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I Danmark blev der i 2019 vedtaget en meget ambitiøs klimalov med 
målet om at reducere CO2-udledningen med 70 pct. i 2030 i forhold 
til 1990. Sidste år barslede EU med en stor, ambitiøs klimastrategi 
udmøntet i Green Deal og Farm to Fork. Allersenest er der opnået 
enighed om en ny EU klimalov og en ny landbrugsreform (CAP). Side-
løbende er der igangsat en proces for at revidere EU’s frølovgivning, 
blandt andet med ønsket om at stimulere den økologiske sektor og 
øge biodiversiteten. 

Forskningsmidler øremærket til klimaløsninger
Både i EU og på nationalt plan bliver mange af de midler, som udby-
des til forskning og udvikling inden for landbrugsområdet, derfor nu 
målrettet projekter, som kan bidrage til at løse klimaudfordringer. I 
Danmark gælder det eksempelvis Innovationsfonden og midlerne 
fra Promilleafgiftsfondene. 
Samtidig ser vi i disse år også i Danmark de reelle effekter af klima-
forandringer. Plantesygdomme spreder sig nordpå, og vi oplever 
stadig flere klimaekstremer som lang forårstørke og andre perioder 
med enorme vandmængder.

DLF bidrager med klimaløsninger
DLFs udgangspunkt er særdeles gun-
stigt i forhold til at bidrage med løs-
ninger på de store klimaudfordringer. 
Vores hovedafgrøder, græsser og klø-
ver, har en meget positiv miljø- og klima-
profil i forhold til andre afgrøder. De er flerårige med en lang vækst-
sæson, der resulterer i stor biomasseproduktion hen over året. 
Brugen af plantebeskyttelse er minimal, og en stor og dyb 
rodmasse øger indlejringen af kulstof i jorden og giver  
minimal udvaskning af kvælstof. Endelig viser under- 
søgelser, at emissionen af drivhusgasser fra en græs-
mark er mindre end fra en majs- eller kornmark.
Trods dette gode udgangspunkt har også vi en ambition 
om at udvikle endnu bedre produkter og løsninger, der kan 
imødegå de store klimaudfordringer og bidrage til opfyldelse 
af regeringens ambitioner. 

Forædling med de nyeste metoder
DLF investerer betydelige ressourcer i traditionel planteforædling 
og de nyeste og mest effektive forædlingsteknologier. Genomisk  
Selektion (GS) er et meget vigtigt nyt værktøj, der hjælper os til at 
gøre hurtigere og større fremskridt med at udvælge græsser med 
det bedste genetiske potentiale inden for egenskaber som foder- 
udbytte, frøudbytte, foderkvalitet, tørketolerance og sygdomsre- 
sistens. GS har imidlertid også en begrænsning, da teknologien kun 
kan finde den variation, der allerede eksisterer i materialet. 
Kan man ved traditionel forædling eller GS ikke lykkes med at finde 
de ønskede egenskaber, er der behov for nye værktøjer. Hvis man i 
forædlingsarbejdet aktivt skal ændre en egenskab i planten, så kan 
det gøres med GMO – gensplejsning – hvor man overfører et gen med 
den ønskede egenskab fra en anden plante. GMO lovgivningen gør 
det imidlertid så ekstremt dyrt, langsommeligt og ressourcekræ-
vende at få godkendt en genmodificeret plantesort i EU, at de euro-
pæiske planteforædlere for mange år 
siden har afskrevet brugen 
at dette værktøj. 

Den store klimadagsorden
Den danske og europæiske politiske dagsorden ændrer sig meget i disse tider. Overskriften 
er klima – klimatilpasning og afbødning af klimaeffekter. Her spiller lovgivningen omkring 
planteforædlingen en central rolle i bestræbelserne for at finde de nødvendige løsninger
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I flere EU-lande er der på det politiske niveau sket et skred til fordel for 
en mere positiv indstilling overfor GE-teknologien. Kortene viser at de 
fleste EU-regeringer nu mener, at der er behov for at ændre lovgiv-
ningen. Kortene på side 8 og 9 viser data fra hhv. marts og juni 2021. 
Kilde: Data fra Euroseeds  
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Gen-editering – det nye værktøj
De senere år er Gen-editering (GE) vist sig som en meget lovende 
forædlingsteknologi. GE betegnes også CRISPR, og på engelsk NGT 
– New Genomic Techniques. Ved GE tilfører man planten et gen (CRI-
SPR), som er designet til at lave en helt specifik mutation i det gen, 
som man er interesseret i at ændre. Metoden kaldes også ”gensaks”, 
som er en udmærket visualisering af GE; der bliver lavet et præcist 
”klip” i genet, så genets aktivitet ændres. I fodergræs kan det f.eks. 
være et gen, som er ansvarlig for produktionen af lignin, der gør 
græsset stift og ufordøjeligt. Hvis man ved hjælp af GE kan slukke 
for lignin-genet, har man frembragt en græsplante med forbedret 
foderkvalitet, som øger mælkeydelsen og mindsker udledningen af 
klimagasser. GE laver således en præcis og kontrolleret mutation i 
det ønskede gen, og efterfølgende fjernes CRISPR-genet igen via ud-
krydsning i forædlingen. Tilbage står en plante med den forbedrede 
egenskab, som kan give ophav til en ny sort. Hurtigt, præcist, effek-
tivt! 

Store potentialer i planteforædlingen
Med GE i værktøjskassen er der åbnet for store og nye muligheder, 
og rundt omkring i verden bliver der arbejdet intenst på at forædle 
nye sorter med GE. Det gælder eksempelvis ris, majs og kornaf- 
grøder  med resistens over for sygdomme og skadedyr, bedre foder-
kvalitet eller øget tørketolerance samt sojabønner med sundere 
oliesammensætning eller frugt og grøntsager med forbedret kva- 
litet og holdbarhed. 
I DLF ser vi et stort potentiale i GE, og sammen med danske og uden-
landske universiteter er vi nu ved at afprøve GE-teknologien i græs-
ser, lucerne og sukkerroe. Vi ser spændende muligheder for at ud-
vikle nye sorter med markant 
øget udbytte, fordøjelighed, 
sygdomsresistens eller 
herbicidtolerance. 

GMO lovgivningen i EU står 
i vejen – men det lysner
Men hvorfor buldrer DLF og de 
øvrige europæiske forædlingsvirksomheder ikke 
bare derudaf og bruger GE i forædlingen som i USA 
og Kina? Det skyldes, at GE er omfattet af GMO-
lovgivningen i EU med de samme godkendelses-
processer som for gensplejsede organismer. 
Derfor er der i praksis ikke et marked i EU for 
plantesorter forædlet med brug af GE.
Der er imidlertid en øget anerkendelse af potentia-
lerne i GE-teknologien, og flere og flere EU-lande 
presser nu på for at finde en løsning. Her i foråret har 
EU-Kommissionen offentliggjort en rapport om 
GE (NGT), som konkluderer, at:

 Den nuværende GMO lovgivning er forældet, og der er behov for  
 lettere og smidigere løsninger til markedsføring af GE-produkter

 Mutationer frembragt ved GE adskiller sig ikke fra konventionel 
 forædling 

 GE har potentiale til at bidrage til EU’s grønne agenda, øget bære- 
 dygtighed og biodiversitet 

DLF har sammen med den danske og europæiske forædlingsindustri 
og brancheorganisationer igennem flere år arbejdet målrettet på  
at få åbnet dørene for anvendelsen af GE i EU. Rapporten fra EU- 
Kommissionen kan være det gennembrud, vi så længe har kæmpet 
for. Vi er dog ikke i mål endnu; rapporten skal nu forbi Ministerrådet 
og EU-Parlamentet, og vi må presse på, så en løsning ikke trækker i 
langdrag eller havner i syltekrukken.
Den globale udfordring er til at tage at føle på. Vi skal brødføde en 
voksende verdensbefolkning under stadig vanskeligere dyrknings-
betingelser, vi skal samtidig producere mere ressourceeffektivt og 
øge biodiversiteten – og vi skal udvikle løsninger, som aktivt modvir-
ker klimaforandringerne. Planteforædlingen har en afgørende rolle i 
at løse denne enorme udfordring. For at vi kan lykkes med opgaven, 
er det et vigtigt skridt på vejen, at vi siger ja tak til en effektiv ny 
teknologi som GE.  
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