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HASTIG UDVIKLING FOR NYE 
PLANTEFORÆDLINGSTEKNIKKER: 
Gen-redigering (vha. fx Crispr/Cas9)
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NYE PLANTEFORÆDLINGSTEKNIKKER (NPBT) 
– HVAD BETYDER DET?
• Ikke nyt, at vi forsøger at ændre fødevarer i en 

angiveligt bedre retning
• Men uklart, hvordan ”redigering” af 

plantegenomer skal tolkes:
• En fornyet chance for fødevaresikkerhed?
• En (mere) naturlig form for ændring? 
• En mere fundamental forandring?
• En form, der kan skabe et etisk morads?

• ”Hvad er det for et scenarie, vi er bange for? At det 
ikke virker godt nok? Eller at det vil virke for 
godt`” (George Church, Harvard Medical School, Science)

HVAD SKAL DE NYE TEKNIKKER 
SAMMENLIGNES MED?

• Nye teknikker 
• TALEN, Zink-

Finger Nuclease
• ODM
• RdDM
• Crispr/Cas9
• Cisgenese (vha

Crispr/Cas9)
• Intragenese
• Grafting
• Reverse breeding
• Synthetic

genomics

Klassisk 
gensplejsning –
trans- (og cis-)gen
• Jordbakterie-metode
• Biolistisk metode

Konventionel 
planteforædling
• Klassisk 

krydsbestøvning
• Hybridforædling
• Mutationsforædling

https://ing.dk/artikel/her-de-nye-gamle-planteforaedlingsteknikker-210590
Georges & Ray (2017)

Genmodificering vha:

INDHOLD

1. Indledning – nye muligheder?
2. Holdninger til planteforædlingsteknikker
3. Bagvedliggende værdier: 8 perspektiver på brug 

af teknikker
4. Hvad er udfordringerne – hvad er mulige 

tilgange?

2. Holdninger til 
planteforædlingsteknikker

HOLDNINGER I BEFOLKNING TIL NPBT

• Få undersøgelser direkte på gen-redigering
Mest ifht anvendelser på mennesker

• En række tidligere undersøgelser af holdninger til 
brug af andre planteforædlingsteknikker
Særligt transgene og cisgene afgrøder til fødevareproduktion

• Stadigt vanskeligere at skelne teknologier fra 
hinanden
Fx cisgene ifht transgene 

• Ældre teknologier ”forsvinder” ikke nødvendigvis i 
folks opfattelser
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BEGYNDENDE UDREDNINGER AF ASPEKTER

• Nuffield Council on Bioethics
• European Academies’ Science Advisory Council
• EU Scientific Advice Mechanism (om ”New 

techniques in agricultural biotechnology”)

• Værdimæssige perspektiver og aspekter kan være 
med til at forklare holdninger ud fra 
interesser/bekymringer knyttet til NPBT

NPBT – ACCEPTABEL ELLER EJ?

• ”Bioliberalisme”: Moralsk støtte til bevidst indgriben for 
at styre komplekse biologiske processer gennem 
bioteknologi
• Fx pga. ret til /interesse i at bekæmpe sygdom og mindske 

smerte 
• Fx pga. globale udfordringer med fødevareforsynings- og 

næringssikkerhed i lyset af befolkningstilvækst, 
klimaforandringer, økonomisk ulighed, biodiversitet

• ”Biokonservatisme”: Moralsk modstand mod bevidst 
indgriben for at styre komplekse biologiske processer 
gennem bioteknologi
• Fx pga. skepsis vedrørende det fornuftige i det eller 

bagvedliggende motiver
• Fx pga. bekymring over hastighed i teknologifremskridt og 

frygt for manglende kritisk refleksion

NPBT – ACCEPTABEL ELLER EJ?

• Produkt
• Proces

• Teknologien i sig selv 
• Teknologiens brug

TEKNOLOGIEN I SIG SELV

• Er gen-redigering noget helt nyt?
• Er det en ”omvæltende” teknologi?
• Giver forædlingsformen i sig selv anledning til 

forskellig etisk vurdering?
• Kan vi ”nøjes ”med at se på det planlagte 

ændringssted?

Nuffield Council on Bioethics (2015)

3. Bagvedliggende værdier: 8 perspektiver 
på brug af teknikker

TEKNOLOGIENS BRUG – 8 PERSPEKTIVER

Perspektiver

1. Nytte
2. Risiko
3. Retfærdighed

4. Bæredygtighed
5. Naturlighed

6. Institutionelt
7. Regulering
8. Proces

• Hvad er hovedspørgsmålet?
• Hvad kommer svaret an på?
• Er der noget nyt ifht. tidligere

forædlingsteknikker?
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1. NYTTE-PERSPEKTIV
• Er NPBT noget , der gavner (nok)?
• Kommer bl.a. an på:

• Hvad udgør nytte – den ”øgede værdi”?
• Snævre eller brede hensyn
• Typer af egenskaber?
• Hvilke udfordringer være med til at løse?

• Hvem får nytten?
• Forbrugeren, producenten, hele samfundet?

• Hvor store er mulighederne – og hvor realistiske er de?
• Fx genterapidebatten
• Overselling?

• Hvad er alternativerne?
• Hvilke muligheder er der for at opnå det samme?

• Nyt? (Mulighed for) bredere sæt af egenskaber?
• Ikke-nyt? Egenskaber tilpasset til (kommercielle) interesser?

2. RISIKO-PERSPEKTIV

• Er der nogle risici ved (ikke) at bruge NPBT? 
• Kommer bl.a. an på:

• Om NPBT anses for (for) farligt – på hvilken måde?
• Hvem eller hvad det anses for farligt for?
• Mennesker – fx toksiske effekter
• Dyr
• Miljø – fx krydsning med vilde planter?

• Hvor store usikkerhederne er, hvad består de i?
• Hvor store usikkerheder og risici man vil acceptere

og på hvilket grundlag?

• Nyt? Større præcision; mindre frygt for krydsning hvis ikke-
transgen?

• Ikke-nyt? (Stadig) risiko for off-target effekter; epigenetik?

3. RETFÆRDIGHEDS-PERSPEKTIV
• Kan man udvikle og bruge NPBT på en (mere)

retfærdig måde end ved andre teknikker?
• Kommer bl.a. an på:

• Hvem der får gavn af NPBT?
• Hvordan gevinster fordeles?
• Hvordan risici fordeles?
• Om det har betydning, om det kun er nogle firmaer, der har råd til 

udvikling og godkendelse (og dermed adgang til markedet)?
• Hvad der sker med IPR?
• Om det spiller en rolle, hvis det ses som at gå udover 

landbrugstraditioner og landmandens eller forbrugerens 
selvbestemmelse?

• Nyt? Mere tilgængelig og nemmere teknik giver mulighed 
for større udbredelse?

• Ikke-nyt? Stadig mulighed for dominans pga. specifikke 
sorter og IPR?

Ishii & Araki (2016); Palmgren et al. (2015); Edenbrandt et al. (2017)

4. BÆREDYGTIGHEDS-PERSPEKTIV
• Er NPBT med til at bringe 

fødevareproduktion og behov
i en mere bæredygtig retning?

• Kommer bl.a. an på:
• Hvordan bæredygtighed fortolkes? 

• Svag og stærk
• Hvad der ses som (realistiske) alternativer?
• Hvordan (evt. modsatrettede) bæredygtighedshensyn afvejes?
• Hvilken form for fordelingsretfærdighed, der lægges til grund?

• Nyttemaksimering på tværs af/inden for generationer?
• Strikt lighed?
• At de dårligst stillede har det bedst muligt?

• Nyt? Nemmere teknik giver mulighed for at løse presserende 
bæredygtighedsudfordringer?

• Ikke-nyt? Hvis NPBT er svaret, hvad er spørgsmålet? 

Gamborg et al. (2002); Andersen et al. (2015)

5. NATURLIGHEDS-PERSPEKTIV

• Er NPBT en (mere) naturlig måde at forædle på?
• Kommer bl.a. an på:
• Om naturlighed ses som noget positivt i sig selv?
• Om det ses som naturligt at forædle planter i det hele taget – skal vi 

tilpasse naturen til os, eller skal vi tilpasse os til naturen?
• Hvad der opfattes som (realistiske) alternativer?
• Hvad der forstås ved naturlighed?

• Historie-baseret naturlighed
• Indholds-baseret naturlighed
• Funktions-/egenskabs-baseret naturlighed
• Harmoni-baseret naturlighed
• Kendskabs-/nærheds-baseret naturlighed

• Nyt? Mere ”naturlig” forædling; slutprodukt ikke kan skelnes 
fra konventionelt forædlede produkter?

• Ikke-nyt? Stadig indgriben på genniveau; mulighed for 
transgene planter?

Mielby et al. (2013); 
Kronberger et al. (2014); 
Andersen et al. (2015)

6. INSTITUTIONELT PERSPEKTIV

• Hvem skal bestemme, om NPBT skal anvendes?
• Kommer bl.a. an på:

• Hvem sidder med magten til at bestemme, hvilke teknikker der 
skal accepteres?

• Hvor stor tilliden er til forskere, industrien, producenter, 
regulatorer og beslutningstagere? 

• Hvor hårdt NPBT kobles til patenter og industrielle interesser?
• Hvordan man generelt ser på teknologi og på 

fødevareproduktion? 
• Hvilken vægt man tillægger hhv. forbruger- og 

producentautonomi?

• Nyt? Mere open access; mindre bundet op til ”stor-industri”?
• Ikke-nyt? Stadig ”patent på livsformer”; udviklings-
ressourcer (kun) i store firmaer?

Ishii & Araki (2016); Palmgren et al. (2015); Edenbrandt et al. (2017)
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7. REGULERINGS-PERSPEKTIV
• Hvordan skal NPBT skal reguleres?
• Kommer bl.a. an på:

• Hvor omfattende reguleringen skal være?
• Om al NPBT skæres over én karm?
• Hvorvidt NPBT mest ligner (og skal reguleres som) 

konventionelle planteforædlingsteknikker eller klassisk 
gensplejsning – den fulde GMO-regulering?

• Om man skal anlægge et produkt- eller proces-
reguleringsprincip – eller noget helt tredje?

• Skal produkter fremkommet ud fra NPBT sikkerhedsgodkendes 
generelt eller sikkerhedsvurderes fra sag til sag?

• Nyt? Argument for produkt-regulering?
• Ikke-nyt? Argument for (stadig) proces-regulering?

8. PROCES-PERSPEKTIV
• Er de rette processer til stede til at sikre

den (evt.) rette brug af NPBT?
• Kommer bl.a. an på:

• Hvad der anses for de rigtige processer?
• Hvem skal være en del af beslutningsprocessen, og hvordan?
• Hvornår skal en evt. dialog finde sted?

• Tidligt - Senere/sent?
• Hvilke emner skal (evt.) indgå i dialog?

• Framing – bred: hvileløs vandring?; snæver: konstrueret?

• Nyt? Åbenhed og afprøvning af nye dialog og governance-
former?

• Ikke-nyt? ”Same procedure as every year”?

Nuffield Council om Bioethics (2016) Public dialogue on genome editing. Why? When? Who?
Kuzma (2016)

4. Hvad er udfordringerne – hvad er 
mulige tilgange?

UDFORDRINGER

• Videnskabelig og teknologisk usikkerhed
(Nytte, risiko)

• Begrebsmæssig uklarhed
(Naturlighed, regulering)

• Værdimæssig uenighed
(Naturlighed, bæredygtighed, retfærdighed)

• Usikkerhed, uklarhed og uenighed om strukturer 
for beslutningstagning og styring
(instutionelt, regulering, proces)

Enhedens navn

HVAD KAN DER VÆRE BRUG FOR I LYSET AF 
DISSE UDFORDRINGER?
• Opbyg solidt vidensgrundlag vedrørende 

teknikkerne
• Kende stakeholders og befolkningens viden, 

holdninger og værdier
• Overvej teknologi-regulerings- og governance-

modeller – der er i overensstemmelse med den 
teknologiske udvikling (og ønsker om legimitet)

• Se på lignende ”forandringsprocesser”
• Overvej dialog – og timingen af disse

KONKLUSION: HVOR GENMODIFICEREDE MÅ 
VORES FØDEVARER BLIVE?
• Det er ikke blot et spørgsmål om at ”vende sig til 

noget nyt”
• Forskellige perspektiver lægger vægten forskellige 

steder
• Skepsis mod genmodificeret mad –blivende
• Risiko spiller betydelig rolle
• Nytte og type af nytte stadig væsentlig
• Forbrugerautonomi er vigtigt
• Naturlighed spiller fortsat rolle
• Fordeling af gavn og omkostninger væsentlig

• Videnskaben har en rolle i at sikre, at perspektiver 
bygger på en korrekt beskrivelse af virkeligheden

• Fælles anliggende at ”reboote” debatten
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