard 1999, 2001). Fenomenet har även analyserats av Hedrick (2001) med hjälp av en mer generell populationsgenetisk
modell. I Hedrick’s analys visade det sig att för en pleiotrop gen, som samtidigt ger ökad parningsframgång och sänkt juvenil överlevnad, resulterar så
mycket som 67% av alla möjliga fitnesskombinationer i ökad frekvens för
den aktuella genen.
Vid studier av japansk risfisk har man funnit att transgena hanar med
ökad tillväxt har en överlägsen reproduktiv framgång medan överlevnaden
för transgena juveniler är lägre än för icke-modifierad fisk, vilket alltså ger
empiriskt stöd för att det trojanska genscenariot kan realiseras (Howard et al.
2004). Dessa teoretiska och empiriska resultat är oroväckande och har väckt
stor vetenskaplig och massmedial uppmärksamhet. En något udda konsekvens är att man på fullt allvar diskuterat att använda principen bakom det
trojanska genscenariot för att med hjälp av transgen europeisk karp bekämpa
icke-transgena artfränder som spritt sig okontrollerat i ett flertal australiensiska vattendrag (Nowak 2002). Tanken är att, genom utsättningar av transgena karphanar vilka manipuleras genetiskt så att de endast kan ge upphov
till söner, få den vilda populationen att så småningom endast bestå av ett kön,
vilket innebär att den på sikt är dömd att dö ut.
En uppenbar fördel med net-fitness modellen är att alla enskilda detaljer
som påverkar en viss fitnesskomponent inte behöver vara kända, vilket kan
spara både tid och pengar i samband med riskbedömning (Muir 2004).
Modellen är i sin nuvarande form emellertid behäftad med ett antal svagheter
vars effekter på resultatens tillförlitlighet till stora delar fortfarande är okända (Hallerman 2002; ISB 2004). För det första är den helt deterministisk, vilket innebär att den inte tar någon hänsyn till slumpmässiga händelser som i
verkliga populationer kan vara av stor betydelse för hur gener sprids i tid och
rum. För det andra ger modellen ingen information om graden av statistisk
osäkerhet som är förknippad med de uppskattningar av populationsstorlekar
och genfrekvenser som levereras. Betydelsen av komplicerande biologiska
faktorer som samspel mellan arv och miljö, effekter av den genetiska bakgrunden och evolutionära förändringar som över tid kan modifiera transgeners uttryck behöver också utvärderas.
Flera av de principiella svagheter som har påpekats för net-fitness model42
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len gäller sannolikt även de beskrivna genspridningsmodellerna för raps och
skogsträd. En mer detaljerad genomgång av dessa modellers för- och nackdelar har dock inte varit möjlig inom ramen för detta uppdrag.
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Riskbedömning
”Absence of evidence cannot be equated with evidence of absence”
(Royal Society of Canada 2001)
Att utifrån tillgänglig information uppskatta risker är en egen vetenskaplig
inriktning som till övervägande delen har sina rötter utanför biologin (säkerhetspolitik, industri, finans och försäkringar). Ett antal centrala begrepp och
termer inom riskbedömning ges i Tabell 6. Ytterligare aspekter kring riskbedömningar för GMO diskuteras bland annat av Kapuscinski (2005), ISB
(2004) och Snow et al. (2005).
Enligt Muir (2004) går det att beskriva förloppet vid genspridning som en
trestegsprocess där (1) avsiktlig utsättning eller rymning (eng. escape) följs av
(2) spridning/förökning (eng. spread) vilket i sin tur kan resultera i (3) skada
(eng. harm). Endast när god information finns för samtliga dessa steg kan en
tillförlitlig riskbedömning genomföras.
För det första måste man bedöma sannolikheten för att gener från GMO
initialt »kommer ut« i naturen. Denna sannolikhet varierar och anses större
för skogsträd och fiskar, som lätt förmår sprida sina gener på långa avstånd,
än för arter som saknar vilda artfränder eller släktingar med vilka hybridisering är möjlig (som potatis i Sverige). Även andra faktorer spelar in när det
gäller att avgöra denna sannolikhet, som åtgärder vilka genomförts i syfte att
förhindra att gener »rymmer«. För det andra handlar det om att avgöra sannolikheten för att de förrymda individerna/generna förmår överleva och
reproducera sig, vilket kan leda till hybridisering och introgression. Här spelar kunskaper om påverkan på fitness en avgörande roll. Eftersom många
faktorer tillsammans avgör sannolikheten för genspridning behövs vanligen,
utöver empiriska data, tillgång till teoretiska modeller.
Det tredje steget, enligt Muir (2004), går slutligen ut på att bedöma sannolikheten för att skada uppstår när gener väl spridits. Detta är kanske den
svåraste uppgiften. Inte minst behöver man ta ställning till vad som anses
utgöra skada. Räcker det med att gener sprids? Eller krävs ytterligare ekologiska effekter som leder till att naturliga populationer trängs undan eller dör
ut? I GMO-debatten är det hittills utan tvekan det senare scenariot som står i
centrum. Ett övergripande problem är den nuvarande bristen på data om fitness, vilken även omfattar jämförelsevis väl studerade arter som raps. Problemet blir ännu mer påtagligt för organismer som träd och fiskar där det knappast kommer ifråga att tillåta storskaliga fältexperiment med GMO i syfte att
undersöka om genspridning leder till oönskade effekter. Det finns dock argument för att även betrakta genspridning i sig som en skada. Som påpekats
ovan utgör »genetisk nedsmutsning« ett problem för konventionella och ekologiska odlare som av olika skäl inte får eller vill ha gener från GMO i sina
grödor. Dessutom kan omfattande genspridning till naturliga populationer –
oavsett om det rör sig om GMO eller inte – resultera i förlust av genetisk variation och lokala anpassningar.
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Ytterligare aspekter som måste beaktas vid riskbedömningar är vilka geografiska och tidsmässiga avgränsningar som erfordras. Räcker det att analysera sannolikheten för skada inom några få års sikt? Eller bör man anta ett
mer långsiktigt evolutionärt perspektiv? Skall riskbedömningarna ske på
nationell, regional eller global nivå? Svaret på dessa frågor är till lika del politiska som biologiska, men påverkas oavsett detta av vilken organism och tillförd egenskap det handlar om.
Av skäl som tidigare berörts råder stor enighet om att risker med GMO
måste avgöras från fall till fall (eng. case-by-case). Ett sådant förhållningssätt
genomsyrar det så kallade Cartagena-protokollet om biosäkerhet inom Riokonventionen om biologisk mångfald (www.biodiv.org/doc/legal/cartagenaprotocol-en.pdf). Faktorer som bör beaktas är bland annat karaktäristika för
den enskilda arten, det införda genmaterialet, den påverkade/tillförda egenskapen, det avsedda bruket av GMO samt den miljö till vilken spridning kan
ske (Kapuscinski 2005). Bakgrunden till detta synsätt är vetskapen om den
stora fenotypiska variation som förekommer mellan arter, transgena sorter
och experimentella förhållanden. Det råder dock oenighet om hur mycket
empirisk forskning som behövs innan en ny transgen organism kan marknadsgodkännas. Under senare år har flera författare förordat att man utifrån
tillgänglig kunskap om den aktuella arten och transgena egenskapen bör
rangordna GMO i riskkategorier, från hög- till lågrisk. Denna rankning kan
därefter användas för att avgöra hur hårda krav som skall ställas vid exempelvis fältförsök (Hancock 2003; Strauss 2003; Bradford et al. 2005).

Övervakning
Med övervakning (eng. monitoring) avses att genom upprepad datainsamling
följa förlopp över tiden. Enligt EU-direktiv 2001/18/EG krävs övervakning i
samband med kommersiell lansering av GMO. En huvudsaklig målsättning
med övervakning vid storskalig GMO-användning är att upptäcka oförutsedda effekter som kan ha förbigåtts i mindre förstudier och fältförsök (Snow et
al. 2005). Hur omfattande förstudier och avancerade modeller som än finns
att tillgå, är övervakning nödvändigt för att ta reda på vad som händer när
gener från GMO sprids i naturen. Mot bakgrund av de kunskapsluckor som
finns för viktiga delar i »riskbedömningsprocessen« (särskilt då det gäller
konsekvenser av genspridning) blir behovet av övervakning extra tydligt.
Övervakning av GMO och dess eventuella ekologiska effekter kan omfatta data för ett flertal biologiska indikatorer (fitnesskomponenter, biodiversitet, ekosystemfunktioner, etc.). För att sådan uppföljning skall vara möjlig
krävs emellertid att det går att upptäcka och följa spridning av introducerade
GMO och deras gener. Detta kräver i regel tillgång till genetiska markörer
som antingen tillförts den transgena organismen direkt, eller som av evolutionära eller förädlingstekniska orsaker gör det möjligt att genetiskt särskilja
GMO från vilda artfränder och släktingar.
Sedan tidigare finns argument och riktlinjer framtagna om varför övervakning av genetisk mångfald och genspridning behövs, och hur dessa
45

N AT U R V Å R D S V E R K E T
Rapport 5597 • Ekologiska effekter av GMO

bör/kan läggas upp (Laikre & Ryman 1997). Mot bakgrund av de principiella likheterna mellan spridning av transgener och andra icke-modierade gener
förefaller det naturligt att utgå från denna typ av redan befintliga sammanställningar i arbetet med att ta fram specifika övervakningsprogram för
GMO.

Statistiska aspekter
I samband med riskbedömningar och övervakningsprogram är det centralt att
dessa är upplagda på ett sätt som gör dem statistiskt meningsfulla. Alltför
små eller illa planerade fältförsök och datainsamlingsprogram kan göra det i
praktiken omöjligt att upptäcka annat än mycket kraftiga effekter. Problemet
accentueras av den stora naturliga variation som vanligen förekommer mellan biologiska studier och experiment. Följaktligen är det viktigt att enskilda
»negativa resultat« (d.v.s. avsaknad av en effekt) inte övertolkas i samband
med riskbedömningar (Royal Society of Canada 2001).
Ett talande räkneexempel ges av Snow et al. (2005). I ett fältförsök där
avsikten var att studera hur populationstäthet hos en skadeinsekt på Bt-majs
varierade mellan olika ekologiska miljöer hade varje miljö replikerats fyra
gånger. Variationen mellan mätresultaten var dock så hög att minst 10 replikat per miljö hade behövts för att statistiskt kunna säkerställa en sann täthetsskillnad på 200%. För att säkerställa en skillnad om endast 10% hade
inte mindre än 134 replikat per miljö behövts! Detta verklighetsbaserade
exempel visar hur lätt det kan vara att, utan goda förkunskaper och statistisk
planering, missa viktiga ekologiska effekter trots synbarligen ambitiöst upplagda fältförsök. Att det kan vara viktigt att även söka efter små effekter och
ovanliga händelser styrks av erfarenheter från introduktioner av främmande
arter, där en allmän lärdom är att vanligheten av en händelse oftast inte säger
mycket om hur stora konsekvenser denna händelse kan få.
Även för genetiskt baserade övervakningsprogram spelar försöksplanering en central roll. Utöver den grundläggande statistiska frågan om hur stora
stickprov som behöver analyseras för att sannolikheten att upptäcka en viss
andel främmande gener skall vara »rimlig« (s.k. statistisk styrka), tillkommer
andra praktiska frågeställningar som när, var och hur dessa prover skall
insamlas. Svaret på dessa frågor kräver bland annat omfattande kunskaper
om den aktuella artens biologi, geografiska förhållanden och kännedom om
när/var GMO har använts i ett visst område.
En faktor som ytterligare komplicerar möjligheterna för effektiv genetisk
övervakning är förekomsten av överlappande generationer, där individer av
olika ålder och reproduktiv status förekommer blandat (t.ex. Crow & Kimura 1970). Trots att detta gäller för de flesta organismer, är faktum att nästan
all populationsgenetisk teori och de genspridningsmodeller som hittills finns
utvecklade gäller populationer med diskreta generationer, där individerna
inom en viss »generation« föds, reproducerar sig och dör samtidigt (som hos
ettåriga växter). Sådana förenklade modeller och teorier utgör utmärkta
approximationer i många sammanhang. Analyser av genspridning till popula46
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tioner med överlappande generationer har dock visat att möjligheten att upptäcka främmande gener kan variera avsevärt beroende på hur den initiala
spridningen gått till samt vilka åldersklasser eller livsstadier som analyseras
(Ryman 1997). Även för ettåriga organismer kan förekomst av fröbank komplicera den genetiska dynamiken genom att genspridningen och dess effekter
fördröjs på ett svårförutsägbart sätt.
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Slutsatser
Ett bestående intryck från arbetet med denna rapport är att det råder dålig
överensstämmelse mellan mängden vetenskaplig litteratur å ena sidan, och
brist på användbar information för riskbedömningar under svenska förhållanden å den andra. Det finns två huvudsakliga förklaringar till detta. För det
första saknas ännu, trots omfattande forskning, stora delar av de basala kunskaper och redskap som erfordras för att bedöma risken för att GMO ska
spridas och orsaka ekologisk skada. För det andra är mycket av den internationella forskningen inriktad på globalt viktiga jordbruksgrödor vilka antingen inte är aktuella för odling i Sverige eller som saknar vilda släktingar i den
svenska floran (t.ex. ris, bomull, soja, majs och solros).
Raps utgör här ett undantag genom att vara jämförelsevis väl studerad
och samtidigt både odlas och ha vilda släktingar i Sverige. Sammanställningen har visat att raps har en dokumenterad förmåga att sprida gener till vilda
populationer av såväl den egna som andra närbesläktade arter. Vad avser de
övriga diskuterade organismgrupperna – skogsträd och fisk – tycks däremot
ännu inte finnas några genspridningsstudier som omfattar GMO.
Försöksodling av transgena rapssorter pågår sedan flera år i Sverige, och
framtida ansökningar om att få bedriva kommersiell odling förefaller troliga.
Vi har emellertid ännu bristfällig kunskap om vilka de långsiktiga effekterna
kan bli av sådan storskalig användning. En förklaring är den obalans som hittills råder mellan den omfattande tillgången på studier av initial genspridning
(pollenspridning och hybridisering) och bristen på kunskap om långsiktiga
och sekundära effekter (genetisk introgression och påverkan på fitness). Bristen på kunskap om långsiktiga ekologiska effekter gäller inte enbart raps,
utan återspeglar kunskapsläget för GMO i stort. Rent generellt vet vi föga om
vad som händer när ej modifierade organismer hybridiserar med vilda artfränder, och kunskaperna är ännu sämre då det gäller GMO.
Diskussionerna om ekologiska effekter av GMO handlar till stor del om
hur genspridning kan undvikas. För de i rapporten kartlagda organismerna –
raps, skogsträd och fisk – anses allmänt att spridning under rådande förhållanden i praktiken är oundviklig. Mot bakgrund av den osäkerhet som idag
råder om ekologiska effekter är det viktigt att ansträngningarna med att hitta
lösningar för att förhindra genspridning ökar. Sådana lösningar kan dels vara
av genteknisk/biologisk natur (t.ex. sterilitet eller förhindrad blomning), men
de handlar också om hur GMO kommer att användas (fysisk inneslutning,
brukningssätt, etc.). Utan sådana lösningar förefaller det i nuläget tveksamt
om till exempel transgena skogsträd kommer att bli aktuella för storskalig
användning, ens under kontrollerade plantageliknande odlingsförhållanden.
I takt med ökande GMO-användning krävs också ökat fokus på övervakning och åtgärder som behövs när/om oönskad genspridning inträffar. Dessa
områden är idag eftersatta, såväl i den allmänna debatten som inom forskningen. Centralt för effektiv övervakning är inte minst goda kunskaper om
den aktuella artens biologi och ekologi, vilket bland annat innefattar utbred48
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ningsområde, genetisk populationsstruktur, spridningsförmåga, reproduktionsbiologi och systematik. Utöver detta krävs tillgång till molekylära eller
andra nedärvda genetiska »markörer« som gör det möjligt att följa gener från
GMO i naturen och identifiera enskilda individer och populationer där introgression har ägt rum.
Några av de genetiska markörerna bör sitta placerade tätt intill den egentliga transgenen (när inte denna själv utgör markör) så att dessa nedärvs tillsammans, medan övriga kan sitta spridda i andra delar av genomet. Markörerna bör vara så beskaffade att de möjliggör förhållandevis enkla, billiga och
tillförlitliga storskaliga analyser. För korrekta tolkningar av insamlade genetiska data behövs kunskap om vilka genetiska förändringar som, med och
utan genspridning, kan förväntas under de tidsintervall som studeras (Laikre
& Ryman 1997; Palm et al. 2003). Detta gäller inte minst arter med överlappande generationer där hänsyn måste tas till den genetiska dynamik som i vissa situationer kan leda till att individer från olika åldersklasser och/eller
insamlingstillfällen uppvisar olika förekomst av främmande gener (Ryman
1997).
Mycket av diskussionen kring GMO och genspridning är idag fokuserad
på eventuella effekter på fitness (förmågan till överlevnad och reproduktion),
vilket förväntas avgöra om en transgen förmår sprida sig eller selekteras
undan. Som bland annat framgår av denna rapport råder ännu en allmän
brist på empiriska resultat vad avser fitness, även över kortare tidsperioder
(få generationer). Orsaken till denna brist återspeglar sannolikt att sådana
studier är dyra och tidskrävande. För högriskorganismer som träd och fiskar
är det av säkerhetsskäl dessutom nödvändigt att forskningen sker i innesluten
miljö, vilket försvårar möjligheterna att förutsäga vad som händer under
naturliga förhållanden.
Diskussionen kring fitness framstår många gånger som tämligen förenklad. Det framförs till exempel ofta att transgena egenskaper som ger sänkt fitness inte bör utgöra något egentligt problem eftersom sådana gener snabbt
selekteras undan. Riktigheten av ett sådant generellt påstående kan ifrågasättas av åtminstone två anledningar. För det första kan omfattande och återkommande spridning av »dåliga« gener orsaka skada hos en mottagande
population genom sänkt fitness hos hybrider. För det andra finns teoretiska
resultat (trojanska genscenariot) som visar att GMO som påverkar centrala
fitnesskomponenter negativt ändå kan utgöra ett hot om samma gen samtidigt påverkar andra komponenter i positiv riktning. Det finns också en allmän osäkerhet huruvida empiriska fitness-resultat går att använda för tillförlitliga långsiktiga prognoser. En gen är sällan opåverkad av övriga gener i
genomet vilket medför att dess effekt på fitness kan variera mellan olika
populationer. Av liknande skäl kan en transgens effekt på fitness modifieras
över tiden tack vare evolutionära förändringar hos den mottagande populationen.
För att möjliggöra analys av framtida effekter av genspridning över större
geografiska områden och längre tidsrymder är det ofta nödvändigt att komplettera empiriska resultat från experiment och fältförsök med teoretisk
modellering. Detta är särskilt centralt för GMO som ännu inte är marknads49
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godkända, som fiskar och skogsträd, och där de ekologiska riskerna anses
som särskilt påtagliga. Ett antal sådana genspridningsmodeller finns redan
utvecklade och används till viss del, särskilt för jordbruksgrödor. Modellerna
behöver dock utvecklas och utvärderas ytterligare. Inte minst tycks det finnas
behov av att ta fram stokastiska modeller där även slumpmässiga händelser
tillåts påverka förloppet. En liknande utveckling har skett för så kallade sårbarhetsanalyser (eng. PVA, Population Viability Analysis) vilka används för
att uppskatta utdöenderisk och status hos hotade växt- och djurpopulationer,
och där man insett att rent deterministiska modeller många gånger har ett
begränsat värde (t.ex. Beissinger & McCullough 2002). Överlag synes det
befogat med ett ökat fokus på statistiska aspekter kring utvärderingar av
resultat från fältförsök, genspridningsmodeller och övervakningsprogram.
Hittills har fältförsök för sammanlagt sju växtarter genomförts i Sverige
(raps, majs, sockerbeta, potatis, lin, äpple och päron; Tabell 1). Syftet med
dessa fältförsök har varit att i forsknings- och utvecklingssyfte utvärdera prestandan hos dessa GMO under fältmässiga förhållanden. Jordbruksverket
har för beviljande av försöken ställt krav på olika skyddsåtgärder i syfte att
minimera risken för genspridning (ytterligare detaljer ges på Jordbruksverkets
hemsida: www.sjv.se/amnesomraden/vaxtmiljovatten/genteknik. För en art
som raps är det trots allt möjligt att viss genspridning via pollen kan ha ägt
rum till konventionell/förvildad raps och andra arter (särskilt åkerkål) i
närområdet (jfr. Gurian-Sherman 2006). Uppföljningar av sådan eventuell
genspridning skulle, i väntan på framtida forskningssatsningar, kunna utgöra
ett första steg för att erhålla svenska data av detta slag.
Slutligen finns idag en tydlig tendens att debatten om genspridning från
GMO till stor del diskuteras separat och utan hänsyn till den parallella diskussion och forskning som bedrivs om introduktion av främmande arter och
gener. Som påpekats tidigare är det av flera anledningar viktigt att knyta samman dessa diskussioner. För det första är det, beroende på organism och tillförd egenskap, i vissa fall möjligt att likställa introducerade GMO med främmande arter. För det andra är de basala processerna desamma oavsett om de
individer och gener som sprids är transgena eller ej, och kunskap om »normala« processer utgör en nödvändig grund (eng. baseline) för genspridningsmodeller. För det tredje finns en ökande medvetenhet, särskilt inom fiskevården,
om att spridning av främmande gener kan utgöra ett hot mot den biologiska
mångfalden (Laikre & Palmé 2005). När det gäller utvärderingar av effekter
av GMO är det således viktigt att eventuell påverkan på den mottagande
populationen sätts i relation till de effekter som hade blivit resultatet vid
spridning av icke-transgena individer med samma genetiska bakgrund.

Avslutande kommentarer och rekommendationer
Som framhållits tidigare är litteraturen i ämnet omfattande och svår att överblicka. Ett övergripande intryck är dock att den delvis intensiva forskningsaktivitet som pågår lätt kan ge det felaktiga intrycket att det för många organismer finns empiriska resultat som är tillräckliga för relevanta och realistis50
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ka riskbedömningar. Även om det idag föreligger en avsevärd forskning om
GMO, är det endast en ringa andel som direkt berör de frågor som här är
aktuella.
Forskningen om ekologiska effekter av GMO befinner sig ännu i en initial
fas där man i hög utsträckning diskuterar/spekulerar över möjliga risker och
scenarier, men där »riktiga data« angående genspridning och dess långsiktiga
effekter till stor del saknas. Bland de empiriska resultat som finns är det vidare endast ett fåtal som har relevans för Sverige och svenska förhållanden. En
stor del av de resultat som redovisats för exempelvis raps är av begränsat värde för kommande riskbedömningar. Många rapporter behandlar huvudsakligen frågan om med vilka arter raps kan hybridisera. Sådan kunskap är
givetvis central, men samtidigt helt otillräcklig för att belysa basala frågor
som »hur snabbt sprids gener från GM-raps?« och »har sådan spridning
någon ekologisk betydelse?«. Rent allmänt är undersökningar av genspridning från GMO i tid och rum fåtaliga, och sådana saknas till exempel ännu
helt från Sverige.
För många av de studier som trots allt presenterar empiriska skattningar
av observerad genspridning/hybridisering från/med GMO är det oklart vilka
biologiska konsekvenser som kan förväntas av denna spridning. I de flesta
fall diskuteras resultaten främst i relation till politiskt fastställda gränsvärden
för inblandning i livsmedel (t.ex. 0.9% inom EU) snarare än ur ett ekologiskt
perspektiv. De populationsgenetiska aspekterna berörs påfallande sällan, och
vi har exempelvis inte stött på någon egentlig diskussion av det faktum att
EU:s gränsvärde i vissa situationer kan vara mycket högt sett redan ur ett
kortsiktigt evolutionärt perspektiv.
Forskningsbehov
Sammantaget måste kunskapsläget om ekologiska effekter av GMO betecknas som otillfredsställande, och jämfört med andra länder (t.ex. Danmark,
Frankrike och Storbritannien) är bristen på publicerad »svensk« forskning
om spridning och ekologiska effekter av GMO påtaglig. Enda egentliga
undantaget tycks vara den grupp vid Göteborgs universitet som, under ledning av professor Jörgen Johnsson, i samarbete med nordamerikanska kollegor bedriver forskning om effekter på fitness hos transgen laxartad fisk. Utan
ökade svenska forskningssatsningar kommer framtida riskbedömningar att
bli allt svårare att genomföra på ett objektivt och vetenskapligt välgrundat
sätt. Till de mest centrala problemen hör att a) i möjligaste mån förhindra
genspridning, och b) snabbt upptäcka om sådan spridning ändå ägt rum. Mot
denna bakgrund ser vi nedanstående forskningsområden som särskilt motiverade:
1) Utveckling av metoder för att begränsa genspridning. Den viktigaste
åtgärden för att minska de potentiella och ofta svårförutsägbara riskerna med GMO-användning är att se till att risken för spridning minimeras. Detta är särskilt centralt för högriskorganismer som träd och fiskar, men gäller även jordbruksarter från vilka genspridning kan tänkas
äga rum (t.ex. raps, sockerbeta). Vilken kunskap och forskning som
behövs varierar från fall till fall och måste utredas separat. Ett område
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där svenska satsningar synes särskilt aktuella är dock forskning kring
gentekniska metoder att förhindra eller försena blomning hos växter
(jfr. Böhlenius et al. 2006).
2) Strategier för genetiskt baserade övervakningsprogram. Övervakning
är nödvändig för att upptäcka om genspridning från GMO har ägt rum
samt för att följa upp eventuella ekologiska effekter. För att framgångsrik övervakning skall vara möjlig krävs bland annat information om
den aktuella artens biologi (t.ex. utbredning, genetisk populationsstruktur, spridning, reproduktion, systematik), tillgång till lämpliga
genetiska markörer samt kunskap om vilka genetiska förändringar
som, med och utan genspridning, kan förväntas under de tidsintervall
som är aktuella. Det senare gäller inte minst arter med överlappande
generationer, där särskilda svårigheter kan föreligga att studera och tolka förloppet.
3) Empirisk och teoretisk forskning av effekter på fitness. Förmågan hos
en transgen att sprida och etablera sig i naturen förväntas till stor del
bero av dess påverkan på fitness (d.v.s. förmågan till överlevnad och
reproduktion). Kunskapsläget vad avser fitness är idag bristfälligt.
Framtida empirisk forskning bör omfatta samtliga organismgrupper
som har direkt relevans för svenska förhållanden. Av särskild vikt är
studier av långsiktiga effekter (många år och/eller generationer). Även
GMO som i dagsläget inte anses vara aktuella i Sverige, som transgen
lax, bör inkluderas då framtida användning i närområdet även förväntas påverka svenska populationer och ekosystem.
Det finns också ett behov av ytterligare fokus på effekterna som följer
vid storskalig spridning av GMO med egenskaper som inte är gynnsamma i naturen. Modeller som tar hänsyn till mer än en fitnesskomponent
(t.ex. Muir & Howard 2001) har visat att effekten av genspridning på
mottagande populationer kan bli negativ också när en transgen ger låg
fitness i det vilda. Denna och liknande modeller behöver utvecklas för
att bli mer generella och verklighetstrogna. Inte minst är det viktigt att
framtida teoretisk forskning beaktar det faktum att en transgens effekt
på fitness inte är statisk utan kan förändras över tiden och är beroende
av mot vilken genetisk bakgrund den verkar. Det kommer också krävas
att genspridningsmodeller utvecklas så att de i högre grad tar hänsyn
till slumpmässiga processer.
4) Förbättrade statistiska utvärderings- och övervakningsmetoder. Det är
centralt att den vetenskapliga information som ska ligga till grund för
riskbedömningar och myndighetsbeslut är tillförlitlig. För detta krävs
en ökad medvetenhet om de statistiska aspekterna kring fältförsök,
provtagnings- och övervakningsprogram. Det är till exempel inte tillfredställande om planerade fältförsök endast har möjlighet att upptäcka stora biologiska effekter. För övervakningsprogram krävs likale52
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des att antalet och storlekarna på de stickprov som analyseras är tillräckliga för att det skall finnas en rimlig chans att upptäcka en viss
förutbestämd andel av gener från GMO (hög statistisk styrka).
5) Genspridning och dess effekter hos icke-GMO. Kunskaper om hur, och
i vilken omfattning, gener från icke-GMO sprids (naturligt och genom
människan) och vilka effekter detta för med sig är viktiga för utvecklingen av realistiska genspridningsmodeller och för jämförelser med
resultat från studier av GMO. Denna typ av information saknas ofta,
men torde i vissa fall kunna erhållas genom sammanställningar av
befintliga data eller från uppföljnings- och övervakningsprogram (Laikre & Ryman 1997; Laikre & Palmé 2005). För träd, fiskar och andra
organismer där riskerna med fältförsök anses vara stora är sådan information särskilt värdefull. För arter där data idag saknas utgör basala
studier av den genetiska populationsstrukturen (i tid och rum) en nödvändig startpunkt. Det är också viktigt att diskussionen om GMO mer
än idag knyts samman med den som sedan flera år förs om effekterna
av introduktion av främmande arter och gener.
6) Utvärderingar av genomförda, pågående och kommande svenska fältförsök. Generaliseringar från andra länder/arter är endast möjliga till
viss del, och för kommande riskbedömningsarbete är det viktigt med
forskningsresultat som specifikt rör svenska odlings- och miljöförhållanden. I avvaktan på framtida sådan svensk forskning bör det utvärderas på vilket sätt hittills genomförda fältförsök (för exempelvis raps)
kan utnyttjas för initiala uppföljningar av genspridning och dess effekter. Det är vidare angeläget att utreda hur framtida fältförsök kan läggas upp så att dessa även möjliggör studier av genspridning och dess
effekter.
7) Kunskapssammanställningar och forskning kring »andra« organismer
och ekologiska effekter. Föreliggande rapport har specifikt behandlat
kunskapsläget avseende genspridning från GMO och dess effekter hos
raps, skogsträd och fisk. Denna begränsning innebär dock inte att
forskning kring andra processer, organismer och frågeställningar är
oviktig vid kommande riskbedömningar och ställningstaganden om
huruvida GMO-användning påverkar förutsättningarna att uppnå de
svenska miljökvalitetsmålen.
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Bilaga: Tabeller
Tabell 1. GMO aktuella för introduktion
GMO (ej mikrorganismer och svampar) som är, eller bedöms kunna bli, aktuella för introduktion i Sverige under den kommande 20-årsperioden (enligt Johansson 2006). Punkterna
representerar GMO (organism/tillförd egenskap) som är marknadsgodkända inom minst
ett OECD-land/EU, för vilka ansökan om godkännande lämnats in och/eller där fältförsök
genomförts. Observera att en punkt ibland kan representera flera transgena sorter.
Marknadsgodkänd

Ansökan

Fältförsök

OECD

EU

EU

Sverige

•

•

•

•

•

•
•
•
•

Organism

Tillförd egenskap

OECD

Majs

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

•
•
•
•
•

Nejlika

Ändrad färg
Förlängd hållbarhet

•
•

Raps

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

•
•
•
•

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

•
•

Krypven

Herbicidresitens (glyfosfat)

•

Lin

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

•

Herbicidtolerans (glyfosfat)
Herbicidtolerans (glufosinatammonium)

•
•

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

•
•

Squash

•

Potatis

Rybs

Virusresistens mot CMW, WMV2, ZYMW

EU

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•
•
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Tabell 1 (forts)

Marknadsgodkänd

Ansökan

Fältförsök

Organism

Tillförd egenskap

OECD

OECD

EU

Tomat

Resistens mot Lepidoptera
Fördröjd mognad
Ackumulering av betakaroten (gula tomater)

•
•

Herbicidresitens (glyfosfat)
Resistens mot svamp

•

Vete

EU

EU

Sverige

•
•

•

Päron

Förbättrad rotningsförmåga (grundstam)
Ökad auxinkänslighet

•
•

•
•

•
•

Äpple

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

•
•

•
•
•
•

•
•

Björk

Steril (blomning förhindrad)

•

Foderbeta

Herbicidresitens (glyfosfat)

•

Foderärt

Ökat proteininnehåll

•

Jordgubbe

Utan frön

•

Korn

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

•
•

Poppel

Fytoremediation av tungmetaller (förorenad jord)
Ändrad ligninhalt

•
•

Rörsvingel

Herbicidtolerans (glyfosfat) och minskad ligninhalt

•

Ros

Blå färg

•

Lax

Ökad tillväxt

•
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Tabell 2. Ekologiska effekter
Exempel på empiriska studier och resultat inom området ekologiska effekter av GMO (ej
raps, skogsträd och fisk).

Riskkategori

Resultat

Kommentar

Referens(er)

Påverkan på ickemålorganismer

Larver av monarkfjäril uppvisade
förhöjd dödlighet i laboratorieförsök efter utfodring med växter beströdda med pollen från
transgen Bt-majs.

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

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

Utveckling av resistens

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

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

Tabashnik et al.
(2000, 2003)

Genspridning

Ingen fitnesskillnad (mätt som
antal frön) kunde observeras
mellan vilda och transgena solrosor resistenta mot bomullsmögel.

Resultatet erhölls trots att
hälften av plantorna
mögelsmittats.

Burke & Rieseberg
(2003)

–”–

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

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

Snow et al. (2003)

–”–

Genspridning till vilda artfränder från herbicidresistent krypven – ett utkorsande, vindpollinerat gräs – på upp till 21 km
avstånd (merparten inom 2 km).
En senare studie visade att
transgenen fanns kvar i det
aktuella området under efterföljande år. Andelen transgena
plantor i den uppföljande studien uppgick till 0.04 (±0.01)%.

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

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

Kulturform(er)

Kromosomuppsättning

Fortplantning

Raps, Brassica napus

Kålrot

AACC,
2n=38

Självbefruktare & Odlas allmänt; påträffas förvilutkorsande
dad/kvarstående vid gårdar, i
vägkanter och på ruderatmark

Åkerkål, Brassica rapa,
Rybs, rova, salladskål
synonym B. campestris
(wild turnip, turnip rape,
bird's rape, field mustard)

AA,
2n=20

Utkorsande

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

Svartsenap, Brassica

BB,
2n=16

Utkorsande

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

CC,
2n=18

Utkorsande

Ibland tillfälligt förvildad i vägkanter, på jordhögar och avfallsplatser

AABB,
2n=36

Självbefruktare

Sällsynt, tillfällig i södra
Sverige på ruderatmark

SarSar,
2n=18

Utkorsande

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

2n=24

Utkorsande

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

RrRr,
2n=16

Utkorsande

Påträffas från Skåne till Torne
Lappmark, dock vanligast i
Sydsverige. Växer i sandiga
åkrar, på vägkanter och ruderatmark. Arten har nyligen rödlistats under kategorin ”missgynnad”

2n=18

Utkorsande

Tillfällig på odlad mark och
ruderatmark

AdAd,
2n=14

Utkorsande

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

2n=30

Självbefruktare

Sällsynt eller tillfälligt i södra
Sverige. Växer vanligen på
ruderatmark, bangårdar och i
hamnar, men även på näringsrika stränder
(forts nästa sida)

(oilseed rape, rape,
rapeseed, canola)

nigra

Kål, Brassica oleracea

(cabbage)

Grönkål, rödkål, vitkål, blomkål, brysselkål, m.fl.

Sareptasenap, Brassica

juncea (chinese mustard)
Åkersenap, Sinapis

arvensis
(wild mustard, charlock)

Vitsenap, Sinapis alba

(white mustard)

Åkerrättika, Raphanus
raphanistrum
(wild radish)

Rädisa, Raphanus
sativus (garden radish)

Rättika

Gråsenap, Hirschfeldia

incana (hoary mustard)

Kålsenap, Erucastrum
gallicum (dog mustard,
hairy rocket)
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Tabell 3 (forts)

Art

Kulturform(er)

Kromosomuppsättning

Fortplantning

Förekomst i Sverige

Senapskål, Eruca vesica-

Rucola/rucolasallat

2n=22

Utkorsande

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

Mursenap, Diplotaxis
muralis (annual wallrocket, wild rocket)

2n=42

Självbefruktare

Sällsynt i södra Sverige på
ruderatmark

Sandsenap, Diplotaxis
tenuifolia (perennial
wall-rocket)

2n=22

Utkorsande

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

Observerad frekvens(er)

Referens

Kommentar

Scheffler et al. (1995)

Andel hybrider mellan herbicidresistent och konventionell raps på
400 respektive 200 meters isoleringsavstånd

0 – 0.07%

Rieger et al. (2002)

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

0.04 – 1.4%

Beckie et al. (2003)

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

0.0065 – 0.28%

Funk et al. (2006)

Andel hybrider på korta avstånd
(<11m) från försöksrutor med varierande andel (0.1 – 100%) herbicid¬resistent raps

9 & 13%

Jørgensen & Andersen
(1994)

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

56 & 93%

–"–

Enstaka åkerkålsplantor placerade
i rapsfält

60%

–"–

Åkerkål som växte som ogräs i rapsåker

0 – 4.8%

Bing et al. (1996)

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

4%

Brown & Brown (1996)

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

9 – 93%

Jørgensen (1996)

Fältförsök med stor variation beroende på experimentell "design"

0 – 3%

Landbo et al. (1996)

Åkerkål som växte som ogräs i rapsåker

0.4 & 1.5%

Scott & Wilkinson
(1998)

Spontant uppkomna F1-hybrider i
två naturliga åkerkålspopulationer
som växte i direkt anslutning till
rapsodlingar
(forts nästa sida)

Raps, Brassica napus 0.0038 & 0.0156%

Åkerkål, Brassica

rapa
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Tabell 4 (forts)

Mottagande art

Observerad frekvens(er)

Referens

Kommentar

Åkerkål, Brassica

0.2%

Wilkinson et al. (2000)

En av 505 småplantor i ett fält där
åkerkål och raps förekom sympatriskt

44%

Hansen et al. (2001)

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

7 & 13.6%

Warwick et al. (2003)

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

1.9%

Wilkinson et al. (2003)

46 hybrider av 2388
"åkerkålsplantor" från fem rapsåkrar i England

2 resp. 10%

Halfhill et al. (2004)

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

0.02%

Daniels et al. (2005)

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

0%

Bing et al. (1996)

Ingen av 1 872 plantor

0%

Daniels et al. (2005)

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

3%

Frello et al. (1995)

Frekvens hybridfrö från enstaka
sareptasenapsplantor som placerats i rapsåker

0.1 – 4.7%

Bing et al. (1996)

Arterna planterade blandat (1:1)

3%

Jørgensen (1996)

Andel hybrider i fältförsök där
båda arterna växte blandat

0.05%

Darmency et al. (1998)

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

0.002 – 0.005%

Chèvre et al. (2000)

Fältförsök där åkerrättika växte
bland raps

0.000004%

Rieger et al. (2001)

-"-

0%

Thalmann et al. (2001)

Ingen av 750 plantor som morfologiskt klassats som åkerrättika

0 – 0.003%

Warwick et al. (2003)

En hybrid av 32 821 plantor i fältexperiment. I ett annat fältexperiment, i växthusförsök och kommersiell odling påträffades dock inga
hybrider (av 1 534, 4 059 resp.
22 114 plantor)

rapa (forts)

Svartsenap, Brassica

nigra

Sareptasenap,
Brassica juncea

Åkerrättika,

Raphanus raphanistrum

(forts nästa sida)
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Tabell 4 (forts)

Mottagande art

Observerad frekvens(er)

Referens

Kommentar

Åkerrättika,

0%

Halfhill et al. (2004)

Andelar raps och åkerrättika 600:1

Raphanus raphanistrum (forts)

0%

Daniels et al. (2005)

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

Rädisa, Raphanus
sativus

0%

Daniels et al. (2005)

Inget av 117 frön (insamlade från
okänt antal plantor)

Vitsenap, Sinapis

0%

Daniels et al. (2005)

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

0%

Bing et al. (1996)

Ingen av 7 943 plantor

0%

Lefol et al. (1996)

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

0 – 0.0049%

Moyes et al. (2002)

Enstaka hybrider efter handpollinering (med raps som moderplanta)

0%

Warwick et al. (2003)

Ingen av 42 828 plantor

0% (men en resistent
hybridplanta vid en efterföljande undersökning)

Daniels et al. (2005)

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

Gråsenap,
Hirschfeldia incana

0.17 & 0.79%

Darmency & Fleury
(2000)

Spontant uppkomna hybrider i försöksodling där enstaka gråsenapsplantor fick växa bland herbicidresistent raps (1:600)

Kålsenap,

0%

Warwick et al. (2003)

Ingen av 21 841 plantor

alba
Åkersenap, Sinapis

arvensis

Erucastrum gallicum
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Tabell 5. Fitnesseffekter hos GMO
Exempel på observerade fitness-effekter hos GMO, eller avsaknad därav, för de i rapporten
kartlagda organismerna (raps, skogsträd, fisk). För ytterligare information och kommentarer hänvisas till texten.
Organism/grupp

Observation

Referens

RAPS

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

Stewart et al. (1997)

Ingen fitnesskillnad (överlevnad/frösättning) i besprutningsfri miljö mellan resistenta och icke-resistenta
hybrider i tredje generationen mellan transgen herbicidresistent raps och åkerkål.

Snow et al. (1999)

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

Guéritaine et al. (2002)

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

Vacher et al. (2004)

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

Simard et al. (2005)

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

Halfhill et al. (2005)

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

Hampp et al. (1996)

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

Kaldorf et al. (2002)

Transgen poppel med förändrad lignin-sammansättning uppvisade något påskyndad nedbrytning av rotbiomassa. För övriga undersökta karaktärer (mängd
predation, svampangrepp, påverkan på artdiversitet
och jordkemi, etc.) fanns inga skillnader mellan transgena och icke-modifierade individer.

Pilate et al. (2002)

SKOGSTRÄD

(forts nästa sida)
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Tabell 5 (forts)

Organism/grupp

Observation

Referens

FISK

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

Abrahams & Sutterlin (1999)

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

Guillén et al. (1999)

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

Bessey et el. (2004)

Ung transgen silverlax var mer enveten och snabbare
på att attackera naturliga och konstgjorda födoföremål.

Sundström et al. (2004a)

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

Sundström et al. (2004b,
2005)

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

Devlin et al. (2004)

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

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

Begrepp

Definition

Skada (eng. harm)

Oönskad effekt (exempelvis på en population, art eller
ekosystem och dess processer)

Hot (eng. hazard)

Händelse, ämne eller process som har potential att orsaka
skada (exempelvis introgression)

Risk

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

Riskbedömning (eng. risk assessment)

Verksamhet där risk uppskattas

Riskhantering (eng. risk management)

Process där olika möjliga lösningar beaktas, och där den
mest lämpliga väljs efter att hänsyn tagits till resultat från
riskbedömningar samt tekniska, sociala, politiska och
ekonomiska argument

Riskanalys

Process som omfattar riskbedömning, riskhantering och
riskinformation
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