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Genmodifisert sprøytemiddeltolerant bomull   

Søknad EFSA/GMO/NL/2010/77: Bomull GTxLL  
fra Bayer Crop Science til import, prosessering, mat og fôr  
under EU-forordning 1829/2003 (første innspillsrunde) 

 
Bioteknologinemnda har mottatt høringsbrevet fra Direktoratet for naturforvaltning 
datert 18.2.2011, og stiller nå spørsmål som vi mener produsenten bør utrede 
grundigere før søknaden sluttbehandles i Norge. Etter at produsenten har kommentert 
spørsmål og innvendinger fra EU/EØS-landa, ønsker Bioteknologinemnda å få 
søknaden på ny høring.  
 

Den genmodifiserte bomullsplanten med 
handelsnavnet GTxLL er en kryssing 
mellom de to genmodifiserte plantene 
GHB614, som tåler sprøytemidler med 
glyfosat, og LLCotton25, som tåler 
sprøytemidler med glufosinat-ammonium. 
GTxLL tåler derfor begge disse 
sprøytemiddeltypene. LLCotton25 er 
godkjent for import, prosessering, mat og 
fôr i EU, mens GHB614 er til vurdering.  
 

Helserisiko 
Sprøytemidler med glufosinat-ammonium er dokumentert som så helse- og 
miljøskadelige at de er forbudt i Norge. 
 
Nyere studier viser at også sprøytemidler med glyfosat kan være mer skadelige enn 
man før har trodd, både i økosystemer til lands og til vanns.1-3  Studier gjort på dyr og 
cellekulturer, tyder på at glyfosat kan være giftig for gnagere, fisk og mennesker4-9, i 
tillegg til å virke som hormon-hermer eller hormonhemmer9. I noen cellekulturforsøk 
er Roundup mer giftig enn 

Bakgrunn: Bomull 
Bomullsfrø er den viktigste kilden til tekstilfibre 
i verden. I tillegg utvinnes olje fra bomullsfrø 
som brukes til steiking, i matfett og 
salatdressing, mens biprodukter brukes til 
dyrefôr. Fiber brukes også som tilsetning i 
bakervarer og dressing, og i papir, lakk m.m. 
Tre fjerdedeler av bomullsproduksjonen i 
verden foregår i Kina, India, USA og Pakistan. I 
Europa dyrkes det bomull først og fremst i 
Hellas og Spania. 
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glyfosat alene.10 Det tyder på at noen av de andre 
ingrediensene i Roundup også er giftige, eller at de 
forsterker effekten av glyfosat. Det finnes mange 
forskjellige Roundupsammensetninger. Studier fra 
USA viser at glyfosattolerante planter har ført til økt 
bruk av Roundup sammenlignet med ikke-
genmodifiserte planter.11  
 
I studier er det viktig å bruke bomull som faktisk har 
vært sprøytet med glyfosat og glufosinat-ammonium. 

 

Mil jørisiko 
Fordi Bayer Crop Science ikke har søkt om tillatelse 
til dyrking av bomullsplanten i Europa, vil eventuell 
miljørisiko her gjelde frø som kommer på avveie 
under lagring og transport, eller fôr og fôrrester som 
spres i økosystemer til lands eller til vanns. 

Bomullsplanten har ikke ville slektninger i Europa den kan krysse seg med. Dessuten 
har frøa dårlig overlevelsesevne, de mangler evnen til å gå i hviletilstand og trenger en 
gjennomsnittstemperatur på 18 ºC. Derfor mener Bioteknologinemnda at spill av frø 
ikke utgjør noen miljørisiko her. 
  

Bærekraft,  etikk og samfunnsnytte 
Etiske forhold og bidrag til bærekraft og samfunnsnytte er selvstendige 
vurderingskriterier etter genteknologiloven. Bioteknologinemnda har tidligere bidratt 
til å operasjonalisere disse begrepene. Nemndas operasjonalisering er som kjent tatt 
direkte inn i forskriften om konsekvensutredning etter genteknologiloven. Etter norsk 
lov skal søknader om godkjenning av en GMO inneholde en konsekvensutredning. 
Nemnda minner om at det er søkeren som har ansvaret for at en slik utredning blir 
gjort. Forhold i produksjonslandet er også viktige for å vurdere bærekraft og etiske 
spørsmål. 
 
Sprøytemidler med glufosinat-ammonium er dokumentert helse- og miljøskadelige og 
bidrar derfor ikke til bærekraftig utvikling. Bioteknologinemnda mener også at det er 
uetisk å tillate import av en genmodifisert plante som er dyrket med bruk av 
sprøytemidler som er så helse- og miljøskadelige at de er forbudt i Norge.  
 

Bioteknologinemndas innspil l :  
Bioteknologinemnda ber om at Bayer Crop Science må gjøre de samme forsøka med 
hybriden GTxLL som med foreldrelinjene, blant annet gjøre studier av næringsinnhold 
og fôringsstudier på samme måte som for foreldrelinjene, med proteiner som er isolert 
fra planten og materiale fra planten. 
 

 
 

Genmodifiseringen 
Bomullsplanten GTxLL er laget ved 
tradisjonell kryssing av 
bomullslinjene GHB614 og 
LLCotton25, som begge er 
genmodifisert ved hjelp av 
jordbakterien Agrobacterium. 
GHB614 har fått satt inn genet for 
proteinet EPSPS fra mais, noe som 
gjør planten motstandsdyktig mot 
sprøytemidler med glyfosat.  
LLCotton25 har fått satt inn genet 
for proteinet PAT fra jordbakterien 
Streptomyces hygroscopicus, slik 
at den tåler sprøytemidler med 
glufosinat-ammonium. 
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Bioteknologinemnda ber også om at Bayer Crop Science må svare på disse spørsmåla: 
 

– Vil sammensetningen av sprøytemiddelrester i mat og fôr basert på bomull 
endres? 

– Vil bønder og landarbeidere bli eksponert for sprøytemidler på en annen måte 
enn før?  

– I hvilken grad vil rotasjon mellom denne bomullen og andre sorter som er 
utviklet for andre sprøytemidler føre til at resistensutviklingen hos ugress 
forsinkes?  

– Er det etablert systemer for sameksistens mellom genmodifiserte og ikke-
genmodifiserte planter der bomullen skal dyrkes? 

– Ser en for seg at landbrukspraksis i de aktuelle dyrkingsområdene vil forandres 
ved bruk av denne bomullen, og i tilfelle hvordan?  

– Vil dyrking av GTxLL ha sosioøkonomisk betydning for bestemte grupper av 
befolkningen?  

– Har bøndene valgfrihet slik at det er mulig å gå tilbake til å dyrke ikke-
genmodifiserte planter etter å ha dyrket bomullen GTxLL? 

– I hvilken grad vil bruken av en genmodifisert bomullsplante som GTxLL gi 
bøndene økt trygghet og sikkerhet for avlingene sine, for eksempel når det 
gjelder pris og avsetning? 

– Vil dyrking av denne bomullen gi en omlegging av arealbruken slik at det fører 
til endring av det biologiske mangfoldet? 

 
 
 
Med hilsen 
   
 
 
Lars Ødegård         Sissel Rogne 
leder          direktør 
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