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Innhold Nytt fra Bioteknologinemnda

Sukkerbete (sukkerroe) er en toårig rot-
vekst som første dyrkingsåret akkumulerer 
et høyt sukkerinnhold i den sentrale roten. 
Den høstes derfor allerede første sesong. 
De største produsentene av sukkerbete i 
verden er Frankrike, Tyskland, USA og 
Russland. Rundt 30 % av verdens sukker-
produksjon er basert på denne planten. I 
Skandinavia dyrkes sukkerbete i Danmark 
og Syd-Sverige, mens dyrkingen er mini-
mal i Norge på grunn av klimatiske for-
hold.

Mat- og fôrprodukter fremstilt fra sukker-
betelinje H7-1 ble godkjent i EU i 2007. 
Søknaden omfattet da ikke bruk av levende 
materiale, som spiredyktige frø eller dyr-
king av planter. Nå søkes det om alle disse 
bruksområdene.

Genmodifiseringen gir sprøytemid-
deltoleranse
Det tyske firmaet KWS SAAT AG og det 
amerikanske firmaet Monsanto hevder at 
deres glyfosatresistente sukkerbetelinje 
H7-1 gir dyrkerne større fleksibilitet og be-
dre mulighet til å kontrollere ugress. 
Sukker betelinjen har fått innsatt bakterie-
genet CP4 EPSPS. Genproduktet her er 
enzy met 5-enolpyruvylshikimat-3-fosfat 
syn  tase, som er viktig for å danne amino-
syrer, altså bestanddelene i proteiner. Det 
bakterielle enzymet som virker i sukkerbe-
teplanten, hemmes ikke av glyfosat, i mot-
setning til de naturlige variantene av enzy-
met i ikke-modifiserte planter ellers. 
Dermed kan sukkerbetelinje H7-1 fremde-
les lage aminosyrer og vokse, til tross for at 
åkeren blir sprøytet med glyfosat.

Bioteknologinemndas innspill og 
foreløpige kommentarer
I denne første innspillsrunden har Biotek-

Genmodifisert sukkerbete til mat, fôr og dyrking 

Bioteknologinemnda har vurdert og kommet med et høringsinnspill til en søknad fra KWS SAAT AG og 

Monsanto om godkjenning av den sprøytemiddeltolerante sukkerbetelinjen H7-1 til import, mat, fôr og dyrking. 

Nemnda påpeker blant annet at det ikke er bra nok at de har lagt ved databaseanalyser fra 2003, og minner også 

om at det må gis informasjon som kan inngå i en vurdering av mulig bidrag til bærekraftig utvikling, samfunnsnytte 

og etiske forhold.

Casper Linnestad

nologinemnda kommentert dokumenta-
sjonen som følger søknaden og etterlyst 
mer informasjon. 

Søk i databaser
Nemnda mener at søkerne må beskrive det 
stedet i plantekromosomet der det nye ge-
net er satt inn og legge ved DNA-sekven-
ser. Produsentene har søkt i databaser for å 
undersøke om det har oppstått nye gen-
kombinasjoner rundt den nye genkon-
struksjonen som kan kode for giftige eller 
allergene stoffer, men Bioteknologinemnda 
synes ikke det er bra nok at søkerne har lagt 
ved analyser fra 2003. Siden den gang er 
databasene betydelig utvidet og forbedret. 
Nemnda mener derfor at dette datasøket 
må gjøres på ny.

Muligheter for genspredning 
– også observert av Darwin!
At betefrø har god overlevelsesevne, ble i 

sin tid observert av Charles Darwin, som så 
at betefrø var spiredyktige, selv etter å ha 
ligget flere dager i saltvann. Nyere studier 
bekrefter Darwins funn. Hele 30 % av be-
tefrø kan spire etter 20 ukers oppbevaring i 
saltvann. Bioteknologinemnda regner der-
for med at sukkerbetefrø kan spres over 
lange avstander med elver og havstrømmer. 
Nemnda mener dette må tas hensyn til ved 
eventuell dyrking av genmodifisert sukker-
bete nær vannveier og når eventuelle sam-
eksistenstiltak diskuteres.

Som hovedregel er alle varianter av bete i 
stand til å krysse seg med hverandre. Pol-
lenet fra bete blir hovedsakelig spredt med 
vinden, men blomstene inneholder også 
nektar. Derfor kan også insekter ha betyd-
ning for pollentransport. Nemnda mener 
at det ved dyrking av genmodifisert suk-
kerbete er en risiko for at uønskede gener 
kan komme over i beslektede varianter som 
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dyrkes økologisk eller tradisjonelt, eller at 
genene overføres til ville sorter.

Bioteknologinemnda har vist til at krys-
ninger mellom planter til dyrking og ville 
former nå utgjør et betydelig ugresspro-
blem i Storbritannia, Belgia, Frankrike, 
Tyskland og Danmark. Nemnda minner i 
denne sammenhengen om at vi Norge har 
den viltlevende arten strandbete (Beta vul-
garis ssp. maritima). Denne arten er varme-
kjær, har noen få populasjoner langs Oslo-
fjorden og står på Norsk Rødliste (www.
artsdatabanken.no).

Selv om søkerne erkjenner at genmodifi-
sert sukkerbete kan krysse seg med ville 
arter og beslektede sorter, hevder de at 
dette er mindre relevant fordi sukkerbete 
høstes i løpet av første sesong, i vegetativ 
fase, før blomstersetting. Til dette har Bi-
oteknologinemnda kommentert at stokk-
løping er et kjent fenomen for toårige 
planter som kål, gulrot og bete. Stokklø-
ping vil si at plantene ikke bare setter en 
bladrosett det første året, men fullfører 
utviklingen samme sesong med kraftig 
stengelvekst, blomsterstand og frøsetting. 
Uønsket stokkløping første året kan finne 
sted dersom planten om våren blir utsatt 
for en kuldeperiode i kombinasjon med 
lange, lyse dager. Bioteknologinemnda 
utelukker derfor ikke en økt frekvens av 
stokkløping dersom sukkerbete skulle 
dyrkes under norske forhold. Selv om det 
er få planter som gjennomgår denne pro-
sessen i en åker, mener nemnda at stokk-
løping likevel kan være en signifikant kil-
de til uønsket genspredning på grunn av 
det høye antallet frø i hver beteplante.

Helse- og miljøprofilen til glyfosat
Når det gjelder bruken av glyfosat, som er 
det aktuelle sprøytemiddelet for å kontrol-
lere ugress i en åker med sukkerbetelinjen 
H7-1, viser nemnda til en utalelse fra fag-
gruppen for plantevernmidler i Viten-
skapskomiteen for mattrygghet (VKM). 
Faggruppen konkluderer med at bruken av 
glyfosat på sukkerbete ikke medfører høy-
ere risiko for helse eller miljø enn når 
sprøytemiddelet benyttes på allerede god-
kjente bruksområder. I søknaden fra KWS/
Monsanto og uttalelsen fra VKM savner 
Bioteknologinemnda referanser til, og vur-
deringer av, de siste årenes vitenskapelige 
arbeider om helse- og miljørisiko knyttet 
til glyfosat og følgestoffene i glyfosatbaserte 
sprøytemidler.

Bærekraft, samfunnsnytte og etikk
Bidrag til bærekraftig utvikling, sam-
funnsnytte og etiske forhold er selvstendige 
vurderingskriterier etter genteknologilo-
ven. I henhold til norsk lov skal en søknad 
om godkjenning av GMO-er inneholde en 
konsekvensutredning. Nemnda minnet i 

Strandbete (Beta vulgaris ssp. Maritima) er sjelden i 
Norge. Sukkerbete kan krysse seg med strandbete, noe 
som kan føre til uønsket genflyt. Foto: Hanno Schäfer.

sin tilbakemelding om at en slik utredning 
skal foretas av søker og hadde en rekke inn-
spill og spørsmål rundt dette (se boks).
 

Bioteknologinemndas høringssvar kan leses på 
www.bion.no.

Sentralroten til sukkerbete har et suk
kerinnhold på 30 %. Foto: Wikimedia.org

I henhold til den norske genteknologi-
loven skal en søknad om god kjenning 
av en GMO inneholde en konsekvens-
utredning. Denne utredningen skal 
foretas av søkeren. Etter Bio teknologi-
nemndas skjønn bør KWS og Monsan-
to, som søker om godkjenning av suk-
kerbetelinje H7-1, utrede følgende 
forhold som grunnlag for Norges slutt-
behandling etter genteknologiloven: 

•	 Mener søker at det er etterspørsel et-
ter en sukkerbetelinje med den til-
førte resistensegenskapen mot 
ugressmiddelet glyfosat?

•	 Kan søker utdype i hvilken grad bru-
ken av en genmodifisert sukkerbete-
linje som H7-1 gir bøndene økt 
trygghet og sikkerhet for sine avlin-
ger?

•	 Mener søker at sukkerbetelinjen kan 
være med på å løse et problem?

•	 Mener søker at denne linjen er bedre 
enn andre sorter som allerede er 
markedsført?

Faktaboks: 

Konsekvensutredning påkrevet

•	 Ser søker for seg at det er samfunns-
nytteaspekter i et land som Norge?

•	 Anser søker det for å være sannsynlig 
at bruken av linjen endrer allerede 
etablert landbrukspraksis eller er-
statter produksjonen av andre land-
bruksvekster?

•	 Søker må foreta en miljø- og helseri-
sikovurdering av sprøytemiddelet 
glyfosat opp mot midler som benyt-
tes på tradisjonelle sukkerbetesorter 
i regioner der sukkerbetelinje H7-1 
skal dyrkes

•	 Søker må diskutere og redegjøre for 
om eksponeringen for plantevern-
midler samlet sett endres hos bønder 
og landarbeidere, og om eventuelle 
forskjeller trekker i positiv eller ne-
gativ retning 

•	 Søker bes om å diskutere om sam-
men setningen av sprøytemiddelres-
ter i mat- og fôrprodukter endres 
(glyfosatrester eller nye, sekundære 
metabolitter)




