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1 Introduktion 

 

1.1 Bakgrund 

 

Växtförädling med hjälp av tekniker som leder till genetiskt modifierade organismer har 

en särställning inom det svenska rättssystemet. Den allmänna oro som finns i samhället 

förknippad med denna typ av teknik blossar upp till och från i den allmänna debatten. En 

av riskerna med GM-grödor är faran för att genvariationen som har tillförts växten ska 

påverka lokala ekosystem genom att växten (eller mer specifikt den förändring som har 

åstadkommits) på ett eller annat sätt tar sig från jordbruksmarken ut i det fria. Risken som 

GM-grödor anses utgöra mot naturen är inte egentligen knuten till den teknik som ligger 

bakom förändringen. Frågan om en organism kommer utgöra ett hot mot ett ekosystem 

beror istället på dels organismen i sig och dels på den förändring som har gjorts. Listan 

på exemplen där främmande organismer har införts i ekosystem med negativa följder kan 

göras lång, för att nämna två kan fallen med utsättningar av kaniner i Australien och 

inplanteringen av bäver i Sydamerika nämnas. 

 

En del av miljöbalkens mål för en hållbar utveckling är bevarandet av den biologiska 

mångfalden. Den biologiska mångfalden kan definieras som en variationsrikedom inom 

och mellan arter och även sinsemellan de olika ekosystemen.1 En precisering av 

bevarande arbetet är att förhindra att växt- och djurliv utsätts för störningar från mänsklig 

aktivitet. Dessa störningar kan exempelvis vara introduktioner av främmande arter eller 

genotyper som kan komma att störa ekosystemen.2 

 

Lagstiftningen kring GMO är idag mer än 25 år gammal och ska tillämpas då en viss typ 

av process används för att uppnå en förändring av arvsmassan. Andra växtförädlings-

tekniker som för 25 år sedan ansågs långsamma och endast kunde få fram slumpvisa 

resultat kan idag tillsammans med modern DNA-analyseringsteknik användas för att 

framställa nya genvariationer snabbare och med ett större urval än den klassiska 

växtförädlingen. Vissa av dessa tekniker är aktivt undantagna från GMO-lagstiftningen, 

                                                 
1 Prop. 1993/94:30, s. 3. 
2 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Ett-rikt-

vaxt--och-djurliv/Precisering-av-Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/, hämtad 2015-05-28. 
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medan flera nya tekniker som utvecklats de senaste åren svävar i osäkerhet om de ska 

klassas som GMO eller inte. Oavsett vilken teknik som används ska en verksamhet som 

bedriver växtförädling i Sverige uppehålla skyddet för miljön genom att vidta åtgärder 

för att förhindra skador och olägenheter för den biologiska mångfalden. 

 

GMO-fältet har en tydlig reglering inom den svenska rätten men ytterst lite är sagt om 

hur annan växtförädling ska bedrivas och hur denna verksamhet ska leva upp till kravet 

om skyddet för den biologiska mångfalden. Min förhoppning med detta arbete är att ge 

en inblick i hur skyddet för den biologiska mångfalden regleras för växtförädlings-

verksamhet och hur kraven på efterlevnad kan tillses oavsett val av förädlingsteknik. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med detta arbete är att kartlägga och analysera hur den svenska rätten reglerar 

växtförädlingsverksamhet med hänsyn till skyddet för den biologiska mångfalden, hur 

detta skydd kontrolleras och hur lagstiftningen skiljer sig beroende på val av teknik som 

används under förädlingsprocessen. Det övergripande målet med miljöbalken och vilka 

krav som kan ställas på verksamhet och åtgärder regleras i MB 1:1 respektive MB 2 kap. 

Jag kommer att utgå från detta övergripande mål med fokus på bevarandet av den 

biologiska mångfalden och kravreglerna utifrån perspektivet av växtförädlings-

verksamhet för att se hur de tillämpas beroende på valet av teknik. Frågan om en teknik 

faller inom tillämpningsområdet för GMO-lagstiftningen blir här intressant och jag 

kommer därför att översiktligt utreda rättsläget för denna fråga. De två frågeställningarna 

för arbetet är: 

 

- Vilken lagstiftning är tillämplig på och vilka krav ställs på växtförädlings-

verksamhet i svensk lagstiftning med hänsyn till målet med biologisk mångfald 

innan en jordbruksgröda får släppas ut på den fria marknaden? 

- Vilka möjligheter till kontroll finns för att säkerställa efterlevnad av dessa krav 

beroende på val av teknik under förädlingsprocessen? 

 

I samband med att frågorna behandlas kommer jag belysa skillnader i hur GMO-grödor 

respektive icke-GMO-grödor kontrolleras och vilka krav detta ställer dels på 
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verksamhetsutövaren, dels på tillsynsmyndigheterna för att skyddet för den biologiska 

mångfalden faktiskt ska vara effektivt. 

 

1.3 Avgränsning 

 

Eftersom arbetet framförallt gäller det preventiva skyddet för den biologiska mångfalden 

enligt svensk rätt och dess kontroll kommer vissa frågor som har anknytning till 

huvudsyftet inte att behandlas. Jag kommer inte att gå djupare in på hur det straff- och 

skadeståndsrättsliga systemet är uppbyggt även om detta kommer nämnas i koppling till 

frågor om krav och efterlevnad. Växtförädlingsverksamheten som behandlas kommer 

avse framställningen av jordbruksgrödor som genomförs i Sverige och hur denna process 

regleras. Jag kommer inte behandla de krav som finns för att produkten ska få släppas ut 

på den kommersiella marknaden eller de hälsoaspekter som hör till skyddet för människor 

och djur. 

 

Arbetet kommer inte att behandla lagstiftning för specifika områdes- eller artskydd som 

kan påverka växtförädlingsverksamhet på viss geografisk plats. Fokus kommer att ligga 

på skyddet som ska beaktas för den biologiska mångfalden oberoende av specifikt skydd. 

 

Lagstiftningen för framförallt GMO styrs av EU-rätten och diverse internationella 

åtaganden har lagt grunden för synen på vilket skydd som behövs för den biologiska 

mångfalden. Jag kommer att till viss del göra utblickar till EU-rätten men fokus kommer 

primärt ligga på den svenska införlivningen av lagstiftningen och ingen djupare analys av 

Sveriges efterlevnad av internationella åtaganden eller EU-rätten kommer att göras. 

 

1.4 Metod och material 

 

Arbetet följer traditionell rättsdogmatisk metod. Utgångpunkten för det använda 

materialet kommer efter den rättsdogmatiska metoden att vara från lagstiftning, praxis, 

förarbeten och doktrin.3 Regleringen om GMO är en införlivning av EU-rätten och även 

om inte denna behandlas specifikt ska den svenska regleringen här läsas 

direktivkonformt. Ett arbete i miljörätt kräver en del naturvetenskapliga insikter i hur 

                                                 
3 Se t.ex. Jareborg N, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 1 ff. 
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naturens egna lagar fungerar.4 En del av arbetet kommer därför ägnas åt att beskriva, 

förklara och försöka ge en översikt av den teknik och de problem som finns inom 

växtförädlingen och hur teknikernas användning påverkar tillämpningsområdet för 

lagstiftningen. 

 

Under arbetet har jag stött på vissa svårigheter avseende material. Även om regleringen 

kring GMO har belysts i doktrin och bredden på material från myndigheter för beslut i 

GMO-ärenden är stor kan inte detsamma sägas för andra former av växtförädling. Jag har 

därför utgått från ett bredare perspektiv vid inhämtande av material för icke-GMO 

verksamhet och tolkat detta i ljuset av de problem som generellt kan sägas karaktärisera 

ett hot mot biologisk mångfald. Viss information har dessutom hämtats från kontakt med 

myndigheter. Mycket av det naturvetenskapliga materialet är på engelska och jag anser 

därför det vara viktigt att påpeka att jag själv står för översättningen till svenska avseende 

dessa texter. 

 

1.5 Disposition 

 

Andra avsnittet behandlar begreppet växtförädling, olika metoder för växtförädling och 

definitionen av begreppet genetiskt modifierad organism. Tanken är att ge läsaren en 

insikt i hur växtförädling fungerar och till viss del reda ut GMO-begreppet och 

tillämpningsområdet för GMO-lagstiftningen. I avsnittet behandlas i korthet även de för- 

och nackdelar som finns med växtförädling för att ge läsaren förståelse för varför 

verksamheten behövs men även vilka risker den kan medföra. 

 

I det tredje avsnittet behandlas miljöbalkens övergripande mål och de allmänna 

hänsynsreglerna. Dessa är av vikt då allt arbete enligt miljöbalken och dess tillhörande 

regelverk ska utföras för att sträva efter målet med en hållbar utveckling. 

 

Den specifika regleringen kring GMO och GMM behandlas i det fjärde avsnittet. Utöver 

den mer övergripande lagstiftningen behandlas de olika delarna av verksamheten i var sin 

underrubrik. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av regleringens efterlevnad av 

miljöbalksmålet och hur detta kontrolleras. 

                                                 
4 Michanek G, Zetterberg C, Den Svenska Miljörätten, s. 30 f. 
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Det femte avsnittet behandlar de tekniker som inte faller inom GMO-begreppet och hur 

dessa regleras med hjälp av miljöbalkens mer allmänna detaljreglering avseende 

miljöfarlig verksamhet och skyddsnät. Förslag har här framställts på hur verksamheten 

bör regleras med hjälp av lagstiftningen för att en kontroll ska kunna efterlevas. Avsnittet 

avslutas med en sammanfattning av rättsläget. 

 

Avsnitt sex innehåller en sammanfattning där skillnaderna i reglering för de olika 

teknikerna diskuteras och vilken inverkan denna uppdelning kan medföra ur 

kontrollsynpunkt. 

 

2 En översikt av växtförädlingen 

 

2.1 Växtförädling och dess historia 

 

Begreppet växtförädling innebär en framställning av nyttoväxter som innehar vissa 

eftertraktade ärftliga egenskaper. För jordbruksgrödor kan det allmänna målet sägas vara 

att ge en högre avkastning. Detta kan t.ex. uppnås genom att ge växten resistens mot 

sjukdomar och insekter eller ett skydd för andra miljöfaktorer som torka eller köld. Utöver 

egenskaper som kan kopplas till växtens överlevnadsförmåga kan andra egenskaper som 

näringsvärden eller tillväxthastighet vara eftertraktade.5 

 

Idag finns flera olika tekniker för att isolera och framställa dessa egenskaper inom en 

växtsort. Dels finns den ”klassiska växtförädlingen” som Gregor Mendel började utveckla 

under 1800-talet som fortfarande används för att förfina olika växtsorter.6 Med den 

moderna teknologin har möjligheterna till fler och mer precisa förädlingsmetoder 

utvecklats, till exempel genom att införa främmande DNA till växten, framtvinga 

mutationer inom växtens egna genom eller med hjälp av genetiska markörer hitta de 

eftertraktade egenskaperna i enskilda växter. 

 

                                                 
5 Nationalencyklopedin, växtförädling, www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/växtförädling, hämtad 

2015-03-26. 
6 Nationalencyklopedin, Gregor Mendel, www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gregor-mendel, 

hämtad 2015-03-26. 
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Även om växtförädlingen idag ses som ett eget vetenskapligt fält är inte konceptet som 

sådant nytt för människan. De jordbruksgrödor vi har idag skiljer sig stort från sina vilda 

släktingar och detta beror just på människans inblandning i det som varit det naturliga 

urvalet. Vilda växter som överlevt eftersom de varit väl anpassade till sitt naturliga klimat 

valdes ut på grund av naturliga mutationer som tilltalade människan, även om dessa 

mutationer egentligen inte var fördelaktiga för växtens överlevnad.  Genom människans 

tillsyn överlevde istället dessa växter (eller snarare genvariationen) därför att de hade 

egenskaper som människan var intresserad av även om växterna aldrig skulle kunnat 

överleva utan hjälp av bevattning och ogräsrensning. I och med denna domesticering av 

växter handlar det istället om ett mänskligt urval till skillnad från det naturliga. Denna 

styrning genom ett mänskligt urval där bönder årtusende efter årtusende valt frön från de 

”bästa” av sina grödor för att återplantera på åkrarna har resulterat i de grundläggande 

sorterna av jordbruksgrödor vi använder idag.7 

 

2.2 Metoder för växtförädling 

 

2.2.1 Klassisk växtförädling 

 

Även om människor i årtusenden har förädlat fram olika växtsorter var det först genom 

upptäckterna av Gregor Mendel som tanken om ärftliga egenskaper upptäcktes. Mendel 

anses vara genetikens grundläggare i och med sitt skapande av Mendels lagar8 som 

utgjorde grunden för den tidiga ärftlighetsforskningen. Mendel genomförde försök att 

korsa olika ärtsorter för att sedan observera vilka egenskaper från föräldraplantorna som 

sedan uttrycktes i nästa generation av ärtplantor. Genom dessa försök bildade Mendel sin 

teori om att egenskaper i en växt kan delas in i olika delar och att dessa slumpvis blandas 

mellan föräldraplantorna.9 

 

Traditionell förädling av en redan existerande jordbruksgröda består i stort av två steg. 

Först introduceras en genetisk variation till den redan existerande sorten. Detta kan t.ex. 

göras genom att man parar den redan existerande sorten med en vild släkting eller en 

                                                 
7 Brändén H, När människan förändrar andra arter – en titt i vertygslådan, Genetik som tar skruv, s. 21 ff. 
8 Nationalencyklopedin, Mendels lagar, www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mendels-lagar, 

hämtad 2015-03-26. 
9 Nationalencyklopedin, Gregor Mendel, www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gregor-mendel, 

hämtad 2015-03-26. 
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annan kommersiell sort som har den eftertraktade egenskapen. Därefter utförs en 

selektion där de avkommor sorteras ut som har de eftertraktade egenskaperna av de olika 

föräldrarna och avkommor som har negativa uttryck sorteras bort. Denna procedur 

upprepas tills man har fått ut en tillräckligt homogen sort, t.ex. vid en lyckad överföring 

av en gen som ger sjukdomsresistens från en vild släkting till den ursprungliga jordbruks-

grödan utan att originalsortens egenskaper har förändrats.10 

 

Källorna till de gener som kan användas inom den traditionella växtförädlingen brukar 

delas in i en primär, sekundär och tertiär genpool. I den primära genpoolen finner vi den 

gröda som växtförädling ska utgå från samt alla taxonomiska arter som grödan kan föröka 

sig med naturligt. Den sekundära genpoolen består av arter som har svårt att korsa sig 

med originalgrödan men som ändå kan få fertil avkomma. Den tertiära genpoolen 

innehåller alla arter (ofta avlägsna släktingar) som genom korsodling i flera steg kan 

överföra sina gener till originalgrödan.11 

 

Då en eftertraktad genetisk variation finns inom den primära genpoolen kan korsningen 

ske på naturlig väg (även om man här riktar själva pollineringen). Om den eftertraktade 

genetiska variationen finns inom den sekundära eller tertiära genpoolen och därför inte 

naturligt kan få en avkomma med originalsorten finns det fortfarande möjlighet att med 

hjälp av korsning i flera steg flytta genen. Detta görs genom att en tredje växt som 

naturligt kan fortplanta sig med båda originalsorten och bäraren av den genetiska 

variationen används. Med hjälp av denna metod kan den eftertraktade genen flyttas i flera 

steg.12 

 

2.2.2 Markörassisterad selektion 

 

Markörassisterad selektion (MAS) är ett samlingsnamn för diverse metoder som kan 

agera verktyg för selektionen som utförs i den andra delen av själva förädlingsprocessen 

(se ovan 2.2.1). I Mendels odling av ärtor användes en morfologisk markör i form av de 

färgvariationer de olika ärtsorterna hade. 

                                                 
10 Scientific opinion addressing the safety assessment of plants developed through cisgenesis and 

intragenesis, EFSA Journal 2012;10(2):2561, s. 6. 
11 Scientific opinion addressing the safety assessment of plants developed through cisgenesis and 

intragenesis, EFSA Journal 2012;10(2):2561, s. 6. 
12 van der Wiel C, Schaart J, Niks R och Visser R, Traditional plant breeding methods, s. 7 f. 
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Idag används primärt DNA-markörer inom växtförädling. Förutsättningen för DNA-

baserad selektionsteknik är att det först har identifierats var på artens DNA som den 

uttryckta egenskapen som eftertraktas sitter. Egenskapen kan regleras av en eller flera 

gener. Första steget i processen består av att kartlägga var i DNA:t en viss egenskap 

kodas. Därefter kan en selektion utföras efter den specifika genvariant som är av intresse 

för växtförädlaren.13 

 

2.2.3 GMO 

 

En organism utgör en GMO om den har genomgått en speciell typ av process oberoende 

av vad processen resulterar i. Definitionen av vad som utgör en GMO enligt svensk rätt 

finns i MB 13:4. 

 

”Med genetiskt modifierad organism avses en organism där det genetiska materialet har 

ändrats på ett sätt som inte inträffar naturligt genom parning eller naturlig 

rekombination.” – MB 13:4 

 

Detta betyder att om en organisms arvsanlag har modifierats på ett sätt som inte sker 

naturligt ska den klassas som genetiskt modifierad. Denna modifiering inträffar bl.a. vid 

användande av hybrid-DNA-tekniker (hybridnukleinsyratekniker) och cellfusion 

(förutom vid undantagsfall, se nedan).14 Förenklat kan man säga att en organism blir 

genetiskt modifierad när det tillkommer ny DNA som är främmande för den organismen. 

En organism i lagens mening är en biologisk enhet som kan föröka sig eller som kan föra 

över genetiskt material (MB 13:3), en definition som valdes för att framhäva att en 

organism alltid är levande.15 

 

Metoder som inte faller inom GMO begreppet är bl.a. befruktning in vitro och 

kromosomtalsfördubbling (induktion av polyploidi), förutsatt att de inte använder sig av 

någon av metoderna ovan under framställningen.16 Utöver metoderna som inte leder till 

                                                 
13 Lehrman A, m.fl., Framtidens Mat, s. 38. 
14 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 157. 
15 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 157. 
16 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 157. 
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att en GMO skapas finns det flera metoder som är undantagna lagstiftningen, bl.a. 

mutagenes och cellfusion av växtceller17. 

 

Det finns flera olika metoder för att introducera främmande DNA till en organism. 

Introduktionen kan antingen vara av en bit DNA eller en hel gen, och effekten kan leda 

till uttryck av en ny gen eller att uttrycket hos befintliga gener ändras. Överföringen görs 

inom växtförädling vanligen med hjälp av jordbakterien Agrobacterium tumefaciens. 

Bakterien fungerar som vektor för det främmande DNA:t som via bakterien förs in i 

växten. En annan metod är att DNA:t skjuts in i växtcellen med hjälp av en genkanon som 

har projektiler av guld eller volfram klädda med DNA.18 Dessa två metoder resulterar 

alltid i att en GMO skapas, idén bakom båda är att en vektor används för att införa 

främmande DNA i en växtcell som sedan blir en del av cellens egna DNA. Utöver dessa 

två finns det flera metoder som kan användas så att resultatet räknas som en GMO (se 

2.2.5 nedan). 

 

Oavsett var DNA:t kommer ifrån kommer den modifierade organismen att klassas som 

en GMO. För att särskilja mellan olika typer av modifieringar har det uppkommit en 

indelning mellan trans-, cis- och intragener. Transgener kan komma från vad som helst, 

eukaryoter eller prokaryoter. Cisgener innebär att den flyttade genen är oförändrad och 

kommer ifrån primär, sekundär eller tertiär genpool (se ovan 2.2.1), förflyttningen kunde 

i fallet med cisgen gjorts med hjälp av klassisk växtförädling. Intragener är då det 

genetiska materialet tagits från vad som annars skulle utgöra en cisgen men det genetiska 

materialet har arrangerats om.19 

 

2.2.4 Mutagenes 

 

Från mitten av 1900-talet började metoder användas där man genom att utsätta växter för 

strålning eller mutationsframkallade kemikalier tvingade fram nya genetiska variationer. 

Därefter korsades de nya framställda växterna och de eftertraktade genetiska 

egenskaperna renodlades enligt samma principer som ovan beskrivs under 2.2.1. Genom 

                                                 
17 Jfr 3 § förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer, 4 § 

förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön. 
18 Lehrman A, m.fl., Framtidens Mat, s. 40 f. 
19 Lusser M, m.fl. (JRC), New plant breeding techniques State-of-the-art and prospects for commercial 

development, s. 24 f. 
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denna metod skapas nya genetiska variationer och idag finns det runt 200 olika 

egenskaper i våra jordbruksgrödor som har sitt ursprung i denna teknik.20 Mutagenes 

använder sig av cellens naturliga reparationssystem. Efter att cellens DNA har skadats 

kan det uppkomma slumpvisa mutationer under reparationsprocessen.21 

 

Mutagenesframställning tillsammans med MAS-teknologi gör det nu även möjligt att 

uppnå en mycket större precision än vad som tidigare var möjligt för framställning av 

eftertraktade genvariationer. Genom att skapa miljontals mutationer i en växts genom och 

sedan isolera den specifika mutationen som ger den önskade egenskapen öppnas 

möjligheten till skräddarsydda modifierade grödor.22 Eftersom växten är framställd med 

hjälp av mutagenes blir den undantagen GMO lagstiftningen. Redan idag finns det företag 

i Sverige som arbetar med denna metod.23 

 

2.2.5 Nya tekniker med fokus på Site-Directed Nucleases 

 

Grunden för att utöva växtförädling är en varierad genpool. Med hjälp av modern teknik 

är inte denna längre begränsad till genvarianter som går att hitta i naturen. Även om 

redskap som mutagenes och överföring av transgener existerat en längre tid har inte detta 

betytt att teknologiutvecklingen stannat av för nya metoder att skapa eller finna nya 

genvariationer. En del av problemet med de nya teknikerna är om de ska klassas som 

GMO eller inte. Detta kompliceras ytterligare av att vissa av teknikerna har flera olika 

användningsområden och hur de används kan leda till olika resultat gällande 

klassificeringen. 

 

På begäran av Europeiska kommissionen påbörjades 2011 ett arbete av European Food 

Safety Authority (EFSA) med att utreda åtta tekniker. Utredningen ska belysa dels om de 

nuvarande riskbedömningarna för GMO är applicerbara på de nya teknikerna och dels 

(oavsett om teknikerna ska klassas som GMO eller inte) vilken påverkan teknikerna kan 

                                                 
20 Brändén H, När människan förändrar andra arter – en titt i vertygslådan, Genetik som tar skruv, s. 28. 
21 Lehrman A, m.fl., Framtidens Mat, s. 37. 
22 Olsson O, Gentekniken – ett viktigt verktyg för framtidens jordbruk, Genetik som tar skruv, s. 123 f. 
23 CropTailor AB, http://www.croptailor.com/index.php, hämtad 2015-03-26. 
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ha för människor, djur och natur. En av teknikerna som ingår i utredningen är Zinc Finger 

Nuclease (ZFN).24 

 

ZFN är en av de tekniker som kan hittas under samlingsnamnet Site-Directed Nucleases 

(SDN), andra tekniker som räknas in i denna familj är t.ex. Transcription Activator-Like 

Effector Nucleases (TALEN) och Clustered Regulatory Interspaced Short Palindromic 

Repeats Associated (Cas)-system (CRISPR/Cas9).25 CRISPR/Cas9 är den nyaste av SDN 

metoderna och skiljer sig från de andra teknikerna då den använder sig av RNA-molekyler 

istället för proteiner. Alla SDN fungerar som verktyg för att hitta en specifik plats i 

genomet.26 

 

SDN-teknikerna kan användas på tre olika sätt (SDN-1,2 och 3) men grunden för alla tre 

är att de klipper båda DNA-strängarna (double-strand breaks, DSB) på ett specifikt ställe 

för att sedan utnyttja cellens naturliga reparationssystem. SDN-1 innebär att ett DSB görs 

på en plats i genomet och i cellens reparation av skadan kan en mutation uppkomma där 

nukleotider antingen raderas eller tillförs. En variation av denna metod är att utföra två 

DSB vilket kan resultera i att längre sekvenser skärs ut från genomet vilket gör det möjligt 

att avlägsna egenskaper som inte är eftertraktade. SDN-2-metoden riktar reparationen 

som utförs efter ett DSB genom att introducera en DNA-mall. Resultatet blir en riktad 

mutation istället för de som slumpvis kan uppkomma vid en SDN-1 användning. Vilken 

typ av mutation som mallen kan leda till är begränsad. För att cellens reparationssystem 

ska fungera krävs att den nya mutationen efterliknar original DNA sekvensen. Metoden 

kan exempelvis användas för att korrigera tidigare mutationer eller för att tillverka nya 

genvarianter. SDN-3 metoden utnyttjar den precision som kan uppnås med teknikerna för 

att introducera längre DNA-sekvenser (t.ex. en transgen) på specifika ställen i genomet. 

Vid användning av SDN-1 eller SDN-2 kallas resultatet en riktad mutation.27 

 

Med SDN-1 och SDN-2 skapas riktade mutationer som uppstår genom cellens egna 

reparationssystem. Dessa metoder liknar mutagenes som utnyttjar sig av samma 

                                                 
24

 Scientific opinion addressing the safety assessment of plants developed through cisgenesis and 

intragenesis, EFSA Journal 2012;10(2):2561, s. 4. 
25 Lehrman A, m.fl., Framtidens Mat, s. 43. 
26 Gentekniknämnden, Genteknikens utveckling 2014, s. 41. 
27 Podevin N, m.fl., Trends in Biotechnology, June 2013 Vol. 31, No. 6, s. 376 f. 
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reparationsmekanismer.28 Mutationerna kan inte med dagens teknik särskiljas från 

mutationer skapade genom annan mutagenes teknik eller en naturlig genetisk variant.29 

En intressant fråga är dock om DNA-mallen som används bör leda till en GMO klassning 

då det tekniskt sett är en främmande sekvens DNA som introduceras till cellens egna 

genom. 

 

En ytterligare komplikation av frågan om det anses vara GMO eller inte beror på hur SDN 

introduceras till cellen. Om cellen kodas att producera SDN är det en förändring som 

utgör en GMO (även om denna sedan kan odlas bort i den följande förädlingsprocessen 

vilket gör avkomman till icke-GMO). Andra metoder för att införa SDN i cellen så att 

den endast befinner sig där momentant existerar.30 Om SDN inte introduceras till cellen 

genom att cellen kodas att själv producera SDN kan klassningsproblematiken i denna del 

av processen undvikas. 

 

2.3 Växtförädlingens risker och fördelar 

 

2.3.1 Växtförädlingens möjligheter 

 

Växtförädlingens syfte är som nämnt ovan att ta fram sorter med egenskaper som är 

eftertraktade. Inom jordbruket betyder detta generellt sorter som har egenskaper vilket 

leder till en större avkastning. Detta kan uppnås på olika sätt. För att uppnå en större 

avkastning per skörd kan grödan t.ex. göras resistent mot ett visst bekämpningsmedel 

(vilket gör det enklare att bekämpa ogräs i odling), ges en resistens mot insekter eller 

diverse sjukdomar, en ökad stresstålighet mot olika klimatförhållanden som torka och 

kyla eller ökad tillväxthastighet. Dessa egenskaper hjälper växtens överlevnad och 

avkastning. Utöver detta kan förändringar som är positiva senare för produkten tillföras, 

t.ex. ökat näringsvärde eller energiinnehåll. Förändringar på grödan kan även verka 

positivt för miljön i stort då det t.ex. kan minska användandet av bekämpningsmedel eller 

genom att öka grödans näringsupptagning behovet av att gödsla.31 Möjligheterna till vad 

som kan göras verkar egentligen bara begränsas av metoden för förädling (t.ex. genpoolen 

                                                 
28 Podevin N, m.fl.,Trends in Biotechnology, June 2013 Vol. 31, No. 6, s. 379. 
29 Lusser M, m.fl., Nature Biotechnology, March 2012 Vol. 30, No. 3, s.237. 
30 Podevin N, m.fl.,Trends in Biotechnology, June 2013 Vol. 31, No. 6, s. 379 f. 
31 Forskningsrådet Formas, Miljökonsekvenser av GMO, kunskapsöversikt, s. 35 ff. 
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för ”klassisk växtförädling”) och den allmänna kunskapen om vilka gener som leder till 

vilka effekter. 

 

Olika typer av negativa effekter kan uppmärksammas inom växtförädlingen. Även om 

vissa av faroområdena är mer framträdande för vissa metoder är det i grund och botten 

samma riskfaktorer som bör beaktas. Riskerna associeras delvis till vilka gener och de 

effekter genvariationen leder till hos den förändrade organismen och dels ”renheten” 

gällande annat som kommer med genen som kan leda till okända sidoeffekter.32 Nedan 

har jag gjort en uppdelning av de olika typerna av negativa effekter i tre kategorier.33 

 

2.3.2 Oförutsedda effekter 

 

Oförutsedda egenskaper som uppstår på grund av förädlingsmetoden. En av 

riskfaktorerna med den klassiska introduktionen av transgener var att det inte gick att 

styra var i genomet som den introducerade genen hamnade. Detta kan potentiellt leda till 

oförutsedda effekter. Fördelen med användandet av SDN-3 tekniker är att det på ett helt 

annat sätt går att styra var en transgen placeras i den mottagande organismens DNA 

sekvens.34 

 

2.3.3 Ekosystem effekter 

 

Effekter beroende av sortens invasions- och hybridiseringsrisk, d.v.s. hur stor risken är 

att den insatta genen kan sprida sig ut i ekosystemet antingen genom att växten själv 

sprider sig utanför odlingsmarken eller att den fortplantar sig med vilda släktingar. 

Dessutom varierar riskfaktorerna beroende på vilken effekt som genen ger upphov till om 

den sprids till ett intilliggande ekosystem. För t.ex. gener som ger resistens mot 

bekämpningsmedel är det mindre problematiskt då det inte kommer vara någon fördel 

utanför odlingsområden. Om effekten av genvariationen är en ökad tillväxthastighet och 

detta sprids ut i ekosystemet kan det dock ge en stor konkurrensfördel vilket kan ändra 

balansen inom ekosystemet då annan flora ges mindre utrymme. 

 

                                                 
32 Forskningsrådet Formas, Miljökonsekvenser av GMO, kunskapsöversikt, s. 38 f. 
33 Denna uppdelning är min egna och är ingen vedertagen kategorisering. 
34 Podevin N, m.fl., Trends in Biotechnology, June 2013 Vol. 31, No. 6, s. 376, 379. 
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Vid en genspridning ut till vilda växter av t.ex. insektsresistens ligger problemet både i 

att arten i sig får en större motståndskraft men också i hur insekternas egna rörelsemönster 

förändras. Hur insekterna påverkas beror på vilket sätt som den tillförda resistensen 

agerar. Om vi ser till den resistens mot insekter som finns i GM-vete som odlas i 

Nederländerna för tillfället så fungerar den genom att vetet utsöndrar ett ämne som gör 

att insekterna undviker växten. Om en resistensgen som denna lyckas sprida sig i ett 

ekosystem kan det resultera i att insekten som genen skyddar mot helt kan försvinna från 

ekosystemet, förutsatt att den har den mottagande växten som näringskälla, vilket i sin tur 

kan få oanade konsekvenser i stort.35 

 

2.3.4 Brukande effekter 

 

Negativa konsekvenser som resistent ogräs beror inte på att grödan i sig har fört över en 

resistens. Sådana fall kan möjligen inträffa men det bör vara osannolikt då 

jordbruksgrödor inte generellt sett kan korsa sig med ogräs, ett annat fall är där GM-

grödan blir ett ogräs i efterkommande odlingar. Problemet ligger istället i att det 

mänskliga beteendet kring odlingen förändras genom att bara en typ av ogräsmedel 

används (och i mindre doser). Detta leder till ett omedvetet mänskligt urval där de 

individer i ogräspopulationen som bär på resistensgenerna får en fördel mot andra inom 

sin art. Om bara resistensgrödan odlas på marken kommer detta till slut att leda till att 

bara resistenta ogräs finns kvar. Denna typ av effekter kan motverkas genom att utsäde 

för fältet varieras (och därmed också metoden för ogräsbekämpning) eller att andra 

metoder för att bekämpa ogräs används, t.ex. ändrade mönster för jordbearbetning som 

användning av plöjning och harvning.36 

 

3 Miljöbalkens mål och principer 

 

3.1 Miljöbalken 1:1 

 

Idealen som uttrycks i MB 1:1 är viktiga därför att de utgör målsättningen för den svenska 

miljörätten. Även om de inte kan ges en direkt tillämpning bör de ses som en ledande 

                                                 
35 Forskningsrådet Formas, Miljökonsekvenser av GMO, kunskapsöversikt, s. 38. 
36 Cederberg C, Övertro på GM-grödor ger resistensproblem, Genetik som tar skruv, s. 250 ff. 
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faktor i alla fall där tolkningsutrymme finns. Att regeln inte är fullt klar betyder inte att 

den är verkningslös utan att den snarare visar på det dynamiska synsätt som krävs vid 

avgörande av miljöfrågor överlag. 

 

Första stycket ställer upp miljöbalkens mål, vilket är att främja en hållbar utveckling. 

Denna utveckling ska genomföras i ett framtidsperspektiv där hänsyn tas till skydd för 

både människors hälsa och miljön. Viktigt att tänka på är att naturen inte ska ses ur ett 

intresse av nyttjande av människor utan istället från ett eget skyddsperspektiv. Detta 

framhävs genom naturens egna skyddsvärde och det förvaltaransvar som människor har 

vid påverkan av naturen. Dessa två utgångspunkter innebär att människor som företar 

handlingar som påverkar naturen har ett ansvar att undvika onödiga olägenheter och 

skador genom användning av skyddsåtgärder och vid behov reparerande åtgärder.37 

 

Andra stycket innehåller fem punkter som ska följas för att MB:s mål ska uppfyllas. 

Punkterna är inte uttömmande utan exempel på hur målet med en hållbar utveckling kan 

uppfyllas och de olika punkterna sammanfaller till viss del. Punkterna två till fem syftar 

till skyddsvärden som behöver tillgodoses för att första punkten ska uppfyllas. En regel i 

balken som syftar till de skyddade intressena i punkt ett ska tolkas i ljuset av relevanta 

delar av hela 1 §.38 Sammanfattat betyder detta att om en tolkning ska göras för hur skydd 

för människa eller miljö ska hanteras enligt balken måste detta göras utifrån perspektivet 

av en hållbar utveckling. 

 

MB 1:1 st 2 p. 3 innehåller ett specifikt skydd för ett bevarande av den biologiska 

mångfalden. Detta skydd anses följa naturligt av erkännandet av naturens skyddsvärde i 

första stycket och ska tolkas som ett skydd för både en mångfald av ekosystem samt en 

mångfald mellan och inom arter.39 Skyddet för den biologiska mångfalden tas även upp i 

riksdagens 16 miljömål under bl.a. punkten ”Ett rikt växt- och djurliv”. Miljömålet 

preciseras vidare ner till åtta punkter där två är intressanta för detta arbete. De två 

preciseringarna säger att varken en GMO eller främmande arter och genotyper får hota 

den biologiska mångfalden.40 

                                                 
37 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 7 f. 
38 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 7. 
39 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 8. 
40 http://miljomal.se/sv/Miljomalen/16-Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/Preciseringar-av-Ett-rikt-vaxt--och-

djurliv/, hämtat 2015-04-21. 
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Miljömålen ska agera vägledande vid tillämpning av balken för begreppet hållbar 

utveckling. Miljömål som avser miljökvalitet kan ses som en precisering av ett mål i visst 

avseende. Ett miljömål kan också ange vilka åtgärder som krävs för att det ska uppnås. 

De senare målen ger vägledning till vilka krav som bör ställas på verksamheter eller annan 

som vidtar åtgärder. Miljöbalkens bestämmelser ska tillämpas på sådant ett sätt att 

balkens mål och syfte uppfylls och vid tveksamheter ska beslut tas som gynnar den 

hållbara utvecklingen.41 Även om miljömålen inte är direkt reglerade i lagtext finns 

kopplingen ovan i förarbetena vilket ger möjlighet att tolka oklara situationer inte bara 

efter de fem huvudpunkterna utan även de oberoende miljömålen. Denna 

tolkningsmöjlighet utifrån MB 1:1 kan inte utgöra hinder för andra förfaranden där lagtext 

uttryckligen och otvetydigt tillåter ett visst förfarande även om det går emot 

målsättningen med en hållbar utveckling då detta skulle bryta mot legalitetsprincipen i 

RF 1:1 st 3.42 

 

3.2 Miljöbalkens 2 kap - de allmänna hänsynsreglerna 

 

Miljöbalkens 2 kap innehåller de grundläggande reglerna för hur målet med en hållbar 

utveckling i MB 1:1 ska uppfyllas. De allmänna hänsynsreglerna ska tillämpas på alla 

som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som faller inom balkens ramar. Tanken 

med begreppet åtgärd är att tillämpningen även ska omfatta handlingar och förfaranden 

av tillfällig karaktär.43 Bevisbördan för att hänsynsreglerna efterföljs vid tillstånds-

prövning, tillsyn etc. ligger på den som bedriver verksamheten eller åtgärden, MB 2:1 st 

1. Kraven gäller för alla konsekvenser på hälsa och miljö, inte bara driften av själva 

verksamheten utan även anläggningen.44 Skyldigheten att uppfylla reglerna bär inte med 

sig någon motsvarande rätt till ersättning, fall där ersättning kan aktualiseras regleras i 

miljöbalkens 31 kap. Den enda begränsningen för tillämpningsområdet är för åtgärder 

som är av försumbar betydelse i det enskilda fallet, MB 2:1 st 2. I propositionen förklaras 

undantaget med att en alltför bred tillämpning för den enskilde blir orimlig och bidrar 

endast till en urvattning av vad som ska utgöra bindande regler. Det som ska vara 

                                                 
41 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 8. 
42 Michanek G, Zetterberg C, Den Svenska Miljörätten, s. 96. 
43 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 205. 
44 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 13. 
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avgörande för om en åtgärd omfattas av tillämpningsområdet är effekten den har på 

människors hälsa och miljön oberoende av vem som vidtar den. Exempel på åtgärder som 

för den enskilda undantas är bl.a. val av bostad eller semestersysselsättning.45 

Växtförädlingsverksamheter bör alltid falla inom tillämpningsområdet då de knappast 

kan anses vara varken helt riskfria eller anses utgöra en verksamhet eller åtgärd av 

försumbar karaktär. 

 

MB 2:2-7 innehåller de olika hänsynsreglerna. De regler som kommer behandlas i detta 

arbete är kunskapskravet (MB 2:2), kravet på försiktighetsmått (MB 2:3 st 1), 

försiktighetsprincipen (MB 2:3 st 2), lokaliseringskravet (MB 2:6) och skälighetsregeln 

(MB 2:7). Samtliga av dessa hänsynsregler bör uppmärksammas vid innesluten 

användning och avsiktlig utsättning av förädlade grödor oavsett användning av 

förädlingsmetod. 

 

Kunskapskravet i MB 2:2 ställer krav på utövaren att den ska ha kunskapen som krävs 

för att genomföra verksamhet eller åtgärd på ett sätt som skyddar människors hälsa och 

miljön. Kunskapskravet kan sträcka sig från att läsa en innehållsförteckning till att utföra 

egna utredningar och undersökningar beroende på verksamhetens art och omfattning. 

Tanken bakom kravet är att kunskap ska föregå handling.46 Vid genomförande av 

växtförädlingsverksamhet kan detta krav t.ex. innefatta kunskap om växten som förädlas, 

metoden som används för förädlingen och förmågan att konstruera skyddsåtgärder kring 

processen. 

 

I MB 2:3 st 1 första meningen finns miljöbalkens grundläggande hänsynsregel som 

uppställer krav på att alla åtgärder som krävs ska utföras för att säkerställa efterlevnaden 

av MB 2:2-6 (med beaktande av skälighetsregeln i 2:7) och i sin tur uppfyllandet av målet 

en hållbar utveckling i MB 1:1 (ett skydd mot skador och olägenheter på människor och 

miljö). Bedömningen av vilka skyddsåtgärder, begränsningar och övriga 

försiktighetsmått som måste vidtas för att uppnå detta mål ska utföras med hänsyn till 

omständigheterna i det individuella fallet. Varierande faktorer som bl.a. området och dess 

tolerans mot störningar, tekniska lösningar, metodval och utsläpp vid speciella 

                                                 
45 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 205. 
46 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 14. 
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väderförhållanden kan beaktas när försiktighetsmåtten bestäms.47 Första styckets andra 

mening uppställer ett krav på att bästa möjliga teknik ska användas i yrkesmässig 

verksamhet med syfte att begränsa hälso- och miljöpåverkan.  Kravet innefattar inte bara 

teknik som sådan utan även hur den samspelar med och används inom verksamheten. 

Begränsning av kravet utgörs av att tekniken ska vara möjlig att tillämpa inom branschen 

från teknisk och ekonomisk aspekt. Tekniken behöver inte finnas i Sverige men den ska 

inte bara förekomma på ett experimentstadium. Flera olika tekniska lösningar kan vara 

möjliga förutsatt att de når upp till syftet med bestämmelsen.48 MB 2:3 st 2 ger uttryck 

för försiktighetsprincipen, redan vid risk för skada eller olägenhet ska försiktighetsmått 

vidtas.49 Risken kan inte baseras på lösa påståenden utan måste fastställas på goda 

vetenskapliga grunder.50 Aspekter som måste beaktas för att efterleva MB 2:3 är som 

nämnt ovan beroende från fall till fall. För innesluten användning kan t.ex. skyddsåtgärder 

för verksamheten gällande säker förvaring av kemikalier med klassningen mutagena (vid 

förädling med mutagenes), arbetsmetoder för att undvika skador på personal och 

spridning av främmande genvariationer utanför arbetsplatsen (förutsatt att de kan utgöra 

en fara) krävas. Gällande avsiktlig utsättning skiftas istället perspektivet till viss del i att 

andra faktorer kan bli mera påtagliga. Exempelvis kan säkerhetsåtgärder för miljön kring 

odlingen behöva utvärderas med tanke på vilda släktingar till grödan (med fara för 

hybridiseringsrisk) eller risk kring grödans invasionsförmåga. Eventuella risker kan t.ex. 

förebyggas genom att utföra kontroller av närliggande miljö efter tecken på att grödan 

tagit sig utanför åkermarken. Grunden för att uppmärksamma och förebygga dessa risker 

kräver till stor del att kunskapskravet i MB 2:2 uppfylls. Hur långt dessa åtgärder kan 

dras balanseras av skälighetsregeln i MB 2:7 där resultatet ska bli ett användande av bästa 

tillgängliga teknik.51 

 

Lokaliseringskravet i MB 2:6 st 1 innebär att den plats som verksamheten utövas på dels 

ska uppfylla ändamålet som verksamheten har på platsen och dels att utifrån dessa 

kriterier en plats som medför minsta möjliga intrång och olägenhet väljs. Kravet gör sig 

enligt min mening mest intressant för växtförädlingsverksamhet vid avsiktlig utsättning 

av en ny framställd gröda. Ändamålet med utplanteringen är att testa grödan utifrån olika 

                                                 
47 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 14 ff. 
48 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 16 f. 
49 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 209 f. 
50 Michanek G, Zetterberg C, Den Svenska Miljörätten, s. 110. 
51 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 17. 
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aspekter. Om genvariationen ska ge en resistens mot köld kan det därför krävas att 

fältförsöket utförs i ett visst klimat för att den nya egenskapen ska kunna testas. Vid en 

förändring som innebär att grödan bättre ska tillgodogöra sig vissa näringsämnen kan en 

viss komposition av jord vara viktig. Lokaliseringskravet kan i dessa fall bäst tillämpas 

för att vid val mellan flera olika odlingsplatser kräva att odling sker på en plats som inte 

riskerar erkända biotoper eller andra skyddade områden. Krav på användning av redan 

existerande åkermark framför omvandling av andra områden bör även kunna ställas. 

 

I MB 2:7 stadgas skälighetsreglen. Den innebär att de krav som ställs på verksamheten 

enligt MB 2:2-6 måste vara ekonomiskt rimliga med hänsyn till deras nytta. När en 

skyddsåtgärd utformas ska risken för att skadan inträffar bedömas och vägas mot vad 

skadan faktiskt får för betydelse. Hur betydande skadan kan bli ska sedan vägas mot 

kostnaden av att förhindra skadan. Skyddsåtgärden måste stå i proportion till nyttan av 

att undvika skadan och inte vara ekonomiskt orimlig. Bevisbördan för att en kostnad är 

orimlig ligger på utövaren. De av riksdagen uppsatta miljömålen anses vara av extra 

skyddsvärd betydelse. Faktorer som hur allvarlig skadan är samt dess omfattning ska 

också bedömas. Utöver detta ska hänsyn tas till lokala faktorer t.ex. förekomsten av redan 

belastade ekosystem eller sällsynta djur- och växtarter.52 I skälighetsavvägningen går en 

gräns där marginalnyttan för miljön inte längre uppvägs av kostnaderna för 

försiktighetsmåtten, detta gäller alla verksamheter.53 Vid fältförsök där en avsiktlig 

utsättning av en ny gröda sker kan t.ex. riskerna för att djur kommer in och drar med sig 

exemplar av utsättningen ut från odlingsmarken finnas. En rimlig åtgärd för detta vore att 

sätta upp ett viltstängsel för att förhindra att djuren kan ta sig in. Ett alternativ vore att 

bygga ett jakttorn och där sedan placera en person som ska skrämma bort djuren med en 

huligantuta.54 Även om det senare alternativet kan vara marginellt effektivare då djur 

teoretiskt kan ta sig igenom ett stängsel vore kostnaden troligen för stor då en person 

måste betalas för att dygnet runt sitta i tornet. 

 

Hänsynreglerna gäller indirekt för den som bedriver en verksamhet eller företar en åtgärd 

(det är först vid själva prövningen av tillstånd, tillsyn etc. som verksamheten prövas mot 

reglerna). Om balken inte säger något annat avseende krav på tillstånd, godkännande eller 

                                                 
52 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 24 f. 
53 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 232. 
54 Site-directed Noise Threat (SDNT). 
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annat liknande förfarande faller efterlevnaden enligt balken på de allmänna 

hänsynreglerna och tillsynen av dessa genom MB 26:1. Tillsynsmyndigheten kan besluta 

om förelägganden eller förbud i den utsträckning det behövs för att balken och tillhörande 

rättskällor efterlevs enligt MB 26:9, och förelägganden kan förenas med vite, MB 26:14. 

Verksamhetsutövarens egenansvar för efterföljande av de allmänna hänsynreglerna 

beskrivs i MB 26:19. Vid begäran av tillsynsmyndighet ska utövaren lämna förslag på 

kontrollprogram eller förbättrande åtgärder, MB 26:19 st 3. Denna skyldighet är inte 

begränsad till verksamhet som är belagt med tillståndsplikt.55 På grund av sitt oprecisa 

innehåll kan inte hänsynreglerna själva ligga till grund för straffsanktioner förutom i vissa 

specifika fall.56 

 

Verksamhetsutövaren har som nämnt ovan ett ansvar att utreda risker relaterade till sin 

verksamhet enligt de allmänna hänsynreglerna oavsett om en senare kontroll genomförs 

av en tillsynsmyndighet. Ett exempel på risker med avsiktlig utsättning av GM-grödor 

och vilka risker som ska beaktas vid en tillämpning av de allmänna hänsynsreglerna kan 

tas från ett tillståndsbeslut för fältförsök av GM-Korn som påbörjades 2012.57 En 

försöksutsättning utfördes av en kornsort som modifierats för att bättre kunna ta upp 

kväve från marken vilket minskar behovet av gödseltillförsel. I beslutet utvärderades först 

kornets naturliga förmåga att konkurrera inom och utanför åkermark (invasionsförmåga). 

Denna förmåga ansågs som ytterst begränsad bortsett från risken för tillfälliga 

populationer i närheten av odlingsmarken. Även kornets reproduktion och interaktion 

med annat odlat korn respektive vilda släktingar (hybridiseringsrisk) undersöktes. Sorten 

i detta fall var självbefruktande och spontanpollinering hade uppmäts med en frekvens på 

0,0003% vid avstånd på 65cm. Alla vilda släktingar i Sverige tillhör den tertiära 

genpoolen sett från odlat korn. I grunden var risken för spridning av genvariationer ytterst 

liten. Efter att grundförutsättningarna utvärderats genomfördes samma bedömning fast 

med beaktande av den tilltänka genvariationen. Risker som här ansågs kunna uppstå var 

den ökade tillväxtförmågan, förändringar i näringen som upptas och vilken mängd. Dessa 

var risker som skulle observeras och förebyggas under fältförsöket. En av de risker som 

ansågs föreligga var att spillplantor efterlämnas i efterkommande odlingar som då kunde 

                                                 
55 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 280. 
56 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 524. Se dock brottet miljöfarlig kemikaliehantering i MB 29:3 som är ett 

exempel där ett brott mot produktvalsprincipen kan ligga till grund för åtal.  
57 Beslut från Jordbruksverket, Dnr 22-484/12, yttrande från Gentekniknämnden, Dnr 007/2012. 
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utgöra ”ogräs” och att det var osäkert hur kornets överlevnadsförmåga kunde ändras i 

miljöer utan tillförd växtnäring (dvs. utanför åkermarken). I detta fall ser vi hur viktigt 

det är med utvärdering i det enskilda fallet. Även om inte originalsorten kunde medföra 

större problem för närmiljön fanns det viss risk i de förändringar som gjorts. Dessa risker 

måste självfallet beaktas och motverkas genom försiktighetsåtgärder. Om de genetiska 

förändringarna hade uppnåtts med hjälp av andra metoder som inte leder till en GMO 

hade samma hänsyn behövts då riskerna skulle vara desamma. 

 

4 Regleringen av GMO 

 

4.1 Bakgrund och framväxt 

 

Regleringen kring genteknik blev spridd över flertalet lagar när frågan började 

uppmärksammas under 1970-talet och det var först genom lagen (1994:900) om genetiskt 

modifierade organismer (gentekniklagen) som de olika bestämmelserna kring 

utredningsansvar och tillstånd samlades i en gemensam lag.58 När den nya miljöbalken 

arbetades fram valde lagstiftaren att arbeta in gentekniklagen i ett av balkens kapitel och 

behålla teknikens särreglering jämfört med andra förädlingstekniker.59 Tanken var att 

balken skulle innehålla de grundläggande och övergripande bestämmelserna och att 

detaljerade bestämmelser skulle ges i förordningsform (detta har i dagsläget resulterat i 

tre specifika förordningar och 13 myndighetsföreskrifter, alla dessa kommer inte 

behandlas här).60 

 

Idag regleras GMO i ett eget kapitel i miljöbalken under rubriken Genteknik. 

Tillsammans med diverse förordningar och myndighetsföreskrifter utgör MB 13 kap den 

svenska lagstiftningen kring GMOs. Den svenska lagstiftningen bygger på flertalet 

direktiv och förordningar från EU som den svenska rätten införlivar. 

 

Skillnaderna mellan gentekniklagen och miljöbalken är inte stora. De två huvudsyftena 

med gentekniklagen var att skydda människor och djurs hälsa, miljön och att etisk hänsyn 

                                                 
58 För en mer ingående bakgrund av utvecklingen fram till och tillämpningen av Gentekniklagen se 

Zetterberg C, Miljörättslig kontroll av genteknik. 
59 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 390 f. 
60 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 393. 
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tas vid användandet av GMO-teknik.61 Dessa två syften finns idag i MB 1:1. Den största 

förändringen ligger i kravet på att en ”särskild etisk hänsyn” ska tas vid användande av 

genteknik.62 Detta uttryck syftar inte till att påverka andra bedömningar där hänsyn ska 

tas till miljön enligt miljöbalken (det handlar alltid om den hållbara utvecklingen oavsett 

vari hotet ligger) utan var dels ett sätt att lugna allmän opinion, dels en markering av 

människans ansvar när hon förändrar och manipulerar naturen.63 

 

Argumenten kring riskerna med genteknik som förs i miljöbalkspropositionen är 

desamma som från den tidigare gentekniklagspropositionen.64 I propositionen framgår att 

ståndpunkten från vetenskapligt håll var att riskerna med GMO inte låg i själva tekniken, 

den är istället förknippad med organismen och resultatet av förändringen.65 Argumenten 

som fördes för regleringen var (i) att det i allmänhet kan vara farligt att föra in främmande 

organismer i ekosystem liksom vid fallet med inplanteringen av kanin i Australien, (ii) 

att det kan föreligga en risk för oförutsedda konsekvenser vid genutbyte mellan en GMO 

och annan organism i naturen (hybridiseringsrisk), samt (iii) att det finns en risk att 

gentekniken leder till en utarmning av den biologiska mångfalden, t.ex. inom jordbruket 

genom att grödor med högre avkastning väljs framför de icke modifierade sorterna.66 Den 

stora skillnaden som ansågs föreligga mellan GMO-teknik och annan förädling var att 

den nya tekniken kunde utföra förädlingsarbetet snabbare och med högre precision samt 

att den kunde utnyttja gener från arter som annars inte vore möjliga att korsa in 

(transgener).67 Regleringen genomfördes för att införliva två EU direktiv gällande 

innesluten användning och avsiktlig utsättning och bakgrunden till att fältet blev 

särreglerat var framförallt på grund av lagtekniska och systematiska fördelar.68 En annan 

fördel med särregleringen ansågs vara att det ger ett mer ansvarsfullt intryck, detta för att 

stilla den allmänna oro som fanns (och även i dagsläget finns) kring GMOs.69 

 

Den svenska regleringen kring GMO är som nämnts ovan ett införlivande av två EU 

direktiv. Ett minimi direktiv som behandlar innesluten användning av genetiskt 

                                                 
61 Prop. 1993/94:198, s. 1. 
62 Uttrycket förekommer i MB 13:1 st 2 och MB 13:10. 
63 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 391 f. 
64 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 385. 
65 Prop. 1993/94:198, s. 16 f. 
66 Prop. 1993/94:198, s. 17. 
67 Prop. 1993/94:198 s. 14. 
68 Prop. 1993/94:198 s. 34 ff. 
69 Prop. 1993/94:198 s. 37. 
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modifierade mikroorganismer (direktiv 2009/41/EG) och ett marknadsharmoniserande 

direktiv för avsiktlig utsättning av GMO (direktiv 2001/18/EG). Utöver dessa två har 

även en förordning som behandlar genmodifierade livsmedel och foder (förordning (EG) 

nr 1829/2003) tillkommit som erbjuder en alternativ ansökningsprocess vid avsiktlig 

utsättning och utsläpp på marknaden. Förordningen är tvingande gällande utsläpp på 

marknaden av livsmedel och foder. En stor skillnad mellan EU regleringen och den 

svenska är att Sverige valde att reglera alla GMO och inte endast GMM under 

lagstiftningen om innesluten användning.70 De grundläggande och övergripande 

bestämmelserna (tillsammans med lagstöd för delegering) återfinns i MB 13 kap. Den 

detaljerade regleringen finns i förordningar som jag behandlar nedan (avsnitt 4.3 och 4.4). 

 

4.2 MB 13 kap - grundläggande och övergripande bestämmelser 

 

Tillämpningsområdet för GMO-bestämmelserna utgörs av innesluten användning, 

avsiktlig utsättning och utsläpp på marknaden av produkter som innehåller GMO enligt 

MB 13:1. Definitionen av dessa områden preciseras i MB 13:5-7. Kortfattat kan sägas att 

innesluten användning omfattar alla situationer där GMO inte kommer i kontakt med 

allmänheten eller miljön på grund av hinder oavsett form. Avsiktlig utsättning är när dessa 

hinder medvetet saknas. Släppa ut på marknaden innebär tillgängliggörande för annan. 

Begreppet GMO definieras i MB 13:3-4 (se ovan avsnitt 2.2.3). 

 

I MB 13:1 st 2 och MB 13:10 finns den ovan diskuterade formuleringen ”särskild etisk 

hänsyn”. Denna etiska hänsyn ska ses utifrån perspektivet av MB 1:1 men utöver detta 

ska en större vikt läggas vid samhällsnyttan av de GMO som framställs. För MB 13 kap 

gäller fortfarande de allmänna hänsynsreglerna i MB 2 kap och speciell hänsyn ska tas 

till försiktighetsprincipen i MB 2:3.71 

 

Det grundläggande utredningsansvaret kring GMO finns i MB 13:8. Utredningsansvaret 

ligger hos den ansvarige för verksamheten som har till uppgift att utreda riskerna för 

hälso- och miljöskador som organismen kan orsaka. Utredningen ska genomföras både 

för innesluten användning och avsiktlig utsättning men undersökningens omfattning kan 

                                                 
70 Prop. 1993/94:198 s. 39 ff. 
71 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 159 ff. 
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variera beroende på faktorer i det enskilda fallet och den vetenskapliga kunskapsnivån 

vid tiden vid utredningen.72 Utredningen behöver inte ta hänsyn till de etiska problem 

som hanteringen kan medföra.73 

 

De allmänna kraven på tillstånds- och anmälningsplikt regleras i MB 13:12-17. MB 13:12 

reglerar det absoluta tillståndskrav som finns för att genomföra en avsiktlig utsättning 

eller utsläpp på marknaden av en GMO. MB 13:13 förstärker återigen kravet på etisk 

hänsyn vid utfärdandet av ett tillstånd. MB 13:14-15 är ramparagrafer som ger möjlighet 

till att ställa krav kring skyddsaspekter respektive undantag från tillståndsplikten.74 MB 

13:16 är en ramparagraf som ger möjlighet att ställa tillstånds- eller anmälningskrav på 

verksamhet som bedriver innesluten användning av GMO om det krävs av skyddshänsyn. 

MB 13:17 utgör en ramparagraf som reglerar att ansökan för tillstånd och anmälan ska 

göras till rätt tillståndsmyndighet, bestämmande av prövotid och en utgångspunkt om att 

tillstånd gäller i fem år om inte annat sägs i tillståndsbeslutet. 

 

MB 13:19 utgör grunden för Gentekniknämnden. Gentekniknämnden regleras mer 

detaljerat i förordningen (2007:1075) med instruktion för Gentekniknämnden. Nämnden 

utgör expertkompetens på genteknikområdet och har b.la. till uppgift att agera rådgivande 

på området genom att ge yttranden till myndigheter och andra aktörer, utge yttranden i 

tillståndsfrågor samt att sammanställa och utvärdera utvecklingen på genteknikområdet. 

Utvärdering av teknik genomförs exempelvis genom den årliga rapport nämnden ska utge 

som översiktligt återger utvecklingen inom fältet.75 

 

4.3 Innesluten användning 

 

Detaljreglering för innesluten användning av GMO finns i förordningen (2000:271) om 

innesluten användning av genetiskt modifierade organismer (FIA). Förordningen 

innehåller bestämmelser för utförande av riskbedömning, skyddsåtgärder, anmälnings- 

och tillståndsplikt och regleringen för vissa specialsituationer och organismer. Flertalet 

                                                 
72 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 158 f. 
73 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 159. 
74 Ett av dessa undantag är avsiktlig utsättning av mutagenes framställda grödor enligt 4 § förordningen 

(2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön. 
75 3 § förordningen (2007:1075) med instruktion för Gentekniknämnden. Rapporterna kan hittas på 

http://www.genteknik.se/sv/rapporter. 
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av dessa förfaranden har dessutom mer detaljerade föreskrifter utfärdade av ansvarig 

tillsynsmyndighet för området. I FIA 2 § st 5 hänvisas att tillsynsmyndigheternas olika 

områden regleras i miljötillsynsförordningen (2011:13) (MtF) 2 kap 4, 12, 13, 18 §. 

 

Förordningen innehåller undantag för vissa tekniker (3 §), GMM som är upptagna i bilaga 

2C i direktiv 2009/41/EG (4 §), GMO som släppts ut på marknaden (5 §) och transport 

av GMO (6 §). Undantagen enligt FIA 3-6 § gäller endast för delar av förordningen. För 

detta arbete är regleringen för växtcellkulturer (GMM) och större komponenter av växter 

(GMO) intressant. Ingen av dessa är träffade av undantagen i FIA 3-6 § i det generella 

fallet.76 Organismer framställda genom mutagenes är undantagna delar av lagstiftningen, 

FIA 3 § p. 1.77 En verksamhetsutövare som bedriver växtförädling med mutagens-

metoder måste fortfarande enligt FIA 7 § utföra en utredning av skaderiskerna som 

förädlingen kan innebära under den inneslutna användningen. 

 

För innesluten användning av GMM ansvarar Arbetsmiljöverket enligt MtF 2:12. GMM 

som används i växtförädlingsverksamhet utgörs av GM växtcellkulturer eller andra GMM 

som används i en förädlingsprocess. För högre organismer (t.ex. GM-växter, GM-frön 

etc.) som inte innefattas av Arbetsmiljöverkets tillsyn ansvarar Jordbruksverket, MtF 2:18 

p. 1. 

 

Riskbedömningen som har sin grund i MB 13:8 ska utföras av den som ska bedriva 

verksamheten med GMO och utredningens omfattning och tillvägagångssätt kan närmare 

preciseras av respektive tillsynsmyndighet enligt FIA 7 §. Om den inneslutna 

användningen avser GMM ska verksamheten klassas som F-, L- eller R-verksamhet där 

riskbedömningen enligt FIA 7 § ligger till grund. I samband med riskbedömningen ska 

även en bedömning av skyddsåtgärder genomföras för att efterleva kraven enligt MB 2:3, 

även här kan behörig tillsynsmyndighet utfärda ytterligare föreskrifter efter behov, FIA 9 

                                                 
76 Undantaget för transport av GMO i FIA 6 § kommer inte att behandlas i detta arbete, även om transport 

undantaget kan vara intressant för verksamhet som bedriver innesluten användning och avsiktlig utsättning 

av GM-grödor. Transport av GMO regleras i förordningen (2007:273) om försiktighetsåtgärder vid odling 

och transport m.m. av genetiskt modifierade grödor. Sammanfattat kan sägas att transporter av GMO måste 

försäkra sig om att transporten uppehåller en barriär mellan GMO:n och miljön utanför transporten. 
77 Undantaget för mutagens-grödor är inte absolut utan gäller endast FIA 8-11 § och 13-34 §. FIA 7 § 

(verksamhetsutövarens bedömning av skaderisker) och 12 § (tillsynsmyndighets rätt att meddela 

föreskriver angående skyddsåtgärder) måste dock fortfarande beaktas för mutagenes-grödor. Att notera är 

att tillsynsmyndighet kan utfärda föreskrifter för hur en utredning enligt FIA 7 § ska utföras samt utfärda 

föreskrifter om skyddsåtgärder enligt FIA 12 §, detta har dock inte gjorts för mutagens-organismer.  
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§. Ett allmänt krav på innesluten användning är att GMO genom hinder ska begränsas 

kontakt med allmänheten och miljön, FIA 10 §. Tillsynsmyndigheterna kan inom sina 

områden utfärda föreskrifter om olika skyddsnivåer där en viss omständighet i 

riskbedömningen kan bli avgörande för skyddsnivån i sin helhet, FIA 11 §. 

Tillsynsmyndigheterna får även i övrigt utfärda föreskrifter om skyddsåtgärder för 

innesluten användning av GMO, FIA 12 §. Krav ställs även på att verksamheten ska 

utföra uppdateringar av riskbedömningarna och tilltänka skyddsåtgärder, FIA 13 §. 

 

Verksamhet med GMO får endast bedrivas om anmälan fullgjorts eller tillstånd beviljats, 

FIA 15 §.78 Frågan om GMM verksamhet är belagt med anmälnings- eller tillståndsplikt 

beror på hur verksamheten klassas. F- och L-verksamhet är belagt med anmälningsplikt 

medan R-verksamhet är tillståndspliktig. GMO-verksamheten har inget klassystem. Där 

är det istället lokalen som ska användas som är belagd med tillståndsplikt, medan själva 

drivandet av verksamheten i lokalen (t.ex. odling av en GM-gröda i växthus) är belagt 

med anmälningsplikt. Eftersom verksamheten alltid är belagd med tillstånds- eller 

anmälningsplikt oavsett minimi risknivå kommer det finnas möjligheter för 

tillsynsmyndigheten att kontrollera att verksamheten efterlever kraven från de allmänna 

hänsynsreglerna. 

 

För verksamhet med GMM har Arbetsmiljöverket utfärdat föreskriften AFS 2011:2. AFS 

2011:2 innehåller föreskrifter och allmänna råd utfärdade med stöd av FIA. Föreskrifterna 

gäller för GMM med de undantag som ges i FIA 3 § och 5 §, föreskriftens 1 §. Bl.a. 

mutagenes-framställda organismer är med andra ord undantagna. En bedömning av 

utredningskravet i FIA 7 § ska genomföras enligt föreskriftens bilaga 1 enligt 3 §. Bilaga 

1 A behandlar de faktorer hos organismen som ska bedömas som potentiellt skadliga. De 

skadliga effekterna som ska bedömas intressanta för detta arbete är: sjukdom hos växter 

och efterföljande effekter som inte går att behandla eller förebygga, skador till följd av 

etablering och spridning i miljön samt skadliga effekter som följd av genöverföring till 

andra organismer. Bilaga 1 B beskriver utredningens tillvägagångssätt och hur 

bedömning och klassificering ska utföras som bl.a. innefattar bedömning av en GMM 

                                                 
78 Detaljer kring till vilken tillståndsmyndighet anmälan ska skickas in och andra processuella regler 

återfinns i FIA 16-29 §. Allmänna regler för förfarandet för verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten 

finns i FIA 16-22 §. FIA 23-27 § gäller specifikt för verksamhet med GMM och 28-29 § gäller verksamhet 

med GMO som inte utgör GMM. 
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potentiellt skadliga effekter i sig själv samt i den specifika användningssituationen 

gällande verksamhetens karaktär och metodanvändning. Verksamhetsutövaren har här en 

tydlig mall för hur utredningen av den kommande verksamheten ska genomföras. 

Tillsynsmyndighetens kontroll av uppgifterna underlättas också då undersökningen är 

standardiserad och utförlig avseende riskfaktorer.  

 

Riskbedömningen ligger sedan till grund för en lägsta skyddsnivå som ska anpassas om 

vissa skyddsåtgärder kräver en högre nivå, 5 §. De olika skyddsåtgärderna hittas i bilaga 

2. Grundläggande skyddsåtgärder i bilaga 2 A ska alltid tillämpas (dessa involverar bl.a. 

bruk av god mikrobiologisk praxis, användande av säkrare GMM framför osäkrare och 

lämplig journalföring), bilaga 2 B åtgärder tillämpas efter behov (t.ex. effektiv 

skadedjurskontroll, dekontaminering av GMM avfall och särskilda rutiner för åtgärder 

vid spill och andra oönskade händelser), 6 §. Föreskriften innehåller även regler för avfall, 

dekontaminering och rengöring (9-10 §), krav på utbildning och kunskap (11 §), m.m. 

Likt vägledningen som finns för utvärdering av risker finns en mall avseende 

skyddsåtgärder. Verksamhetsutövaren har tydliga regler för vilka åtgärder som förväntas 

på verksamheten vilket precis som vid fallet med utredningen även underlättar för 

tillsynsmyndigheten. Dessa klara riktlinjer säkerställer att de allmänna hänsynsreglerna 

efterlevs då de ger goda möjligheter till kontroll av GMM hantering. 

 

Jordbruksverket har utfärdat föreskrifter (SJVFS 2007:29) om innesluten användning av 

genetiskt modifierade växter.79 Föreskriften gäller för GMO i form av växter inklusive 

frö, knölar och annat förökningsmaterial med undantag för cellkulturer, 2 §. Föreskriften 

är inte lika utförlig som den utfärdad av Arbetsmiljöverket utan innehåller i stort bara 

detaljer om anmälan och tillståndsansökan enligt FIA 28, 29 § och krav på märkning av 

lokaler samt transporter som används i den inneslutna användningen (7-9 §) och ett 

förtydligande angående agerande vid oavsiktliga utsläpp (10 §). Vid hantering av GMO 

för innesluten användning är lokalen alltid belagd med tillståndsplikt vilket kan förklara 

varför föreskriften är mer minimalistisk i sin vägledning jämfört med fallet för GMM. 

Även om detta kan vara till nackdel för verksamhetsutövaren gällande förutsebarhet av 

kraven på verksamheten kommer kontrollen alltid att utföras från tillsynsmyndighetens 

sida. 

                                                 
79 Omtryck i SJVFS 2009:89. 
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Något som jag fortfarande anser vara oklart med regleringen kring innesluten användning 

är hur mutagenes-framställning ska hanteras. Som nämnt ovan är mutagenes-organismer 

inte undantagna från riskbedömningen som ska utföras av verksamhetsutövaren enligt 

FIA 7 §. Dock ska riskbedömningen inte ligga till grund för en anmälnings- eller 

tillståndsansökan då den är undantagen från de paragraferna.80 Detta sett tillsammans med 

att mutagenes inte heller är undantagen FIA 12 § som ger tillsynsmyndighet möjligheten 

att utfärda ytterligare föreskrifter för skyddsåtgärder kan tolkas som att lagstiftaren har 

lämnat möjlighet till att reglera växtförädlingsmetoden även om detta ännu inte har 

genomförts. Denna möjlighet ter sig märklig vid en jämförelse med regleringen om 

avsiktlig utsättning där mutagenes är helt undantagen från lagstiftning (se 4.4). En annan 

förklaring är att FIA 7 § i fallet med mutagenes bara är ett uttryck för miljöbalkens 

allmänna hänsynsregler och en påminnelse om att kraven ska efterlevas oavsett om en 

metod omfattas av GMO särregleringen eller inte. 

 

4.4 Avsiktlig utsättning 

 

Förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön 

(FU) tillämpas för all hantering av GMO som inte omfattas av FIA, FU 1 §. Förordningens 

första kapitel behandlar definitioner, undantag, riskbedömning och allmänna 

förutsättningar för tillståndsprövning samt ett bemyndigande för tillsynsmyndigheter att 

utfärda ytterligare föreskrifter avseende försiktighetsmått. Regler för ansökan om tillstånd 

och tillståndsprövning för avsiktlig utsättning och utsläppande på marknaden behandlas i 

andra respektive tredje kapitlet (till skillnad från innesluten användning gäller här alltid 

tillståndsplikt, jmf MB 13:12). FU 1:3 ger ett uttryckligt krav på att tillsynsmyndigheter 

och verksamhetsutövare ska beakta försiktighetsprincipen vid avsiktlig utsättning och 

utsläpp på marknaden av GMO. I detta arbete kommer endast reglerna för avsiktlig 

utsättning behandlas ingående även om FU även innehåller reglering för utsläpp på 

marknaden. 

 

                                                 
80 Jfr FIA 3 § p. 1 där mutagens organismer är undantagna hela FIA förutom 7 § och 12 §. Anmälnings- 

och tillståndsplikt regleras i FIA 15 §. 
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Ansvarig tillsynsmyndighet för avsiktlig utsättning av jordbruksgrödor är Jordbruks-

verket enligt MtF 2:18 p. 2 vilket hänvisas från FU 1:2 st 5. Utöver Jordbruksverket ska 

även Naturvårdsverket ge vägledning och råd vid de riskbedömningar för miljön som ska 

utföras enligt FU 1:8 och vid ansökan enligt förordning (EG) nr 1829/2003, FU 1:8a. För 

verksamhet som använder sig av GM-grödor sker kontrollen av verksamheten av samma 

tillsynsmyndighet vid både innesluten användning och avsiktlig utsättning, bortsett från 

labbverksamhet med GMM. Att Jordbruksverket utövar kontroll över hela 

förädlingsprocessen är enligt min mening en fördel då det erbjuder en helhets inblick i 

verksamheten.81 

 

FU 4 § p. 2 undantar organismer framställda med mutagenes från alla bestämmelser som 

avser avsiktlig utsättning och utsläppande på marknaden från MB 13 kap. Detta bidrar till 

en intressant obalans för mutagenes i jämförelse med hur den har behandlats för fall av 

innesluten användning (jmf ovan 4.3). 

 

Det utredningsansvar som åligger verksamhetsutövaren enligt MB 13:8 regleras i FU 1:6-

9. Både vid avsiktligt utsättande och utsläppande på marknaden ska en utredning 

genomföras som ska ligga till grund för en bedömning av skaderisker (FU 1:6). 

Utredningen ska utföras av den som driver verksamheten (FU 1:7) och behörig 

tillsynsmyndighet ska vid tillståndsprövningen sedan säkerställa att utredningen är utförd 

med tillräcklig noggrannhet avseende risker för människor, djur och miljö (FU 1:8). 

 

Hur riskbedömning ska genomföras finns beskrivet i bilaga 1 till förordningen, FU 1:6 st 

2. Bilagan innehåller mål, allmänna principer, metodik och en lista på potentiella risker 

som ska beaktas vid utredningen och utvärderas för den tilltänkta GMO-utsättningen. 

Uppgifterna ska bl.a. innefatta en utvärdering av GM-grödans: selektiva fördelar eller 

nackdelar som tillförts, invasionsförmåga, hybridiseringsrisk (inräknat de skyddsåtgärder 

som använts vid odlingen) och påverkan på grund av speciella odlingsförutsättningar. 

Innehållet i bilaga 1 överensstämmer med innehållet i bilaga 1 i direktiv 2001/18/EG. Vid 

tillämpningen av FU bilaga 1 ska hänsyn tas till de vägledande kommentarer som finns i 

                                                 
81 Beroende på GM-grödans användningsområde som slutprodukt kan dock denna överblick splittras vid 

ett utsläpp på marknaden. Vilken tillsynsmyndighet som ansvarar för utsläpp på marknaden av en viss 

jordbruksgröda beror på vilken användning grödan kommer att ha. Gällande GM-livsmedel som omfattas 

av livsmedelslagen (2006:804) ansvarar Livsmedelsverket, MtF 2:15. GM-foder och GM-växter med annan 

användning än livsmedel eller foder tillfaller Jordbruksverket, MtF 2:18 p. 3, 4. 
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kommissionens beslut 2002/623/EG som är ett komplement till direktiv 2001/18/EG 

bilaga 2. FU bilaga 1 omfattar både bilaga 1 och 2 från direktiv 2001/18/EG.  

 

Det krävs tillstånd för att genomföra en avsiktlig utsättning av GMO enligt MB 13:12. 

Hur ansökan för denna tillståndsansökan ska utformas regleras i FU 2:2-6. Ansökan för 

utsättning av jordbruksgröda görs enligt ovan till Jordbruksverket som är ansvarig 

tillsynsmyndighet enligt FU 2:2. Ansökan ska förutom en riskbedömning som uppfyller 

kraven i FU bilaga 1 D2 (för växter) innehålla uppgifter som föreskrivs i FU bilaga 2, FU 

2:3. Uppgifter från bilaga 2 innefattar bl.a. grundläggande information om växten och 

dess reproduktionssätt, överlevnadsförmåga, spridning samt information om platsen för 

utsättningen och skälen för detta val. Jordbruksverket har även utfärdat en föreskrift om 

hur utformningen av ansökans sammanfattning ska genomföras i enlighet med FUA 2:3 

st 2. SJVFS 2003:582 4 § föreskriver att ansökan ska innehålla de uppgifter som framgår 

av rådets beslut 2002/813/EG. Beslutet innefattar ett formulär som ska användas vid 

anmälan. Denna harmonisering av sammanfattningsformulär är för att underlätta i 

inskickandet av ansökan till Europeiska kommissionen som ska genomföras vid varje 

ansökan av tillståndsmyndigheten enligt FU 9 §. Informationen som sammanfattas i 

formuläret bygger på den information som ska tillhandahållas myndigheterna enligt art 6 

och 7 i direktiv 2001/18/EG, artiklarna hänvisar till information under bilaga 2 D och 3 i 

direktivet. Dessa bilagor motsvaras av bilaga 1 och 2 i FU. Föreskriften säger kortfattat 

att information från FU bilaga 1 och 2 ska sammanställas enligt formulär från rådets 

beslut 2002/813/EG. Eftersom både riskbedömningen och hur denna ska formuleras är 

standardiserat underlättas verksamhetsutövarens utredningsansvar. Standardiseringen är 

utförlig för riskanalysen vilket även underlättar tillsynsmyndighetens uppgift att 

kontrollera efterlevnaden av de allmänna hänsynsreglerna. 

 

Tillsynsmyndighetens skyldigheter vid tillståndsprövning regleras i FU 2:7-14. Utöver 

tillsynsmyndigheten ska Naturvårdsverket yttra sig i frågan och om det rör en utsättning 

av en ny alternativt oprövad organism eller egenskap ska Gentekniknämnden också utge 

ett yttrande, FU 2:11. Likt ett MKB-förfarande ska allmänheten och andra intresserade 

                                                 
82 Omtryckt i SJVFS 2010:37. 
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ges tillfälle att yttra sig innan beslut i fråga om utsättning tas, FU 2:10.83 Enligt FU 2:13 

ska vid ett godkänt tillstånd eventuella villkor för utsättning anges i beslutet, beslutet ska 

oavsett utfall sedan skickas till Europeiska kommissionen med angivna skäl, FU 2:14. 

 

Efter utförd avsiktlig utsättning ska en rapport upprättas av verksamhetsutövaren och 

skickas in till ansvarig tillsynsmyndigheten, FU 2:16. Hur rapporten ska utformas regleras 

i SJVFS 2003:5 till följd av ett beslut enligt art 10 direktiv 2001/18/EG i enlighet med 

FU 2:17 st 3. SJVFS 2003:5 4a § hänvisar rapportens utformning efter det formulär som 

finns i kommissionens beslut 2003/701/EG. Enligt beslutet ska rapporten bl.a. innefatta 

information om metoder som används, resultat av utsättningen, hanterings- och 

övervakningsåtgärder avseende eventuella hälso- och miljörisker m.m. 

Tillsynsmyndigheten ska sedan skicka in rapporten till Europeiska kommissionen, FU 

2:18. 

 

Vid avsiktlig utsättning finns två obligatoriska rapporteringstillfällen. Först vid ansökan 

om tillstånd för verksamheten och därefter vid en avslutad utsättning. Vid både dessa 

tillfällen utförs en riskanalys. Uppgifterna som framkommer vid utredningarna granskas 

av tre olika aktörer, verksamhetsutövaren, tillsynsmyndigheten och EU (och i 

förlängningen de olika medlemsstaterna). Utformningen av både hur riskanalyserna ska 

genomföras och hur rapportering sker ger enligt min mening möjlighet för en god kontroll 

av verksamheten. 

 

Ett alternativt förfarande till det svenska är genom Förordning (EU) nr 1829/2003 om 

genetiskt modifierade livsmedel eller foder. Förordningen är tvingande för GM-livsmedel 

och –foder enligt art 3 vid utsläpp på marknaden, art 4.2. Enligt art 5.5 och 17.5 (för 

livsmedel respektive foder) kan riskbedömningen enligt direktiv 2001/18/EG istället 

utföras genom förordningen med skillnaden att tillståndsprocessen istället utförs av EU-

organ framför nationella (även om nationella myndigheter ska medverka under 

utvärderingen). Förordningen är som sagt primärt anpassad för en sammanslagen 

                                                 
83 Möjlighet att yttra sig över kommande beslut finns på 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/genteknikgmo/kommenteraansokningar.4.4b00b7d

b11efe58e66b80003028.html, hämtad 2015-04-29. 
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utsättnings- och utsläppsprocess men eftersom den behandlar utsättning är den värd att 

nämna.84 

 

4.5 Sammanfattning 

 

Vid innesluten användning säkerställs efterlevnaden av de allmänna hänsynsreglerna i 

MB 2 kap med hjälp av regleringen i FIA och tillhörande myndighetsföreskrifter för hur 

utredningsansvar och genomförandet av skyddsåtgärder ska kontrolleras. Både för 

användandet av GMM och GMO (även om det avseende GMO framförallt avser 

inneslutningsmetoden) uppställs specifika krav på vad som ska undersökas och utvärderas 

under utredningen. Utredningsmaterialet kommer att ligga till grund för hur 

verksamheten ska genomföras för att uppnå den säkerhet som krävs för att uppnå målen 

i MB 1:1. Kraven på verksamheten är tydligt inriktade på det skydd som ska finnas mellan 

verksamheten och miljön utanför där hänsyn tas till behövliga skyddsnivåer i det enskilda 

fallet. Verksamhetsutövaren har här tydlig information om hur han/hon ska genomföra 

sitt utredningsansvar och vilka skyddsåtgärder som kan behövas i samband med 

verksamheten för att uppfylla sitt ansvar enligt miljöbalken. Denna tydlighet hjälper även 

tillsynsmyndigheterna som i varje fall kommer ha möjlighet att granska informationen 

från utredningarna och på så vis kan tillse att skyddsåtgärderna är tillräckliga i det 

enskilda fallet då all form av verksamhet antingen är belagd med tillstånds- eller 

anmälningsplikt. 

 

Likt strukturen för regleringen av innesluten användning finns den detaljerade regleringen 

för avsiktlig utsättning i FU, tillhörande myndighetsföreskrifter och reglering från EU. 

Även här finns ett tydligt upplägg för hur utredning och säkerhetsåtgärder ska vidtas. 

Skyddsåtgärderna är inte isolerade till endast utsättningsperioden utan även tiden efter för 

att negativa effekter på miljön ska kunna observeras på platsen. EU-rättens påverkan blir 

här också mer tydlig med de krav som finns på rapportering till kommissionen och i 

förlängning de andra medlemsstaterna. Möjlighet för verksamhetsutövaren att välja en 

sammantagen utredningsprocess som inte genomförs av svenska myndigheter finns för 

fall där grödan ska utgöra livsmedel eller foder. Vid utsläpp på marknaden av dessa 

                                                 
84 En flödeskarta av registreringsprocessen finns att hitta på 

http://www.jordbruksverket.se/download/18.6160f287138226df0f180001098/1370041162057/Fl%C3%B

6desschema+1829-2003.pdf, hämtad 2015-04-29. 
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produkter är EU:s granskningsprocess tvingande. Förutom de krav på utredning och 

säkerhetsåtgärder som finns i lagstiftningen finns även material för de olika 

bedömningarna i diverse vägledande dokument.85 Kraven för att utföra en avsiktlig 

utsättning är som för fallet med innesluten användning tydliga för både verksamhets-

utövaren och tillsynsmyndigheten om hur målet i MB 1:1 ska uppfyllas genom 

efterlevnad av de allmänna hänsynsregler MB 2 kap. 

 

5 Om växtförädling i allmänhet 

 

5.1 Rättsläget för icke-GMO-växtförädling 

 

När metoder som använts för växtförädling inte faller inom definitionen av GMO ska 

fortfarande verksamhetsutövaren tillse att de allmänna hänsynreglerna i MB 2 kap 

efterföljs för att uppnå målet enligt MB 1:1. Frågan återstår hur kontrollen av denna 

efterlevnad säkerställs. I detta avsnitt kommer jag därför gå igenom den reglering som 

träffar verksamheten avseende tillstånds- och anmälningsplikt samt tillsyn för att se vilka 

krav som kan ställas på icke-GMO-växtförädling. 

 

5.2 Miljöbalkens 9 kap - miljöfarlig verksamhet 

 

Miljöbalkens 9 kap reglerar miljöfarlig verksamhet. Även om begreppet verksamhet här 

är smalare än det som används i MB 2 kap omfattar definitionerna i MB 9:1 merparten 

av all verksamhet som utövas. Den största skillnaden ligger i att miljöfarlig verksamhet 

ska vara bunden till en fast egendom eller anläggning, men även transporter bundna till 

den fasta punkten inräknas i bedömningen (i paragrafens alla punkter ska utsläppen 

komma från mark, byggnad eller anläggning).86 Fasta störningskällor som medför utsläpp 

av avloppsvatten87, fasta ämnen, gas (MB 9:1 p. 1), annat utsläpp till miljön som medför 

olägenhet för människors hälsa eller miljö (MB 9:1 p. 2) samt andra former av störningar 

såsom buller, ljus och liknande (MB 9:1 p. 3) klassar en verksamhet som miljöfarlig. MB 

                                                 
85 Se t.ex. Guidance on the enviromental risk assessment of genetically modified plants, European Food 

Safety Authority (EFSA), EFSA Journal 2010;8(11):1879. 
86 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 107. 
87 En närmare definition av avloppsvatten finns i MB 9:2, begreppet preciserar vidare i prop. 1997/98:45, 

del 2, s. 107 där det sägs att alla utsläppsförfaranden faller inom definitionen oavsett om det sker via en 

särskild avloppsledning eller fysisk transport från anläggningen. 
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9:1 p. 2 kan omfatta ett vitt spann av verksamheter, i propositionen nämns bl.a. jordbruk, 

trafikanläggningar och deponier.88 Växtförädling både avseende innesluten användning 

och avsiktlig utsättning bör generellt sett falla inom någon av dessa kategorier. För den 

inneslutna användningen räcker det t.ex. med att labbet eller växthuset har ett 

avloppssystem (MB 9:1 p. 1) och den avsiktliga utsättningen träffas genom användandet 

av maskiner, gödsel och annat relaterat till jordbruket (eftersom utsläppet från aktiviteten 

räknas till den fasta egendomen d.v.s. åkermarken) som kan orsaka annat utsläpp, MB 9:1 

p. 2. En annan intressant fråga är om verksamheten kan träffas av den mer diffusa 

definitionen av störning under MB 9:1 p. 3 såsom psykisk inverkan.89 Störning på grund 

av psykisk inverkan är när en verksamhet egentligen räknas till att vara väldigt säker (eller 

att risken för olycka i praktiken är väldigt liten) men där oron hos människor runt omkring 

verksamheten fortfarande är stark.90 Detta fall av störning är intressant med tanke på den 

uppfattning kring GMO som finns hos en stor del av befolkningen och möjligheterna med 

enskild talan enligt MB 32:12 mot miljöfarliga verksamheter som saknar tillstånd. En 

verksamhet som genomför utsättningar av experimentellt framställda grödor bör i vissa 

fall för den enskilde kunna frammana stark oro även om metoden för förädlingen inte 

faller inom GMO tillämpningsområdet (oavsett om den är befogad eller inte). 

 

Utöver den allmänna tillsynen kan verksamheten även vara belagd med tillstånd- eller 

anmälningsplikt. Om inte annat anges via tillstånds- eller anmälningsplikt utövas 

tillsynen av kommunen (MB 26:3 st 3) som då ska säkerställa att verksamheten följer de 

allmänna hänsynsreglerna. Regeringen kan meddela föreskrifter där vissa typer av 

verksamheter kräver tillstånds- eller anmälningsplikt, MB 9:6. Denna reglering finns i 

bl.a. förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, förordningen 

(2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter och miljöprövnings-

förordningen (2013:251). Om tillståndsplikt inte följer av någon av föreskrifterna 

utfärdade genom MB 9:6 kan tillsynsmyndighet besluta att förlägga en 

verksamhetsutövare med tillståndsplikt i det enskilda fallet om verksamheten medför risk 

för betydande förorening eller betydande olägenhet, MB 9:6a. Detta förfarande kan göras 

som ett led i tillsynen då tillsynsmyndigheten inte anser att det räcker att reglera 

                                                 
88 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 107. 
89 Störningen faller in under ”annat liknande” och omnämns både i prop. 1997/98:45, del 2, s. 108 och prop. 

1969:28, s. 256. 
90 Michanek G, Zetterberg C, Den Svenska Miljörätten, s. 248 f. 
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verksamheten med föreläggande av skyddsåtgärder för att efterleva de allmänna 

hänsynreglerna och att verksamheten istället ska bedömas i sin helhet under en 

tillståndsprövning.91 Denna tillståndsprövning är relaterad till begreppet ”betydande 

miljöpåverkan” som används i vissa MKB fall, kriterierna för när en tillsynsmyndighet 

kan begära tillståndsprövning ska i dessa fall göras efter de kriterier som hittas i MBKF 

bilaga 2 (se nedan avsnitt 5.4).92 En verksamhetsutövare vars verksamhet omfattas av MB 

9 kap men som inte är belagd med tillståndsplikt kan även själv ansöka om tillstånd till 

verksamheten, MB 9:6b. Växtförädlingsverksamhet i allmänhet omfattas inte av någon 

tillstånds- eller anmälningsplikt (om det inte är ett beslut i det enskilda fallet enligt MB 

9:6a, 6b). Det finns några specifika fall där verksamheten kan kräva att ett tillstånd eller 

en anmälan genomförs. På flera ställen i de olika föreskrifterna utfärdade enligt MB 9:6 

regleras hanteringen av olika kemikalier (b.la. mutagena kemikalier), dessa fall gäller 

dock vid hantering av stora kvantiteter kemikalier (förvar mätt i ton) vilket inte är den 

troliga användningsvolymen vid mutagenes-framställning. Utöver kemikalieanvändning 

finns anmälningsplikt C för uppodling av annan mark än jordbruksmark (MpF 2:4) och 

kemiska eller biologiska laboratorier större än 5000kvm (MpF 25:1), vilken möjligen kan 

vara fallet vid större labb och växthusodlingar. Det finns fler bestämmelser som kan 

tänkas träffa förädlingsverksamhet men i det generella fallet kommer varken tillstånds- 

eller anmälningsplikt gälla för verksamheten om de inte föreläggs i det enskilda fallet. 

 

En verksamhet som omfattas av tillstånd- eller anmälningsplikt enligt MB 9 kap (och 

även MB 11-14 kap) har dessutom ett utökat krav på egenkontroll (utöver det som finns 

i MB 26:19) enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. 

Förordningen föreskriver om en plikt för verksamhetsutövaren att fortlöpande undersöka 

och kontrollera verksamheten i fråga om risker och är ytterligare ett verktyg i 

förstärkandet av de allmänna hänsynsreglerna. Miljöfarlig verksamhet som är 

tillståndspliktig enligt MB 9:6 och MB 9:6a ska årligen lämna in en miljörapport till 

verksamhetens tillsynsmyndighet. 

 

Fördelen för verksamhetsutövaren med ett tillstånd är att de frågor som behandlats i 

beslutet ges rättskraft, MB 24:1. Detta erbjuder verksamhetsutövaren ett skydd mot 

enskild talan som annars kan väckas mot verksamhetsutövaren enligt MB 32:12 och även 

                                                 
91 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 113. 
92 Zeteo, lagkommentar till MB 9:6a, zeteo.nj.se, hämtad 2015-05-30. 
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mot ingripande via de allmänna hänsynsreglerna genom tillsyn.93 Eftersom rättskraften 

bara sträcker sig till de frågor som behandlas i beslutet blir det extra angeläget att 

tillståndsvillkoren får en bra utformning som hanterar de olika aspekterna av 

verksamheten. Utformningen är även viktig då tillståndet kan omprövas (MB 24:5) eller 

verksamheten förbjudas (MB 24:3) om förutsättningarna för tillståndet bryts eller 

verksamhetens riskbild förändras. Att tänka på gällande rättskraften i MB 24:1 är att den 

bara gäller mot tillsynsmyndigheter och andra enskilda, lagstiftaren omfattas inte.94 Detta 

kan bli intressant då vissa av de nya teknikerna för växtförädling kan komma att innefattas 

av GMO-begreppet beroende på vilken väg EU väljer att gå i frågan. Vid den lagändring 

som då följer i Sverige kan ett tillstånd för bedrivande av växtförädlingsverksamhet, 

förutsatt att den använder en metod som blir GMO-klassad, plötsligt bli verkningslöst om 

inte verksamhetens villkorskrav omprövas efter kraven som regleringen på GMO 

uppställer. 

 

För växtförädlingsverksamhet bör belysas problematiken med verksamhetens uppdelning 

och de olika riskfaktorer som associeras med innesluten användning respektive avsiktlig 

utsättning. Den inneslutna användningen som, beroende av framställningsmetod, sträcker 

sig från labbverksamhet, där själva genvariationen skapas, till innesluten försöksodling i 

växthus, där genvariationen renodlas och integreras i redan existerande sorter, ställer ett 

krav på att just processen är skyddad från utomstående faktorer. Detta är inte bara viktigt 

sett från miljöns perspektiv med tanke på risker associerade med flykt av ovälkomna 

genuttryck utan även för framställningsprocessen av utvecklingsgrödan som ska hållas 

ren från störningsmoment. Vikten ligger under denna del av växtförädlingen i att 

upprätthålla barriären mellan okontrollerad miljö och utvecklingsgrödan och skyddet som 

krävs är inte i samma utsträckning associerat till riskerna hos den effekt som förändringen 

av organismen medfört. Ett tillstånd för innesluten användning bör därför i stor 

utsträckning kunna vara tämligen standardiserat och kräver ingen större förändring vid 

olika förädlingsprojekt förutsatt att verksamheten kan upprätthålla barriären. 

 

Vid den avsiktliga utsättningen av grödan blir bedömningen en helt annan då de 

potentiella riskerna som kan associeras med utsättning är helt beroende på dels 

egenskaperna hos originalväxten och dels hur dessa egenskaper har förändrats genom den 

                                                 
93 Se MB 26:1. 
94 Michanek G, Zetterberg C, Den Svenska Miljörätten, s. 391 ff. 
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introducerade genvariationen. Här krävs istället att hänsyn tas till det individuella fallet 

och utformning av ett tillstånd måste skräddarsys. Utöver de skilda riskaspekterna i 

verksamheten finns problem i tidsperspektiv. Utvecklingstiden för en ny egenskap hos en 

gröda kan variera kraftigt och kan sträcka sig över en tidsperiod mellan 4-15 år beroende 

på förädlingsmetod.95 Med de nya teknikerna är bl.a. en av förhoppningarna att denna tid 

kan kortas ner. Verksamhetens tvådelade natur och långsiktiga perspektiv från början av 

produktutveckling till test i den naturliga slutmiljön ställer därför stora krav på tillståndet 

och villkorens utformning. 

 

Utformningen av tillståndsvillkor för en verksamhet ska ske så att målet med miljöbalken 

följs och detta genomförs av en efterlevnad av de allmänna hänsynsreglerna. Samtidigt 

måste villkoren vara precisa nog för att överträdelser av villkoren ska kunna konstateras.96 

Vid påbörjan av verksamhet för växtförädling kan inga slutsatser i fråga om risker kring 

slutprodukten säkerställas. Detta lämnar i min mening tre alternativ för hur ett tillstånd 

för växtförädlingsverksamhet kan utformas för att gälla både den inneslutna 

användningen och den avsiktliga utsättningen.  

 

Det första innebär att de olika delarna av förädlingsprocessen ses som skilda 

verksamheter där en tillståndsprövning sker av den inneslutna användningen och en andra 

tillståndsprövning genomförs av den avsiktliga utsättningen och att villkoren utformas 

separat i de olika tillstånden (detta är systemet som används för GMO). Två 

tillståndsprocesser, som dessutom till stor del kan bero på om utövaren själv anmäler till 

prövning enligt MB 9:6b, är en möjlig lösning men det lägger en större ekonomisk börda 

på utövaren då även reglerna kring MKB i MB 6 kap måste uppfyllas.  

 

Det andra alternativet är att den avsiktliga utsättningen ses som en ändring av 

verksamheten (den inneslutna användningen). Ändringen blir då anmälningspliktig enligt 

MpF 1:11 p. 1, även här tillkommer kravet på en ny MKB.97  

 

                                                 
95 Tidsperioden för utveckling är tagen från http://www.croptailor.com/business.php och 

http://www.swseed.com/RD/Methods-and-technique/, hämtade 2015-05-09. 
96 NJA 2006 s. 310. 
97 En MKB ska även genomföras vid ändring av verksamheten enligt MB 6:1. 
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Det tredje alternativet är att vid tillståndsprövningen av den inneslutna användningen 

även uppställa krav på den framtida avsiktliga utsättningen genom användning av ett 

kontrollprogram enligt MB 19:5 st 1 p. 9 och MB 22:25 st 1 p. 3. Villkoret skulle t.ex. 

kunna avse att ”förhindra spridandet av främmande genotyper i samband med avsiktlig 

utsättning som kan hota den biologiska mångfalden”. Kontrollprogram är egentligen till 

för att kontrollera efterlevnad av villkor avseende utsläppsmängder av t.ex. kemikalier 

vid industriverksamhet där det ska fastställa vilka mätmetoder, mätfrekvenser och 

utvärderingsmetoder som ska användas för att tillse att villkor efterlevs.98 Kontroll-

programmet kan vid exemplet med avsiktlig utsättning t.ex. ta hjälp av de utrednings-

metoder som redan finns för avsiktlig utsättning av GMO i FU bilaga 1 (se ovan 4.4) och 

fastställa dessa som framtida utvärderingsverktyg för åtgärder för att leva upp till 

villkoret. Resultaten från utvärderingen kan sedan skickas vidare till utvald 

tillsynsmyndighet för kontroll av att villkoret efterlevs och att föreslagna 

säkerhetsåtgärder är rimliga i det enskilda fallet. 

 

Det är fullt möjligt att utforma tillståndsvillkor som är både tillräckliga för att uppnå målet 

med miljöbalken samt precisa nog för att de ska kunna ligga till grund för kontroll av en 

växtförädlingsverksamhet. Eftersom tillståndsplikt generellt inte råder för verksamheten 

kommer frågan troligen uppdagas då en verksamhetsutövare själv efterfrågar tillståndet. 

För en verksamhetsutövare kommer troligtvis det mest ekonomiskt rimliga förfarandet 

vara att reglera villkor för avsiktlig utsättning genom användandet av ett kontrollprogram. 

Alternativet är det ekonomiskt minst betungande och har fördelen (jämfört med inget 

tillstånd alls) att det ger verksamhetsutövaren en trygghet i tillståndets rättskraft samtidigt 

som det ger tillsynsmyndigheterna en möjlighet till fördjupad kontroll av verksamheten. 

 

5.3 Miljöbalken 12:6 - anmälan för samråd 

 

För de verksamheter och åtgärder som inte omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt 

enligt någon annan del av balken då det föreligger risk för skada på naturmiljön finns ett 

skyddsnät. Detta är anmälan för samråd, vilket regleras i MB 12:6. Anmälan till 

tillsynsmyndighet ska ske om verksamheten eller åtgärden kan komma att ”väsentligt 

ändra naturmiljön”. Utredningsansvaret för om en verksamhet eller åtgärd kan innebära 

                                                 
98 MÖD 2003:131. 
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en risk ligger här på utövaren och en anmälan ska ske redan vid tveksamheter angående 

skaderisken. Utredningsansvaret föreligger oberoende av om området behandlats i 

naturvårdsföreskrifter eller om verksamheten kräver samråd enligt MB 12:6 st 1 eller 2.99 

Enligt MB 12:6 st 2 finns möjlighet att utfärda föreskrifter för att särskilda slag av 

verksamheter alltid ska kräva samråd oberoende av om de kan väsentligt ändra 

naturmiljön. Lokalt utfärdas dessa föreskrifter av Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen 

genom 7 § förordningen (1998:904) om anmälan för samråd. Exempel på åtgärder som 

kräver samråd från Länsstyrelsen i Uppsala är bl.a. ledningar, husbehovstäkter, 

vindkraftverk lägre än 50m eller mast/torn, prospektering, schaktande i större omfattning 

och anläggning av leder och vägar.100 

 

Begreppet ”väsentligt ändra naturmiljön” tar sikte på aktiviteter som bl.a. kan påverka 

balansen i det lokala ekosystemet.  Exempel från propositionen på aktiviteter som typiskt 

sett kräver samråd är större markarbeten, plantering av skog på åkermark och uppförande 

av radio- och telemaster och även organiserande av friluftsaktiviteter.101 I RÅ 1996 ref 

22 ansågs en mindre odling av träd och buskar från vissa främmande växtzoner utgöra en 

verksamhet som väsentligt kunde ändra naturmiljön. I fallet rörde det sig om en 

utplantering på gammal igenväxt jordbruksmark som låg inom ett område med särskilt 

högt skyddsvärde. I domskälen påtalas att beroende på hur utsättningen utförs så kan det 

innebära en risk för skada på naturmiljön. Det är oklart om den potentiella skadan ansågs 

ligga i ”ett splittrat intryck” mellan naturmiljön och odlingen eller om den även anknutits 

till Naturvårdsverkets yttrande i fallet där de tar upp risken med spridning av växterna 

utanför odlingsområdet. 

 

Om en risk anses föreligga ska anmälan för samråd göras hos den myndighet som utövar 

tillsyn. Tillsynsmyndighet för MB 12:6 som inte innefattar frågor om skog är 

länsstyrelsen enligt MtF 2:8 p 9. Anmälningens innehåll regleras i förordningen 

(1998:904) om anmälan för samråd 8 §. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla en karta, 

en beskrivning av den planerade verksamheten eller åtgärden och en MKB enligt MB 6 

kap i den utsträckning det behövs i det enskilda fallet (mer om innehållet och kraven på 

                                                 
99 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 150. 
100 http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/12_6-

samr%C3%A5d/Pages/default.aspx?keyword=mb+12%3a6, hämtat 2015-05-11. 
101Prop. 1997/98:45, del 2, s. 150. 
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en MKB nedan i 5.4). Länsstyrelsen kan enligt MB 12:6 st 4 belägga verksamheten eller 

åtgärden med krav på de försiktighetsåtgärder som krävs för att begränsa eller motverka 

skador på naturmiljön. Om det inte räcker med försiktighetsåtgärder kan det istället 

utfärdas ett förbud. Verksamheten eller åtgärden får påbörjas tidigast sex veckor efter att 

anmälan har gjorts om inte länsstyrelsen meddelar annat, MB 12:6 st 3. Uppsåtligt eller 

oaktsamt brott mot reglerna i MB 12:6 är kriminaliserat i MB 29:4 p. 1g. 

 

Vid försöksutsättning av förädlade grödor kan det föreligga risker beroende på vilka 

egenskaper som har tillförts grödan och vilken förädlingsmetod som använts. Detta bör 

kunna liknas vid fallet i RÅ 1996 ref 22 om egenskapen hos grödan kan underlätta att den 

interagerar med närmiljön. Det finns skillnader mellan fallen, t.ex. att ett fältförsök 

troligtvis kommer utföras på redan befintlig jordbruksmark där miljön runt omkring inte 

kommer att vara av särskilt högt skyddsvärde. Allmänna råd från NV föreskriver att 

bedömningen bör beakta dels områdets karaktär och känslighet och dels åtgärden som 

sådan och dess inverkan på miljön. Områden med högt naturvärde eller som är mer 

känsliga kan medföra att även små åtgärder innebär en ”väsentligt ändring”. I 

bedömningen ska även påverkan på arter och livsmiljöer vägas in.102 Möjligheten att en 

ny framställd gröda faller inom ”kan” och ”väsentlig ändra naturmiljön” kriterierna för 

MB 12:6 finns, även om den inte faller inom definitionen av en GM-gröda. Frågan är hur 

långt begreppet ”kan” ska dras då all utsättning av en främmande organism utanför sin 

naturliga miljö kan leda till effekter på det lokala ekosystemet. För att hamna inom 

”väsentligt ändra naturmiljön” verkar även en estetisk förändring av ett område kunna 

innebära att fara ska beaktas. Enligt min mening med tanke på de allvarliga 

straffsanktionerna och den opreciserade risknivån som ska beaktas bör det ses som troligt 

att en avsiktlig utsättning ska anmälas till samråd, åtminstone från verksamhetsutövarens 

ställning. Likt många andra bedömningar inom miljörätten blir det en bedömning i det 

enskilda fallet där verksamhetsutövaren kommer bära ansvaret för att riskerna är utredda. 

Det faktiska skyddet för kringliggande ekosystem blir beroende av dels kompetensen hos 

verksamhetsutövaren att utvärdera sin egen produkt och dels (förutsatt att en anmälan 

lämnas in) kompetensen hos Länsstyrelsen i att bedöma eventuella risker med 

genvariationen och att lämpliga skyddsåtgärder utformas. 

 

                                                 
102 Naturvårdsverkets allmänna råd om anmälan för samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken, NFS 2001:15. 
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5.4 Miljöbalken 6 kap - miljökonsekvensbeskrivning 

 

Vid tillstånd enligt MB 9 kap och vid anmälan till samråd enligt MB 12:6 ska en MKB 

utföras. Den primära funktionen av en MKB är att utgöra beslutsunderlag i den 

kommande tillståndsprocessen. I MKB ska en bedömning från miljösynpunkt av vilken 

påverkan och vilka risker som verksamheten kan bära med sig utföras. Detta genomförs 

för att enklare kunna tillse att de allmänna hänsynsreglerna i MB 2 kap efterföljs i 

verksamheten.103 Den ekonomiska kostnaden för en MKB och förfarandet runt omkring 

finansieras av verksamhetsutövaren som upprättar en ansökan (MB 6:10). Regleringen av 

MKB finns i MB 6 kap och förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 

Förordningen innehåller bl.a. en närmare definition av verksamhet som medför 

”betydande miljöpåverkan” i FMKB 3 § och bilaga 2, mer om detta nedan. Utförandet av 

en MKB är ett processrättsligt krav vid prövning av miljöfarlig verksamhet.104 

 

Tillämpningsområdet för när en MKB ska utföras regleras i MB 6:1, och innefattar bl.a. 

en ansökan om tillstånd för MB 9 kap miljöfarlig verksamhet och MB 12 kap. Även om 

MB 12:6 inte är en ansökan om tillstånd ska en ansökan om samråd utföras och i den 

utsträckning det behövs ska anmälan innehålla en MKB (se avsnitt 5.3). Syftet som 

uppförandet av en MKB ska fylla är enligt MB 6:3 att för verksamheten (eller åtgärden) 

identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekterna som verksamheten kan 

medföra på: människor och miljö, hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i 

övrigt, annan hushållning med material, råvaror och energi. Dessa tre områden ska inte 

ses var för sig utan bedömningen ska även göras av samspelet mellan de olika områdena 

och de konsekvenser som kan uppstå.105 

 

Kortfattat kan processen beskrivas som följande: verksamhetsutövaren som vill ha 

tillstånd till sin verksamhet samråder med diverse myndigheter och andra påverkade, 

därefter utformas en MKB utifrån det enskilda fallet. Denna MKB ligger sedan till grund 

för prövning av tillståndet och de tillhörande villkoren. Avgörande för hur utförlig en 

MKB ska vara och vilka som ska närvara i samrådskretsen är begreppet ”verksamhet av 

betydande miljöpåverkan”.  

                                                 
103 Michanek G, Zetterberg C, Den Svenska Miljörätten, s. 185. 
104 Jmf MB 19:5 p. 1, MB 22:1 st 1 p. 5. 
105 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 56. 
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En verksamhet kan bli klassad att vara av ”betydande miljöpåverkan” genom att den 

innefattas i MB 6:4 p. 2 a/b/c. För detta arbete är b och c intresse. Dessa punkter avser 

verksamhet som är tillståndspliktig genom MB 9:6a respektive genom att länsstyrelsen 

under samrådsförfarande bedömer att verksamheten är av ”betydande miljöpåverkan” 

enligt MB 6:5 st 2. Kriterierna för vad som utgör en verksamhet med ”betydande 

miljöpåverkan” definieras mer specifikt i FMKB 3 §. Vissa verksamheter ska här alltid 

klassas som att ha ”betydande miljöpåverkan”, bl.a. vissa av verksamheterna som 

omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt MpF (ingen av exemplen ovan i 5.2 är 

dock uppräknade). Utöver verksamheter som räknas upp i paragrafens första stycke kan 

länsstyrelsen enligt andra stycket besluta i det enskilda fallet att klassa en verksamhet 

som av ”betydande miljöpåverkan” med stöd av kriterier i FMKB bilaga 2. Bilagan 

innehåller tre huvudpunkter med aspekter hos verksamheten som ska beaktas. 

Huvudpunkterna är projektets karaktäristiska egenskaper, lokalisering och de möjliga 

effekternas karaktäristiska egenskaper. Punkterna preciseras för diverse omständigheter 

som är av betydelse i bedömningen. Dessa preciseringar tar inte upp något som skulle 

utmåla att växtförädlingsverksamhet är av ”betydande miljöpåverkan” utom i väldigt 

specifika fall, t.ex. vid utsättningar intill känsliga miljöområden. I det generella fallet bör 

växtförädlingsverksamheten inte falla inom denna kategori. Detta verkar stämma överens 

med det uttalande som gjordes i miljöbalkspropositionen där verksamhet av naturen 

”betydande miljöpåverkan” främst ansågs ligga i tillåtlighetsprövad verksamhet enligt 

MB 17 kap och viss verksamhet som regleras av MB 9:6.106 För vissa fall där t.ex. tidigare 

otestade genvariationer eller där förändringarna är så stora att det går att prata om nya 

sub-arter kan det fortfarande finnas poänger i att verksamheten bedöms som ”betydande 

miljöpåverkan” enligt 6:4 p. 2c, detta tillhör då troligen undantagsfallen för generell 

växtförädling. 

 

För en verksamhet som inte anses medföra ”betydande miljöpåverkan” ska samråd hållas 

i god tid med länsstyrelse, tillsynsmyndigheten och särskilt berörda, MB 6:4. Särskilt 

berörda kan vid avsiktlig utsättning exempelvis vara bönder som äger närliggande 

jordbruksmark. Under samrådet ska länsstyrelsen verka för att en MKB får den inriktning 

och omfattning som behövs, MB 6:5 st 1. MKB ska sedan uppföras i den utsträckning 

                                                 
106 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 58. 
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den behövs i det enskilda fallet så att det uppfyller syftet i MB 6:3 enligt MB 6:7 st 1. Hur 

långt detta utredningsansvar sträcker sig beror på omständigheterna i det enskilda fallet. 

Utredningarna som ska företas måste fortfarande vara rimliga (jmf skälighetskravet i MB 

2:7) att utföras från ekonomisk aspekt ställt i proportion till den miljönytta det faktiskt 

ger. Huvudpoängen är att en MKB uppfyller sitt syfte av att utgöra ett fullödigt 

beslutsunderlag.107 Den färdiga MKB:n prövas sedan för godkännande av myndigheten 

som ansökan har gjorts hos, MB 6:9. Den största skillnaden mellan MB 9 kap och MB 

12:6 är att MKB som utfärdas enligt MB 9 kap även ska kungöras, MB 6:8. Kungörelse 

gäller även för all verksamhet som klassas som ”betydande miljöpåverkan”. 

 

5.5 Sortregistrering och utsädeslagen 

 

En av de kontrollverktyg som används för att kontrollera jordbruksgrödor, oavsett om de 

är framställda genom GM-teknik eller andra växtförädlingsmetoder, är registrering av 

sorter och certifiering av utsäde. Jag tar upp materialet här då regleringen ur 

kontrollsynpunkt är mer intressant för icke-GMO än GMO. Detta på grund av den 

rigorösa kontroll en GM-gröda redan genomgått innan den tagit sig hit i 

förädlingsprocessen. Utsädeslagen (1976:298) (UtL) utgör en ramlag vilken ger 

regeringen eller av regeringen utsedd myndighet rätt att utfärda föreskrifter med krav på 

certifiering av utsäde för försäljning (UtL 2 §), utfärdande av föreskrifter för certifiering 

och kvalitetskontroll (UtL 3 §) och förskrifter för tillsyn och hur den bedrivs (UtL 4 § och 

4a §), m.m. Dessa ramregler preciseras i utsädesförordningen (2000:1330) (UtF) samt i 

senare led genom diverse föreskrifter från Jordbruksverket. 

 

Försäljning av en jordbruksgröda som utsäde kräver att sorten är certifierad om arten är 

upptagen i UtF bilaga 1 enligt UtF 2 §. För att en sort ska få certifieras ska den vara med 

på den svenska sortlistan (alternativt EU- eller schweiziska sortlistan), UtF 8 § p. 1. De 

grundläggande kraven på en sort finns i UtF 9 §, en sort ska vid officiell provning visat 

sig vara särskiljbar, stabil, tillräckligt enhetlig och ha ett tillfredsställande odlings- och 

bruksvärde. Enligt UtF 10 § prövas frågor om godkännande av växtsorter till sortlistan av 

Jordbruksverket. Jordbruksverket får även utfärda vidare föreskrifter för godkännandet 

av sorter. Jordbruksverket får under denna provning ställa kvalitetskrav på utsädet enligt 

                                                 
107 MÖD 2002:18. 



49 

 

föreskrifter utfärdade via UtF 11 §. UtF 12 § reglerar vilka kvalitetskrav som får ställas i 

dessa föreskrifter. När en sort har blivit upptagen på sortlistan kan den certifieras av 

Jordbruksverket eller av Jordbruksverket behörig juridisk person, UtF 14 §. 

 

Provning och godkännande av en växtsort för intagning i den officiella svenska sortlistan 

regleras i SJVFS 2001:33108 enligt dess 1 §. Enligt 3 § krävs för ett godkännande av sorten 

att den minst klarar en prövning utförd enligt 4 § och 6 § samt att dess sortnamn anses 

lämpligt enligt 11§. Om sorten utgör livsmedel eller foder måste den även klara krav 

enligt 10 §109 att sorten inte får vara skadlig för djur eller människor vid avsiktlig 

konsumtion. Om sorten är en GM-gröda enligt MB 13:4 krävs även godkännande enligt 

MB 13:12 alternativt ett godkännande om ömsesidigt erkännande enligt FU 3:43. 

 

De kriterier som bedömningen grundar provningen på finns i 4 § och 6 §. Dessa krav är 

preciseringar av de som återfinns i UtF 9 §. 4 § behandlar punkterna särskiljbarhet, 

tillräckligt enhetlig och stabilitet. 6 § behandlar sortens odlings- och bruksvärde, dessa 

mäts efter egenskaperna avkastningsförmåga, resistens mot växtskadegörare, reaktion på 

fysisk miljö samt kvalitetsegenskaper och det slutliga resultatet är en helhetsbedömning 

av om sorten kan särskilja sig positivt gentemot andra liknande sorter. Det intressanta i 6 

§ är st 6 som ger möjligheten att neka intagning i sortlistan om odling av sorten kan 

medföra hälsofara för människor, djur eller växter. Frågan är bara hur aktivt provsorten 

granskas efter egenskaper som kan vara skadliga mot ekosystem eller andra liknande 

effekter. Under den provning som företas inför godkännandet av en ny sort för intagning 

på den svenska sortlistan kontrolleras inte specifikt efter dolda genetiska egenskaper som 

kan förekomma (ingen diskriminering görs efter framställningsmetod, förutom för 

GMO). För att nekandet enligt 6 § st 6 ska användas krävs därför att det finns en 

observerbar avvikelse som syns under en fysisk inspektion, avvikelsen måste då också 

kunna misstänkas leda till ”fara”.110 

 

Att notera är att dessa provningar endast utförs innan en faktisk marknadsintroduktion 

ska genomföras. Det finns inget som hindrar förädlaren att provodla sin gröda i privat 

regi. Rent immaterialrättsligt kan det inte skada växtförädlaren att testa sin produkt i 

                                                 
108 Omtryck i SJVFS 2014:13. 
109 Kraven baseras från Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002. 
110 Information från telefonsamtal med Anna Pettersson från JBV växt och miljöavdelning 2015-04-24. 
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privat anordnade fältförsök då kravet för ”ny” enligt växtförädlarrätten är att sorten inte 

sålts eller avyttrats med samtycke inom ett år före ansökningsdagen, 

växtförädlarrättslagen (1997:306) 3:2. 

 

5.6 Sammanfattning 

 

En verksamhetsutövare som bedriver växtförädling måste ta hänsyn till riskerna som 

verksamheten har för miljön oavsett om metoden som används i förädlingsarbetet leder 

till en GM- eller icke-GM-gröda. Detta genom att de allmänna hänsynreglerna gäller för 

all verksamhet (och åtgärder), av reell betydelse för miljön, oavsett om en verksamhet är 

särreglerad eller inte. Målet med ett skydd för den biologiska mångfalden ska efterlevas 

genom verksamhetsutövarens egen ansvar gällande riskbedömningar. Ledning för hur 

verksamhetsutövaren ska bedöma risker i sin verksamhet kan tas från regleringen kring 

GM-grödor.111 Dessa undersökningsmetoder bör enligt min mening kunna användas 

oavsett framställningsmetod och det blir upp till verksamhetsutövaren att bedöma vilka 

delar av undersökningen som kan behövas för sin verksamhet. Detsamma gäller 

säkerhetsåtgärder för den avsiktliga utsättningen, även här kan lärdom dras från 

hanteringen av GM-grödor och vilka säkerhetsåtgärder som vidtas vid avsiktlig 

utsättning. Utredningen och säkerhetsåtgärderna ska även vara rimliga i det enskilda fallet 

och nackdelen med att denna bedömning utförs endast av verksamhetsutövaren utan 

vidare tillsyn kan enligt min mening få negativa effekter. 

 

Tillsynen av att de allmänna hänsynreglerna efterlevs kan utövas genom bl.a. tillstånds- 

eller anmälningsplikt och tillsyn av den enskilda verksamheten. Fördelen med att en 

verksamhet är belagd med tillstånds- eller anmälningsplikt (förutom de rättsliga 

fördelarna för utövaren) är att tillsynsmyndigheten får en förvarning om att en aktivitet 

som kan innebära risker kommer att företas. Detta är viktigt i preventivt syfte speciellt i 

fall där en ”skada” senare kan vara svår att läka. Växtförädlingsverksamhet kommer inte 

vara belagd med denna typ av förvarning om inte beslut tas i det enskilda fallet av 

antingen tillsynsmyndigheten eller verksamhetsutövaren enligt MB 9 kap. Även om 

själva utformningen av tillståndsvillkor kan vara knepig på grund av skillnaden mellan 

                                                 
111 Jfr avsnitt 3.2 angående verksamhetsutövarens egenansvar och utredningen för avsiktlig utsättning av 

GM-grödor där de allmänna hänsynreglerna ska beaktas.  
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de risker som förekommer under förädlingsprocessen är uppgiften inte omöjlig. Med 

hjälp av kontrollprogram kan kontrollen av avsiktlig utsättning underlättas för 

tillsynsmyndigheterna samtidigt som det inte blir alltför ekonomiskt betungande för 

verksamhetsutövaren. Skyddsnätet i MB 12:6 med samråd ger ett visst skydd mot 

verksamhet som inte är belagd med tillstånds- eller anmälningsplikt. Det är dock oklart i 

exakt vilka fall som en anmälan till samråd ska genomföras vid avsiktlig utsättning. Enligt 

min mening kan denna osäkerhet till viss del läkas med att det redan vid osäkerhet ska 

ske en anmälan och att de sanktioner som följer av brott mot anmälningsplikten uppmanar 

till att osäkra fall anmäls till tillsynsmyndigheten. Dock saknas både praxis och 

vägledande dokument kring fall då växtförädlingen inte klassas som GMO. Vid 

registrering av en gröda (vilket är steget innan ett utsläpp på marknaden) till sortlistan 

sker visuella kontroller men dessa är inte direkt avsedda för att kontrollera negativ 

miljöpåverkan utan har snarare till syfte att försäkra att den nya sorten ska klara sig 

immaterialrättsligt och vara stabil nog för att släppas ut på marknaden. Det enda skyddet 

för miljön som alltid kommer att gälla kan konstateras ligga i den allmänna tillsyn som 

utförs av kommunerna samt genom verksamhetsutövarens egenansvar. 

 

6 Avslutande diskussion och slutsatser 

 

Målet med en hållbar utveckling kräver att olika delar av samhället tar hänsyn till de unika 

problem som är relaterade till den egna situationen. Utöver detta måste delarna i ett senare 

led ses som en helhet för att bedöma den påverkan som utövas. För bevarandet av den 

biologiska mångfalden krävs att flera aspekter beaktas i ett helhetssammanhang. I detta 

arbete har jag fokuserat på vilka krav som ska ställas vid utvecklingen av den nya 

generationen av jordbruksgrödor och hur dessa krav kan efterlevas. Regelverket för 

vilken hänsyn som ska tas och vilka krav på säkerhetsåtgärder som ska vidtas vid 

utsättning av nya genetiska variationer delar samma grund. Det är faran i det enskilda 

fallet som ska utredas för att säkerheten för omkringliggande miljöer ska kunna beaktas. 

Hur efterlevnaden av dessa krav sker för växtförädlingsverksamhet i Sverige idag är 

splittrat efter vilken framställningsprocess som används i förädlingsarbetet. Vilka krav 

som uppställs och kontrollen av dessa krav är tydliga då verksamheten bedriver GMO-

förädling. Här har verksamhetsutövaren en tydlig mall för det utvärderingsarbete och de 

säkerhetsåtgärder som generellt ska vidtas vid framställningen och utsättningen av sin 
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produkt. Tillsynsmyndigheternas uppgift att granska och kontrollera de specificerade 

hänsynkravens efterlevnad blir lättare av den tydlighet som systemet för med sig. 

Fördelen med denna dubbla form av kontroll kan anses uppenbar då det ger en form av 

extra säkerhet att all information garanterat kommer granskas två gånger av aktörer med 

skilda intressen men (förhoppningsvis) samma målsättning: att garantera en viss grad av 

säkerhet för miljön. All annan verksamhet som bedriver växtförädling med metoder som 

inte är innefattade i GMO-begreppet styrs istället av de mer allmänna regler som finns i 

miljöbalken och inga tydliga riktlinjer ges av lagstiftaren eller andra myndigheter. 

Eftersom de negativa effekter som är associerade med GM-grödor även kan göras 

gällande för andra organismer bör utvärderingsarbetet utföras med samma utgångspunkt. 

Hur agerar den omodifierade organismen i sin tilltänka miljö och kan detta beteende 

ändras efter den tilltänkta förändringen? Förutsatt att den som bedriver förädlings-

verksamheten har dessa två grundläggande frågor med sig under utvecklingen och 

testningen av sin produkt minimeras riskerna som kan föreligga för miljön enligt min 

mening. Avsaknaden av ett krav på kontroll av tillsynsmyndighet behöver inte vara 

negativt förutsatt att verksamheten gör en välgrundad bedömning genom egen och annan 

tillsyn och att verksamhetsutövaren tar sitt ansvar på allvar. Den kontroll som ska utövas 

av tillsynsmyndigheter blir för fallet med icke-GMO-grödor uppdelat beroende på var i 

landet som förädlingen ligger rent geografiskt. Detta är ytterligare en skillnad jämfört 

med fallet för GM-grödor där all tillsyn sker under Jordbruksverket (alternativt 

Arbetsmiljöverket för labbverksamhet). Att kontrollen av växtförädlingsverksamhet av 

icke-GMO generellt sett kommer ligga på kommunerna (alternativt länsstyrelsen) kan 

försvåra kontrollen då kompetensen kommer variera över landet. Detta kan troligtvis 

läkas till viss del genom samarbete mellan tillsynsmyndigheterna där expertkompetens 

för området kan delas. 

 

GMO-lagstiftningen vi har idag är över 20 år gammal och skapades i en tid då andra 

tekniker som kunde användas i växtförädlingsverksamhet inte var lika precisa eller 

tidsmässigt effektiva som möjligheterna den nyare GMO-tekniken förde med sig. 

Teknikutvecklingen har fortsatt i en rasande takt sen lagstiftningen infördes och idag finns 

det tekniker som erbjuder en högre grad av precision vid framställandet av GMO än vad 

de gamla teknikerna förmår. Vad som utgör en GMO är baserat på hur en förändring har 

uppnåtts och gråzonen mellan vad som är och vad som inte är en GMO blir idag allt större. 

Istället för att föra in hela gener kan idag teknik som liknar den gamla mutagenes-tekniken 
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utföra punktmuteringar i en växts DNA och frågan om även denna teknik ska undantas 

från GMO begreppet är under utredning inom EU. Gränslandet för vad som kan anses 

vara en ”naturlig” förändring av DNA är idag större än vad den var vid införandet av 

lagstiftningen, även om uttrycket är intressant i allmänhet vad det gäller domesticerade 

växter och djur. 

 

Viktigt att komma ihåg i diskussionen om biologisk mångfald och mänsklig påverkan är 

vilken typ av påverkan som ska undvikas. När det handlar om jordbruksgrödor kan hotet 

mot den biologiska mångfalden ses på två olika plan. Dels hur mångfalden inom 

jordbruket påverkas och dels hur mångfalden utanför jordbruket kan påverkas.  

 

Inom jordbruket ser vi att artvariationen blir mindre och mindre. Detta beror till stor del 

på att de sorter som finns att tillgå för odling i form av utsäde blir mer och mer 

specialiserade. Denna utveckling beror på att själva grödan måste effektiviseras för att 

vara så kostnadseffektiv som möjligt. Detta görs genom att grödan kräver mindre omsorg 

och ger mer avkastning. Utvecklingen med ett mer monobiologiskt jordbruk kan enklast 

lösas (om vi vill bevara effektiviteten) genom att fler nya sorter produceras genom en 

bredare växtförädlingsverksamhet. Genom växtförädlingen (oavsett metod) finns 

möjligheten att skapa nya genvarianter som leder till en större genetisk variation inom 

jordbruket. Andra fördelar kan följa av växtförädlingsverksamhet i form av t.ex. en ökad 

avkastning och ett mindre beroende av användning av gödsel vilket främjar en hållbar 

utveckling. När jordbruksverksamhet diskuteras idag är en del av problematiken att 

jordbruket minskar vilket leder till negativa konsekvenser för arter och växter som har 

jordbruksmiljön som sin naturliga biotop, en annan del i användning av gödsel vilket kan 

leda till övergödning och andra negativa aspekter för närmiljön. Att framställa grödor 

som kan ge en högre avkastning med en mindre miljöpåverkan (t.ex. genom ett minskat 

behov av gödsel) är därför av vikt för att Sverige ska kunna nå sina miljömål. 

 

Frågan om hur jordbruket påverkar den biologiska mångfalden utanför jordbruket har 

andra aspekter. Här har vi istället en situation där vi absolut inte vill att de grödor som 

odlas på åkrarna påverkar ekosystemen utanför sitt ”naturliga” område. Hotet som en 

jordbruksgröda kan utgöra utanför sin miljö kan mätas i bl.a. dess invasionsförmåga och 

hybridiseringsrisk. Invasionsförmågan hos de flesta jordbruksgrödor är generellt sett 

väldigt låg. De kan helt enkelt inte överleva utanför den kontrollerade miljö som utgör 
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åkermarken. Att tänka på är att detta gäller för jordbruksgrödor som finns på marknaden 

i dagsläget. Om genvariationer som möjliggör att en sort plötsligt kan bryta den här 

barriären blir situationen istället en annan, just därför är det viktigt att kunna kontrollera 

hur en ny genvariation beter sig i både den tilltänka miljön men också utanför i 

omkringliggande miljöer. Den andra risken som finns är att jordbruksgrödan för över sin 

genetiska variation till vilt levande släktingar som redan har en god överlevnadsförmåga 

utanför åkerlandskapet. Frågan här blir återigen vad det är för genvariation som överförs. 

En resistens mot ogräsmedel bör t.ex. inte kunna erbjuda en större konkurrensfördel 

utanför åkermarken och en spridning utgör därför inte en risk mot ekosystemet. Om 

genvariationen däremot innebär en snabbare tillväxt eller resistens mot vissa insekter eller 

sjukdomar och detta sprids ut i ett ekosystem kan det innebära stora fördelar för den vilda 

släktingen som i sin tur påverkar ekosystemets balans. Eftersom risken beror på de 

specifika egenskaper som genvariationen ger upphov till är det viktigt att kontrollera 

förändringen oavsett metod som har använts för dess överföring till den enskilda sorten. 

 

Växtförädlingen har genom mutagenes-teknik och senare GMO under lång tid tillfört 

sorter nya genetiska variationer genom användning av avancerad teknik utan att det har 

medfört allvarliga komplikationer. Men det är fortfarande viktigt att kunna utföra 

kontroller och kartlägga vilken påverkan människor har på ekosystemen runt omkring 

oss. En del i detta är att utföra åtminstone någon form av grundläggande kontroll över 

vilka genetiska variationer vi från mänsklig sida tillför naturmiljön, antingen avsiktligt 

inom jordbruket eller oavsiktligt genom flykt från den tilltänka utsättningen. 

Möjligheterna att utföra denna kontroll finns idag i den svenska miljölagstiftningen. För 

tekniker som inte innefattas av GMO-begreppet kräver det dock ett aktivt arbete från 

tillsynsmyndigheterna att tillse att den växtförädlingsverksamhet som bedrivs i Sverige 

görs med ett ansvar för miljön, förutsatt att verksamheten inte själv begär tillstånd enligt 

MB 9 kap eller anmäler till samråd enligt MB 12:6. Hur detta ska genomföras blir 

specifikt från fall till fall, men det kan inte ses som en orimlig åtgärd att slutprodukten 

från en växtförädlingsverksamhet ska kontrolleras innan en avsiktlig utsättning sker. 

Beroende på vilken genvariation som har tillförts kan denna kontroll sträcka sig från att 

en sakkunnig endast granskar informationen om grödan och vad förändringen innebär till 

att mer extrema säkerhetsåtgärder ska vidtas i det enskilda fallet. Det viktiga är att denna 

kontroll utförs. Att en produkt är en genetiskt modifierad organism enligt lagens mening 
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medför inte per automatik att den är farlig precis som att en annan produkt som inte faller 

inom begreppet är ofarligt, faran beror istället på omständigheterna i det enskilda fallet. 
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