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'' DETER 
LANDBRUG ... " 

En vej til bedre husdyrproduktion? 

Landbrugsraadet 1996 



Forord 

Dette hrefte med tilh0rende bilag er udarbejdet af forskningsadjunkt 
Peter Holm, Statens Husdyrbrugsfors0g, Forskningscenter Foulum, 
Embryoteknologisk Center, og udgivet af Landbrugsraadet 1996. Derud
over har seniorforskerne Just Jensen og Mogens Vestergaard, forsknings
lektor Henrik Callesen, forstander dr. agro. Bernt Bech Andersen, Statens 
Husdyrbrugsfors0g, Forskningscenter Foulum samt landskonsulent 
Thorkild Lykke, Landskontoret for K vreg, Skejby, bistaet med en faglig 
vurdering. Dyrlrege Birgit Agner Petersen har forstaet de tegnede illustra
tioner. Lektor Mette Fr0Iund, K0ge Gymnasium, har staet for den fagligt 
predagogiske tilrettelre ggelse. 

Med landbrugets nyligt udkomne oplreg til f0devarepolitikken frem mod 
ar 2000 fors0ger dette materiale at efterkomme den interesse og debat, 
der forstaeligt udspringer heraf. Dette i en bred, overordnet forstaelse for 
sammenhrenge i primrerproduktionen, samfunds0konomien samt 
forbrugerkravene til fremtidige fodevarer. 

Materialet kan anvendes som supplement til undervisningen i gymnasie
og HF-klasser eller tilsvarende niveau. Det giver en bredere indgangs
vinkel i problematikken om anvendelse af bioteknologi indenfor husdyr
produktionen. 
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I . lndledning 
Anvendelsen af forplantningsteknologier, genteknologier og produktions
frernmende stoffer i husdyrbruget har frellesnrevneren: mere effektiv 
produktion. Op gennem 70' eme og 80' eme har brugen af disse 
produktionsredskaber vreret husdyrproducentens middel til at opna bedre 
¢konomi og st!Z)rre konkurrenceevne og forbrugerens vej til billigere 
f!Z)devarer. 

Men strpmninger i samfundet synes at have rendret sig med st!Z)rre krav 
til produktkvalitet og etisk forsvarlige produktionsformer. Eftersp¢rgslen 
efter ¢kologiske landbrugsvarer er stigende, og der fokuseres nu i langt 
h¢jere grad pa husdyrsundhed og -velfrerd og f!Z)devarekvalitet. 

Husdyrbruget er i en omstillingsfase, hvor det i stigende grad skal kon
kurrere pa verdensmarkedet samtidig med, at kravene :fra det hjemlige 
om bedre kvalitet skal tilgodeses. Det stiller store krav til fleksibilitet. 
Brugen af de nye bioteknologier kan vrere med til at sikre denne fleksibi
litet. Teknikker som kloning og gensplejsning strider imidlertid mod 
mange menneskers husdyretiske holdning. 

Produktionsfrernmende antibiotika, probiotika og hormoner h¢rer ogsa 
med til det manipulerende husdyrbrug som redskaber til at ¢ge produk
tionen og foderudnyttelsen. Den legale og illegale anvendelse af disse 
midler i og udenfor EU diskuteres hyppigt i pressen med henvisning til 
midlemes eventuelle skadelige virkning for mennesker. 

En generel accept af disse produktionsfrernmende eller-forbedrende 
midler afhrenger bl.a. af, om husdyrenes fortsatte velfrerd kan sikres, om 
f!Z)devarekvaliteten kan sikres, om teknikkeme er ressourcebesparende 
eller det modsatte, og om vi samtidig kan opretholde eller maske ¢ge 
f!Z)devareproduktionen. 

I de f!Z)lgende afsnit redeg!Z)res for nye og gamle forplantnings- og gen
teknologier og produktionsfrernmende midler og deres anvendelse inden
for husdyrbruget. 

Forskellige institutioner, organisationer og personer med tilknytning til 
landbruget eller forbrugeme er blevet adspurgt vedr¢rende deres syn pa 
sagen. Uddrag af disse svar indgar i teksten pa relevante steder, og kan 
ses i deres helhed bagest i hreftet. 
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2. Husdyr og husdyrbrug 

2.1. Det traditionelle husdyrbrug 
Landbruget fylder meget i det danske landskab. Omkring 27.390 km
eller 63% af Danmarks samlede areal bliver drevet som landbrugsjord 
fordelt pa omkring 71.000 landbrugsbedrifter (1993) med eller uden 
husdyrhold. 

Landbrugsproduktion generelt og husdyrbrugsproduktionen i srerdeles
hed fylder ogsa meget pa nationalbudgettets indtregtsside. I 1993 produ
cerede de ca. 35.000 landbrug med husdyrhold produkter til en samlet 
vrerdi af 33,7 milliarder kr. Af den totale landbrugseksport pa 47,5 mia. 
kr. udgjorde eksporten af animalske produkter omkring 75% eller ca. 
15% af den samlede danske eksport. Alene den intensive danske svine
produktion hentede 20 mia. kr. i eksportindtregter, mens mrelke
produkteme tegnede sig for godt 10 mia. kr. (se tabel 1 herunder). 

Tabel 1: Produktionsvrerdien af animalske produkter samt deres andel af den 
samlede landbrugseksport i 1993 (Kilde 1) 

Produktion 
(mia. kr) 

% af total 

Total 

33,7 

Svineked Ma!lk 

14,7 
43.7 % 

11,6 
34,5% 

Okseked 

3,9 
11,6% 

1,7 
5,1% 

Mink m.m. 

1,7 
5,1% 

Husdyrbruget har forandret sig meget de sidste mange ar. Hoved
tendensen har vreret og er stadig en st!i')rre og st!i')rre specialisering. I dag 
har under 20% af bedrifteme blandet husdyrhold med svin og kvreg, 
hvorimod tallet for 25 ar siden var omkring 75%. Forandringen viser sig 
ogsa ved, at der er frerre og st0rre besretninger. Pa trods af stadig stigende 
indpasning af 0kologiske og gr0nne landbrug, ser denne udvikling ud til 
at ville fortsrette. 

Antallet af svin og fjerkrre er steget de sidste ar, mens antallet af k0er er 
faldet. Sidstnrevnte hjulpet godt pa vej af indf!i')relsen af mrelkekvoter. Se 
tabel 2 for yderligere detaljer. 

7 



Figur 1: Eksempler pa stigninger 
i effektivitet i husdyrproduktionen 
(modijiceret efter kilderne 1 og 
13) 

8 

Tabel 2: JEndringer i husdyrbestanden og bedriftstrukturenfra 1982til1993(Kilde1) 

1982 1993 

Kv<!!g ialt 2.824.000 2.195.000 
heraf malkekeer 984.000 714.000 
Malkekv<l!gsbes<l!tninger ialt 37.000 18.000 
Gns. antal malkekeer per bedrift 27 40 
Svin ialt 9.097.000 11.567.000 
heraf seer 975.000 1.056.000 
Svinebes<l!tninger ialt 55.000 27.000 
Gns. antal svin per bedrift 170 431 
Hener ialt 4.431.000 4.223.000 
Bes<l!tninger med honer ialt 23.500 10.300 
Bedrifter med over I 0.000 hens 124 * 
Slagtekyllinger ialt 8.535.000 13.399.000 
Bedrifter med over 25.000 189 # 
* disse havde 73% al alle hener i Danmark. # disse producerede 95% al alle de danske slagtekyllinger. 
lndenfor de store husdyrbrugssektorer, det vii sige kva?g, svin og fjerkra!, er a?ndringeme gaet hand i hand med meget va?sentlige fremskridt i 
produktionen (se figur I). 

Maelkeydelse pr malkeko, kg 

Keerne giver mere mcelk 

5000+-----------' 
1978/79 

Seerne producerer flere grise, som vokser hurtigere og er mere 
magre end tidligere Kl/Id I slagtesvlnekroppen, pct 

Grise pr. lirsso 

14-------------1 
1978 1993 

Kyllingerne bliver grydeklare 
pa 5-6 uger 

Slagtekylllngers dagllge tllvaekst, gr. 

~+------....------i 

Henerne lcegger reg 
som aldrig fer 

A!g pr. h111ne under Intensive 
produktlonsforhold 

1970 1980 11190 
200 +------..-------i 

1970 1980 1990 



Effektivitets stigningen 
afspejles i 0gede 
d()dsrater og sygdoms
frekvenser 

Disse produktionsstigninger skyldes dels effektive avlsprogrammer, som 
bl.a. inddrager forskellige gamle og nye forplantningsteknologier, dels 
udviklingen af h¢jeffektive produktionsformer, der bl.a. omfatter anven
delsen af vrekstfremmende midler. 

Effektivitetsstigningen i kvregbruget har vreret sammenfaldende med en 
stigning i d¢dsraten (se figur 2). Derimod er der sammenhreng mellem 
yverbetrendelse og andre produktionsrelaterede sygdomme hos k¢er ikke 
entydig (se figur 3). Den hurtige tilvrekst hos kyllinger har medf¢rt 
stigende benproblemer. Idag fravrennes smagrisene oftest ved 3-4 ugers 
alderen mod tidligere 8-ugers alderen, og s¢erne star ofte fikserede pa 
meget lidt plads. 

Arlig 
d0dsrate 

196061 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

Figur 2: Den arlige dpdsratefor udvokset kvreg i Danmark i antal dpde pr. 10.000 
kper og kvier, der har krelvet (den brudte linie), samt den gennemsnitlige tendens i 
perioden 1960-1982 (den retie linie) (kilde 16) 

Behandlede keer 

25 

20 

15 

10 

5 

Ydelse 
kg ma1lk pr. dag 

Kllnisk mastitis 

Stofsk./ford. 
sygdomme 

Be rbeta1ndelse 

Klovbyld 

Ot-~~~~~~~~~~~~----.-

78/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 

Figur 3: Mrelkeydelse og sygdomsfrekvenser fra 1978til1986 i danske 
observationsbesretninger (helllrsforspgsbrug)(kilde 16). 
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Manipulationer med vore husdyr med det form:ll at 0ge produktiviteten, 
har altid vreret en del af husdyrbruget. Forplantningen ( og derigennem 
arvemassen), stofskiftet og ford0jelsen er de omrader af husdyrenes 
fysiologi, der traditionelt har vreret udsat for husdyrbrugerens pavirknin
ger. Imidlertid har en rrekke nyere tiltag indenfor forplantnings
teknologien, genteknologien og anvendelsen af produktionsfremmende 
stoffer faet forskellige grupper i samfundet til at srette sp0rgsmalstegn 
ved forsvarligheden i denne fortsatte udvikling. Pa de folgende sider vil 
disse forskellige tiltag og deres virkning pa husdyrene blive beskrevet. 
Endvidere fors0ges belyst eventuelle konsekvenser for milj0 og forbru
gere. 



2.2. Det traditionelle husdyr 
Forstaelsen af de nye teknologiers og produktionsfremmende staffers 
indvirkning pa husdyrene betinger et kendskab til det normale. Derf or vii 
der i det fjZjlgende blive omtalt de omrader af forplantnings-, hormon- og 
ford¢jelsessystememe, som sk!Zlnnes n¢dvendige for at opna en sadan 
forstaelse. 

2.2.1. Arvemassen, husdyrenes genetiske kode 

Hvadenten man taler om dyr, planter eller andre levende organismer, er 
livsprocesseme opbygget af uendelige lange rrekker af sammenhrengende 
kemiske processer, der til stadighed foregar indeni og uc:lenfor kroppens 
celler. Frelles for disse processer er, at de direkte eller indirekte styres af 
cellemes arvemasse eller arveanlreg. Med arvemassep forstas de gener, 
arveanlreg eller genetiske koder, der skal til for at programmere de speci
fikke rrekkef¢lger af aminosyreme i hvert af kroppens proteiner (se figur 
4). 

c 

Cellekjerne 

Arvestoffet DNA 

a 

Kopiering av l"arbeidstegning,, 
RNA 

Verksted for 
proteinsyntesen 

Proteinproduksjon 

Figur 4: Tre af livets grundlceggende ( cellulcere) processer: 

b 

(a) Kopiering af arvemassen (DNA), sa den kan gives videre til vores kf)nsceller og 
f)vrige celler under deling. 
(b) Aflcesning af DNA og dannelse af et aftryk af genernes protein-kode (RNA). 
(c) Produktion af proteiner udenfor cellekernen efter RNA-aftrykket (modificeret 
efter kilde 14). 
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Husdyrenes DNA 
koder for over 
50.000 gener 

2500-5000 gener 
s0rger for de 
genetiske forskelle 
indenfor husdyrarterne 
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Den genetiske kode bestar af kombinationer af 4 baser, som parvis dan
ner trinene i den dobbelte DNA-trad, som udg¢r arvemassen. I DNA
molekylet hos husdyrene findes ornkring 5,5 rnilliarder trin. Hver af de 
20 eksisterende aminosyrer har en specifik kode bestaende af 3 ,,base
trin". Koden for et gennemsnitsprotein ,,fylder" mellem 900-1500 ,,base
trin" pa DNA-traden. Dertil komrner 50-100 ,,base-trin", som benyttes til 
et regulator-gen, der er n¢dvendig for at styre til- og frakoblingen af 
struktur-genet. Sadanne regulator-gener spiller en meget vresentlig rolle 
ved produktionen af transgene dyr (se afsnit 3.3.l. side 37). 

Husdyrene har 50.000 - 100.000 gener. De udg¢r en mindre del af DNA
molekylet. Den resterende del bestar af base-sekvenser, hvis formal og 
funktioner stort set er ukendte. 

Hovedparten (95%) af pattedyrenes og fuglenes gene:i; er ens hos alle 
individer indenfor en given dyreart. I de resterende 5% af generne findes 
de variationer i base-trinene, som betinger den genetiske variation inden
for en art. Blot en enkelt rendring i et base-trin resulterer i mindst to 
forskellige protein-varianter af samrne protein. 

Dyrenes arvemasse er dobbelt, det vil sige, den er samrnensat af en 
halvdel fra hver af forreldrene. Saledes findes ogsa 2 kopier af hvert gen 
(allelle gener), der hver for sig koder for samme type protein. Hvis blot 
5% procent af generne, svarende til 2500-5000 gener hos husdyrene 
varierer, vii der i teorien kunne findes mindst 22500 (2 opl¢ftet til poten
sen 2500) forskellige genetiske kombinationer. 

Et husdyr med 2 forskellige allelle gener (A og a) for et givet protein 
siges at vrere heterozygotisk (Aa) med hensyn til det gen. Ens allelle 
gener betyder, at husdyret er homozygotisk (AA eller aa) med hensyn til 
genet. Et heterozygotisk dyr vii kunne producere 2 varianter af samme 
protein, og det vii formodentlig i de fleste tilfrelde vrere en fordel for 
dyret, da 2 protein-varianter ¢ger muligheden for at tilpasse sig forskel
lige livsbetingelser. Men i visse tilfrelde vil heterozygoti vrere negativt 
for dyret. Hvis protein-varianten ,,a" ikke fysiologisk fuldstrendig kan 
erstatte ,,A", vil individer med gen-kombinationen ,,Aa" klare sig darli
gere end ,,AA"-individer. Homozygote ,,aa"- individer vil i sadanne 
tilfrelde maske blive syge, det vil sige lide af en arvelig sygdom. 

I forbindelse med den k¢nnede forplantning sker der en omfordeling af 
de allelle gener saledes, at afkommets arvemasse ikke blot er et simpelt 
aftryk af forreldrenes arvemasse. Under k¢nscelle-dannelsen finder der 
overkrydsninger sted mellem kromosom-halvdelene, satedes at de allelle 
gener fra de respektive forreldre kan bytte kromosom-halvdel (se figur 5 
pa side 13). Dernrest kan fremmede alleller bringes sammen under selve 
befrugtningen. 
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Figur 5: Skematiskfremstilling af et kromosompar med 4 indtegnede gener under 
reduktionsdelingen (meiosen) iforbindelse med dannelsen af k(Jnsceller. Figuren 
viser overkrydsning mellem kromosomparrets homologe kromosomer, der stammer 
henholdsvis fra indvidets mor og far. 
(1) Ingen overkrydsning. Der dannes kun 2 slags k(Jnsceller (ABCD og abed). (2) 
Enke It overkrydsning og 4 forskellige slags k(Jnsceller dannes, heraf 2 nye typer. (3) 
Dobbelt overkrydsning, sa 3 af de 4 kfJnsceller er blevet rendret (modificeret efter 
kilde 15). 

Forskellene i de enkelte gener skyldes mutationer. De fremkommer ved 
ombytninger og udeladelser af ,,basetrin" under kopiering af DNA
molekylet i forbindelse med celledelingeme. Sker fejlen under dannelsen 
af k¢nscelleme kan mutationen f ¢res videre til nreste generation. Det sker 
imidlertid sjreldent. Indenfor en generation af pattedyr regner man sale
des med, at mindre end 1 ud af 100.000 ky:;nsceller indeholder mutationer 
i arvemassen. De fleste mutationer er dy:;delige, men i fa tilfrelde vii de 
vrere neutrale, og der opstar en ny gen-variation. Uhyre sjreldent er de 
fordelagtige og medf y:;rer permanent rendring af et protein, men det er 
alligevel disse mutationer, som har dannet grundlaget for evolutionen af 
arteme. 

Arvemassen kan ogsa pludselig tilfores hele gener fra andre arter. Virus 
kan medvirke til, at gener sa at sige springer over artsbarriereme og 
udf¢rer saledes en naturlig gensplejsning. Hos fjerkrre har man identifice
ret adskillige artsfremmede gener, der er blevet overfort ved hjrelp af 
virus. Hvor ofte det sker hos pattedyrene vides ikke, men man ved, at det 
hrender. 

2.2.2. Kenscellerne, befrugtning og den tidlige fosterudvikling 

Husdyravlen indrager i stigende grad modeme forplantnings- og gen
teknologier. Forskellige manipulationer med k¢nsceller og tidlige befrug
tede reg kan g¢re avlsarbejdet hurtigere og mere resultatsikkert end 
tidligere. Med de spirende gensplejningsteknikker vil det tillige vrere 
muligt at krydse artsbarrieren og derved blande ¢nskede arveanlreg fra 
forskellige arter. 

Udgangspunktet for forplantningsteknologieme er husdyrenes k¢nsceller 
(sred og ubefrugtede reg) eller de tidlige befrugtede reg (embryoner) (se 
figur 6 pa sidel5). 

Sredcelleme dannes i testikleme ud fra kimceller, som er vandret til 
testikelvrevet i det tidlige foster. Produktionen af sredceller starter i 
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puberteten, og dannelsen af en sredcelle tager et par maneder. Der ligger 
til stadighed, gennem det meste af handyrets liv, miliarder af nresten 
frerdige sredceller, som opnar fuld befrugtningsevne i det ¢jeblik, de 
passerer gennem hundyrets k¢nsorganer. Antallet af sredceller star sale
des i skrerende kontrast til det antal af regceller, som bliver befrugtet 
igennem et hundyrs liv. 

Forplantningsteknologieme udnytter dette skreve forhold, idet man ved 
anvendelsen af teknikker som kunstig befrugtning (inseminering) og 
reagensglasbefrugtning (in vitro befrugtning) kan sikre succesfuld be
frugtning med meget mindre mrengder sred. 

Det endelige antal regceller hos hundyret udvikles allerede i reggestok
kene i fosterlivet. Her ligger de i en dvaletilstand, som primrere regceller. 
Videreudviklingen af hvilende, primrere regceller frem til det modne, 
befrugtningsdygtige stadium tager mange maneder og pabegyndes 1¢
bende gennem hele det frugtbare liv. Men kun en lille ot¢kdel af 
regcelleme nar sa langt. K¢er f¢des f.eks. med 100.000 - 150.000 pri
mrere regceller, men under 0,5% vil i 1¢bet af dens frugtbare liv blive 
frerdigudviklet til modne, befrugtningsdygtige regceller. Resten frasorte
res af ukendte arsager og gar til grunde pa alle mulige mellemstadier. 
Dette ,,overskud" af regceller udnyttes i diverse forplantningsteknologier, 
idet man kan ,,redde" nogle af de regceller og benytte demi avlsarbejdet. 

Nar regget l¢snes i dyrets brunst, er det omgivet af en gennemsigtig skal 
og maier 0, 1 - 0,2 mm i diameter afhrengig af dyrearten. Skallen er med 
til at regulere befrugtningen og tjener desuden som beskyttelse af de 
befrugtede reg mod moderens celler ( det befrugtede reg er jo en fremmed 
organisme). 

Hvadenten hus(patte)dyrene er blevet naturligt bedrekket eller 
insemineret, finder befrugtningen sted i reggelederen umiddelbart efter 
regl¢sningen. I 1¢bet af 4-5 dage udvikles det befrugtede reg - embryonet 
- fra 1. cellestadie til 16.-32. cellestadie (morula), hvor den f¢rste celle
differentiering sker. Pa morula-stadiet dannes et lag af overfladeceller -
trophoblaster, der bliver til fosterhinder, og en indre cellemasse - kim
celler eller embryoblaster, som primrert bliver til fosteret. Samtidig med 
dannelsen af trofoblastcelleme bevreger embryonet sig fra reggelederen 
ud i livmoderen, hvor det udvikles til blrerestadiet (blastocyst) og 
klrekker fra sin skal 7-9 dage' efter befrugtningen. Fra dette tidspunkt og 
frem til 16-18 dage efter befrugtningen, sker der hos produktionsdyrene 
en enorm vrekst af trophoblasten, som derefter vii frestne sig til livmode
ren. Figur 6 (side 15) illustrerer den tidlige embryonale udvikling pa 
koen. 

De f¢rste 2-3 dage efter befrugtningen reguleres og emreres embryonet af 
den ,,madpakke" af RNA, proteiner, fedtstoffer m.v., som er medbragt fra 
moderen via det ubefrugtede reg. Herefter trreder embryonets egen arve
masse i funktion, og embryonet styrer herefter sig selv. Det befrugtede 
reg kaldes et embryon i den f¢rste 1/4-113 af drregtigheden, hvor alle 
organsystemer anlregges. Derefter taler man om et foster. 
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Figur 6: De forskellige udviklingsstadier af reg fra kvreg. 
I: reggestok; II: reggeleder; Ill og IV:livmoder. (a) umodent ubefrugtet reg; (b) 
befrugtning af modent ubefrugtet reg; ( c) forkerne stadium; ( d) 2-celle embryon; ( e) 
4-celle embryon; (j) morula (brombrerstadium); (g) blastocyst (blrerestadium)(kilde 
17). 

Naturlig forplantning hos sunde husdyr er i rnodsretning til rnennesket 
norrnalt rneget velfungerende. Succesfuld befrugtning sker i ornkring 
90% af tilfreldene, og af de frernkornne ernbryoner overlever cirka 65% 
ernbryonal- og fosterstadieme og bliver ff)dt. I tabel 3 vises forskellige 
naturlige arsager til frugtbarhedstab hos kvreg. 

Tabet 3: Naturlige arsager til tab af frugtbarhed hos kvreg og deres skf)nnede 
fordeling (modificeret efter kilde 2 ). 

Arsag 

Manglende befrugtning 
Embryonaldod*, ialt 
Fejl i enkelt(e) gener 
Kromosomfejl 
Uheldig kombination af (mange) gener: 

hos embryonet 
hos moderen 

Fosterdod# 
Total 

Bidrag til skonnede totale frugtbarhedstab (%) 

10 
20-25 
< 3 
5-10 

10 
3-8 
35-40 

* i ferste I /3 af dri!!gtighedsperioden; # i sidste 2/3 af dri!!gtighedsperioden 
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2.2.3. De naturlige hormoner 

Det hormonelle eller endokrine system udg!Z)r sarnrnen med nervesyste
met kroppens store kontrolsystemer. 

Hormonerne deltager i den overordnede styring og koordination af krop
pens biokerniske processer. Det ornfatter f.eks. omsretningen af nrerings
stoffer fra tarmen til kropsvrev - altsa vrekst, eller omsretningen af 
nreringstofferne til forskellige livsytringer, f.eks. koordinationen af 
forplantningsprocesserne. 

Hormonerne produceres i forskellige organer, hvorfra de transporteres 
med blodet til deres ma.Iorganer eller aktionssted. I figur 7 herunder 
vises nogle af de vigtigste hormonproducerende organer. 

Hypothalamus 

Placenta 

~ncreas 

Figur 7: Vigtige hormonproducerende organer og deres placering (kilde 16). 

Hormonet bindes til receptorer i/pa cellerne i ma.Iorganerne, som derved 
kan registrere rendringer i hormonets koncentration. Bindingen til 
receptorerne vii pavirke cellernes stofskifte i en forma.Istjenlig retning. 
Dette vii pavirke hormonkoncentrationen i blodet via komplicerede feed
back mekanismer saledes, at den naturlige hormonale balance oprethol
des (se figur 8). 

Celle i et 
endokrint organ 

Re~strering 

/ 
af ehov 

Hormon-
syntese 

l Hormon-
sekretion 

Oplagring 

BLODET 

Biologisk 
behov Feedback 

Celle i 
mal organet 

Lokaleffekt 

Pavirkning 
af cellens 
aktivitet 

Transport via 
blod 

1------''------ Hormonreceptor- 1-----' 

kom leks 

Figur 8: Skematisk illustration af det hormonelle system (kilde 16). 
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Hormonerne kan, pa baggrund af deres kemiske opbygning, som har 
afg0rende betydning for deres respektive egenskaber, opdeles i tre hoved
grupper. 

1. Steroidhormonerne, hvortil de naturlige k0nshormoner h0rer, er fedt
opl0selige hormoner, som frit passerer gennem cellevreggene. Da de 
tillige kun i mindre omf ang nedbrydes i tarmen, er de virkningsfulde ved 
indgift via foderet. De indgives dog oftest ved indspr0jtning eller via sma 
hormonfyldte kapsler, der indsrettes under huden og langtsomt afgiver en 
given mrengde hormon. Steroidhormonerne virker direkte pa receptorer i 
cellernes kerner. 

2. Proteinhormonerne, som f.eks. vreksthormonet og de overordnede 
k0nshormoner, er opbygget af aminosyrekreder og kan ikke passere 
cellevreggene. De ud0ver deres virkning gennem receptorer pa cellernes 
overflade. Som proteinstoffer nedbrydes de tillige i tarmen. Derfor for
drer anvendelsen af dem, at de indgives direkte i kroppen via indspr0jt
ning eller hormonfyldte kapsler. 

3. Katekolaminer, hvortil adrenalin og nor-adrenalin h0rer, spiller en 
vresentlig rolle i nervesystemet, men ud0ver ogsa en effekt direkte pa 
malorganer (hjerte, blodkar, lunger, muskulatur m.m.) via de sakaldte 
alfa- og betareceptorer pa celleoverfladerne. Til gruppen af 
katekolaminer h0rer de syntetiske beta-agonister, der er specielt desig
nede til at aktivere beta-receptorerne. Aktivering af beta-receptorerne 
bevirker bl.a. 0get puls, udvidelse af bronchierne, udvidelse af blodkar
rene i muskulaturen, 0get proteinsyntese og 0get fedtnedbrydning. Stof
ferne anvendes herhjemme til behandling af astma og andre lungelidelser 
hos mennesker. I udlandet benyttes de desuden i vid udstrrekning som 
vrekstfremmere i husdyrproduktionen pa grund af deres effekt pa protein
og fedtstofskiftet. 

Udover disse 3 hovedgrupper af hormoner findes, en rrekke lokalt produ
cerede hormonlignende stoffer. Et af dem er prostaglandin, som bl.a. 
dannes i livmoder, muskulatur m.v. og som har stor betydning for for
plantningen. Prostaglandiner anvendes meget hyppigt til styring af brun
sten hos husdyrene. 

17 
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I tabel 4 angives en oversigt over betydningsfulde hormoner, der pavirker 
husdyrenes vrekst, forplantning og mrelkeydelse. 

Tabel 4: Naturlige hormoner af betydning for vrekst, forplantning og mrelkeydelse 
(kilde 16). 

Hormon producerende kirtel 

Hypofysens forlap 

Hypofysens baglap 

Skjoldbruskkirtlen (thyroidea) 

Parathyroidea 

Pancreas 

Binyrebarken 

Binyremarven 

IEggestokke 

Relaxin, Oxytocin 

Proteinhormoner 

Fosterhinder I moderkage 

Testikler 

Hormoner 

Vreksthormon, Prolaktin, 

Follikel Stimulerende hormon (FSH), 

Lutein Stimulerende hormon (LH), 

Thyroidea Stimulerende hormon (TSH), 

Adreno-cortiko-tropisk hormon (ACTH) 

Oxytocin, Anti Diuretisk hormon (ADH) 

Thyriodea hormoner (T3, T4) 

Calcitonin 

Parat-hormon (PTH) 

Insulin, Glukagon, Somatostatin 

Binyrebarkhormoner 

(gluco- og mineralocorticoider) 

Adrenalin, Nor-adrenalin 
("beta-agonister") 

0strogen, Progensteron 

Steroider 

0strogen 

Hormon-gruppe 

Protein-hormoner 

Protein-hormoner 

Protein-hormoner 

Steroider 

Catecholaminer 

Steroid 

Placental Lactogen, Chorion Gonadotropiner Protein-hormoner 

Testosteron Steroid 

2.2.4. Mave-tarmkanalens naturlige mikroflora 

Sammensretningen af mave-tarmkanalens mikroflora er i h¢j grad betin
get af milj¢et i ford¢jelseskanalen, hvorfor foderets sammensretning og 
indhold har en af g¢rende betydning. 

Mikrofloraen varierer igennem mave-tarmkanalen bade i sammensretning 
og koncentration. Hos en-mavede dyr som grisen sker nedbrydningen af 
letford¢jelige proteiner og stivelse i den forreste del af mave-tarmkana
len. Isoleret kan den mikrobielle nedbrydning og forbruget af nrerings
stoffer i disse tarmaf snit anskueligg¢res som konkurrerende med vrerts
dyrets nreringsstofoptagelse. Derimod anses den mikrobielle nedbryd
ning og forgrering i tyktarmen for at vrere emreringsmressigt positiv. I 
disse tarmafsnit nedbrydes og omsrettes de tungere ford¢jelige stoffer, 
som mange proteiner og peptider, samt tungtford¢jelig kulhydrat
produkter (fibre). Blind- og tyktarmen indeholder naturligt over 500. 
forskellige bakterie- og grerarter. 

Dr¢vtyggemes mave-tarmflora adskiller sig afg¢rende fra de en-mavede 
husdyrs. Forrnaveme, isrer vommen, v1rker som forgreringskamre, hvor 
mikrofloraen er specie! sammensat til at kunne nedbryde og omsrette 
plantedele til nreringsstoffer. Man regner med, at ca. 70% af 
dr¢vtyggemes energibehov drekkes af fede syrer (sm¢r-, eddike- og 
propionsyre) produceret af vommens bakterier, 20% fra ford¢jelse af 



Tarmbakterier er 
ofte ikke 
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d¢de mikroorganismer og 10% fra foderstoffer, som ikke er blevet ned
brudt i formaverne. 

Mikrofloraen i vommen bestar af snesevis af forskellige familier af 
bakterier, protozoer, grerarter og andre svampe. Koncentrationen af 
bakterier og protozoer i vommen er henholdvis mellem 10-100 mia./ml 
og 0, 1-1 mill./ml. Hvis man foldede dem ud, ville deres overflade drekke 
omkring 0,5 hektar, svarende til 2 fodboldbaner. 

Dr¢vtyggerfunktionen udvikles gradvist efterhanden som ungdyret 
holder op med sin mrelkediret og selv begynder at indtage grovfoder. 
Derfor betragtes sprede dr¢vtyggere som en-mavede dyr. 

En stabil mave-tarmflora er af stor betydning for husdyrenes helbred og 
beskytter dyrene mod tarminfektioner forarsaget af sygdomsfrem
kaldende mikroorganismer. Bratte foderskift disponerer derfor for syg
dom, sadan som <let kan ses i svineproduktionen ved tidlig fravrenning. 

Den naturlige mikroflora i tarmen er ikke srerlig artsspecifik. Den spre
des ikke kun mellem dyrene i en besretning, men ogsa til de mennesker, 
som passer dem. Desuden vii mange af bakterierne kunne spredes via 
slagtekroppen til f¢devarerne og videre til forbrugerne. 

I figur 9 vises koncentrationen af mikroorganismer i grisens ford¢jelses
kanal. 

"'O 100 mia -
15 total dyrkbar .r:::. 
"'O anaerobe c:: 
"§ 
~ 10 mia -
E bacteroider 
'° lactobaciller 0. 
a bifidobacterier 
-~ 1 mia-
.l!l 
-'>/. 

'° CCI 

100 mio -
coliforme 

enterokokke 
10 mio-

1 mio-

gcer 

100.000 -

10.000 ------------------
mave tyndtarm tyktarm 

blindtarm 

Figur 9: Tcetheden af udvalgte bakteriepopulationer og gcersvamp iforskellige a/snit 
af mave-tarmkanalen hos slagtesvin (kilde 18). 
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2.3. Husdyretik 
De bioteknologiske og medicinske manipulationer, som det modeme 
husdyrbrug f¢rst og fremmest anvender for at ¢ge produktionen og effek
tiviteten, fremkalder en forstaelig debat om det etisk forsvarlige ved vore 
g¢remal: 

• b¢r vi overskride artsgrrenseme og bryde de enkelte dyrs genetiske 
egenart? 

• er denne tingsligg¢relse af husdyrene acceptabel? 

• kan husdyrenes velfrerd sikres i et h¢j-effektivt landbrug? 

• er der nogen risici for naturen og mennesket? 

• hvorfor skal vi overhovedet vrere sa effektive?, 

Om det forste punkt kan man sige, at naturen ikke ~r statisk. De husdyr, 
som findes i dag, er vresentlig forskellige fra de husdyr, man kendte for 
100 ar siden. Husdyrenes genpulje er blevet rendret op gennem historien 
via den selektive avl. Man kan derfor ikke tale om, at de eksisterende 
gener og genkombinationer er mere rigtige end dem der var eller dem, der 
vilkomme. 

Artsgrrenseme er ikke sa skarpe i naturvidenskabelig henseende. Parring 
mellem far og ged vil i sjreldne tilfrelde resultere i afkom. Et bison-reg 
befrugtet med tyresred vil udvikle sig et vist stykke tid. Faktisk har 
beslregtede arter en stor genetisk lighed, og naturen overskrider selv 
artsbarriereme og ,,gensplejser", nar virus overforer gener fra en art til en 
anden. Transgene dyr er saledes ikke en enestaende begivenhed i naturen. 

Overvej om produktion af trans gene dyr, som har det godt og i¢vrigt ikke 
udg¢r nogen risiko for mennesker eller for naturen, er etisk uforsvarligt? 

Husdyrenes velfrerd er netop det forste centrale problem, nar man taler 
om manipulationer med dyrene i husdyrbruget. Alle kan vel enes om, at 
dyrene skal have det godt. Tingsligg¢relse af husdyr finder sted i samme 
¢jeblik, man accepterer at bruge dyrene i menneskets tjeneste, og ikke for 
dyrets egen skyld. Udelukker denne brug af dyrene, at de bliver behandlet 
ordentligt? 



Etisk forsvarligt 
husdyrbrug betyder 
ogsa, at producenter og 
forbrugeres velfa:rd 
tilgodeses 

Dyrevelfrerd er imidlertid et meget vanskeligt omrade. Man kan ikke 
direkte male et dyrs velbefindende, sa tolkningen af hvad der er forsvar
lig behandling ma baseres som ogsa dyrevremsloven siger, pa bade 
videnskabelige og praktiske erf aringer vedr!i)rende dyrenes adf rerd, 
sygdomme og normale fysiologi. Resultatet af sadanne unders0gelser vii 
dog altid efterlade en gra zone (se figur 10), hvorfra vi under pavirkning 
af vores etiske holdninger henter den ,,rigtige" 10sning . 

:;>:,;};?: 

Adi~rd 
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surtd~ed 

Produktions
og 
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. .l~g; 
.. a,. 

fysiollJ°giske 
par~etre 

Fysiologisk 
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Figur 10: Den sammensatte skala ti~ brug i vurdering af husdyrvelf mrd (kilde 17). 

Hensynet til mennesket er det andet centrale punkt, der spiller ind, nar 
man skal diskutere husdyrhold. Det drejer sig savel om producentens 
livskvalitet (heri indgar ogsa 0konomiske overvejelser) savel som forbru
gerens velfrerd. Med velfrerd trenkes isrer pa, at husdyrproduktionen ikke 
ma forvolde skade pa forbrugeren gennem sundhedsfarlige fodevarer 
eller produktionsformer (0get forekomst af salmonella bakterier og 
udvikling af resistente bakterier). Derimod tyder de batten i dag pa, at et 
!i)nske om billigere fodevarer er tradt i baggrunden hos forbrugeren. 

Vurderinger af, hvorvidt fodevarer eller produktionsformer udg0r en 
risiko for mennesker, er meget vanskelige at foretage. Gang pa gang har 
det vi st sig, at stoffer, som man f 0r i ti den ans a for uskadelige, sen ere har 
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vist sig at have skadelige eff ekter. Fortolkningen af unders!l}gelser, der 
skal klarlregge eventuelle menneskelige risici ved en ny produktionsform 
eller -teknik, afhrenger i h0j grad af den sikkerhed, man vii opna. 

Fra den hjemlige debat om vrekstfremmende antibiotika og den eventu
elle risiko for udvikling af multi-resistente bakterier fremgar det tydeligt, 
at producenter og konsumenter ikke ser entydigt pa, hvis interesser, der 
skal tilgodeses i tvivlstilfrelde Gvf. udtalelser om vrekstfremmende 
antibiotika fra Forbrugerradet, Danske Slagterier, Landsforeningen 
Danske Svineproducenter, Det Danske Fjerkrrerad og Landskontoret for 
Kvreg i afsnit 5.1.1side48). 

En given indragelse af ny bioteknologi eller produktionsform i husdyr
bruget ma ogsa vurderes med hensyn til milj!l}mressjge konsekvenser. 



Manipulation med 
forplantningen pa 
mange niveauer 

3. Forplantningsteknologier 

Forplantnings- eller reproduktionsteknologier er bioteknikker, som 
anvendes til at manipulere husdyrenes forplantning. Oftest er motivet 
muligheden for st!Z)rre og/eller hurtigere avlsfremskridt. Sadanne teknik
ker h!Z)rer til dagens orden indenfor dansk landbrug. Kunstig sred
overf!Z)rsel (inseminering) er en forplantningsteknik, som har vreret kendt 
i 50 ar, og som i dag er en grundlreggende del af kvreg-, svine- og (elite-) 
fjerkrreavlen. 

Overf!Z)rsel af befrugtede reg (regtransplantation) til rugem!Z)dre og ned
frysning af befrugtede reg er andre eksempler pa reldre forplantnings
teknikker. De har vreret kendt de sidste 20 ar og anvendes rutinemressigt i 
kvreg-, fare- og gedeavlen herhjemme. 

Frelles for de gamle teknikker er, at de ikke r!Z)rer ved reggenes og 
sredcellemes indhold (cellekemer, arvemasse m.v.). Manipulationen 
bestar i bogstaveligste forstand blot i, at reg og sredceller flyttes med 
kunstige hjrelpemidler fra elitedyr til almindelige produktionsdyr, eventu
elt med en lagringsperiode her imellem. 

Nye bioteknikker som k!Z)nsbestemmelse og kloning af befrugtede reg 
bryder derimod denne barriere. Disse teknikker gennembryder fysisk 
reggets og sredcellemes skal/cellemembran, dog uden direkte at manipu
lere med arvemassen. 

Gensplejsede (transgene) husdyr reprresenterer den mest radikale form 
for manipulation med husdyr. Gensplejsningsteknikken, som er en kom
bination af forplantnings- og gen-teknologieme, har gjort det muligt at 
modificere arvemassen hos dyr enten ved direkte overf !Z)rsel af fremmede 
gener til nyligt befrugtede reg eller gennem en blokering af eksisterende 
gener i regget. Alle celler, herunder k!Z)nscelleme, i et transgent husdyr 
indeholder modificeret arvemasse, som vil kunne videregives til eventuelt 
afkom. Med denne bioteknik er det blevet/bliver det muligt at lave avls
arbejde pa tvrers af de grengse artsbarrierer. I figur 11 vises en oversigt 
over de forskellige forplantningsteknologier. 

23 



Umoden 
regcelle 

Befrugtningsdygtige 
regcelle 

Nyligt befrugtet reg 
pa forkerne s tadiet 

Morula 

Blastocyst 

Embryonale 
stamceller 

24 

G 
() 
e 

o0 o 
ooa 
00 

K~nstig sredoverf!<)rsel, nedfrysning, k!<)nssortering 

Opsamling fra d0de og levende dyr (Ovum pick-up), 
rea gensglas-modning 

Ragensglas-befrugtning, kernetransplantation (kloning), 
sred-injektion 

DNA-overforsel (gensplejsning), reagensglas-dyrkning 

JEgtransplantation, nedfrysning, embryu-deling og kerne
transplantation (kloning), DNA - eller genbestemmelse 
(herunder k0nsbestemmelse), isolation af stamceller, 
kimrer-fremstilling 

Dyrkning, DNA-overf!<)rsel (gensplejsning), nedfrysning, 
keme trans plantation, kimre r-fre ms tilling, DNA-bes temmelse 

Figur 11: Oversigt over forplantningsteknologierne. 

3. I. Manipulationer med seed og hele reg 

3.1.1. Kunstig scedoverfersel 
Denne bioteknik, ogsa kaldet inseminering, er den reldste af slagsen i 
husdyrbruget. Den har vreret brugt i kvregavlen siden 1940'erne, og idag 
udg¢r teknikken - ofte i kombination med sredfrysning en grundstamme i 
nresten al moderne husdyravl (kvreg, svin, far, geder og fjerkrre). 

De store avlsfremskridt, der er sket indenfor kvregavlen igennem de 
sidste 50 ar, tilskrives udnyttelsen af denne teknik. Blot indenfor de sidste 
10 ar er den gennemsnitlige mrelkeydelse hos danske malkek¢er steget 
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med ca. 20%, og halvdelen af denne fremgang tilskrives avlen. Den 
0vrige fremgang pa 10% tilskrives bedre pasning og fodring af dyrene. 

Ved inseminering fas en meget hurtig og effektiv spredning af 
avlshannens gener til de almindelige produktionsbesretninger. Samtidig 
kan risikoen for spredning af k¢nssygdomme reduceres meget kraftigt. 
En dansk avlstyr eller avlsorne producerer arligt sred nok til 5.000-15.000 
insemineringer. 

I 1993 blev 850.000 danske k¢er og kvier (ca. 85% af det samlede antal 
k¢er og kvier), insemineret med sred fra godt 2000 danske avlstyre. 
Tilsvarende blev 800.000 danske s¢er og gylte (ca. 80% af det samlede 
antal arss¢er) insemineret med sred fra 1000 avlsorner, hvilket bet¢d, at 
ca. 4,5 mill. smagrise eller 25% af det totale producerede antal pr. ar 
bliver undfanget efter kunstig sredoverf¢rsel. 

Avlstyre og -orner bliver opstaldet pa srerlige tyre- eller ornestationer, 
hvor de tappes for sred 1-4 gauge ugentlig. Tyresred nedfryses portionsvis 
i ,,stra" (en slags sma suger¢r), og opbevares i flydende kvrelstof ved 
+ 196° indtil brug. Ornesred, som ikke taler frysning, udbringes indenfor 6 
timer efter opsamling. Indenfor kvregavlen er det srerligt uddannede 
insemin0rer, som k!Z)rer til besretningerne og foretager insemineringerne. 
Ornesreden derimod sendes direkte fra ornestationerne med bus, tog eller 
bil til svineproducenterne, som sa oftest selv inseminerer deres dyr. 

Insemineringsmetoden er illustreret i figur 12 pa nreste side (nederst). 

3.1.2. JEgtransplantation 

LEgtransplantation er den nyeste forplantningsteknik, som anvendes 
rutinemressigt i dansk husdyrbrug. Teknikken, som har vreret kommer
cielt udnyttet herhjemme i kvregbruget de sidste 15-20 ar, har siden 1985 
vreret en integreret del af det nationale avlsprogram for malkekvreg (en 
sakaldt MOET-plan). Den anvendes ogsa rutinemressigt i gede- og fare
avlen, omend i meget mindre malestok. 

Teknikken med regtransplantation har bragt hundyrenes avlsvrerdi i 
fokus. Teknikken muligg0r nemlig, at en eliteko kan bidrage med op til 
20-30 kalve om aret mod kun en normalt. Dette forhold bliver udnyttet i 
f¢romtalte MOET-avlsplan, som forventes at give en ¢get avlsfrem.gang 
pa 10%-50% i forhold til den konventionelle avl, som kun anhvender 
inseminering. Omregnet til mrelkeproduktion svarer det til et sted mellem 
8-40 liter mrelk mere pr. ko pr. ar i Danmark. 

Derudover er teknikken med til at mindske risikoen for spredning af 
sygdomme i forbindelse med handel med avlsmateriale, idet befrugtede 
reg udg!Z)r en langt mindre smitterisiko end ,,f!Z)dte" dyr. Derfor foregar en 
meget stor del af den nationale og internationale handel med eliteavls
materiale i dag som handel med befrugtede reg. 

Den rutinemressige brug af regtransplantationsteknikken i avlsbesret
ningerne har betydet, at mellem 35-65% af de danske avlstyre - afhrengig 
af racen - er produkter af denne teknik. I tabel 5 vises antallet af 
regtransplantationer, opsamlede og nedfrosne reg hos k!Z)er i Danmark og i 
EU. 
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Tabel 5. /Egtransplantationer pa kf}er i Danmark og den Europreiske Union (EU) i 
1992 og 1993 (Kilde 3). 

Danmark EU 

1991 1993 1993 

Antal donor-keer 805 607 20218 
Antal opsamlede 
IEg, ialt 8889 7156 172184 
Brugbare embryoner 5703 4688 109512 

Antal embryoner overfert til rugemedre• 
Friske embryoner 2813 3071 45298 
frosne embryoner 1013 2526 45002 

Total 3826 5597 90300 
Antal frosne embryoner pa lager 1679 1643 38472 

a. b. 

f 

Figur 12: Illustrationer af teknikkerne til inseminering (a), og opsamling af 
befrugtede (b) og ubefrugtede reg ( c) hos kvreg. 
(1) Livmoder; (2) /Eggestok; (3) 1nsemineringskateter; (4) Ballonkateter til 
udskylning af embryoner; (5) Ultralyds-probe med mal til udsugning af ubefrugtede 
reg; (6) Reagensglas tit opsamling af ubefrugtede reg. 



I <egtransplantation indgar i virkeligheden 3 separate procedurer: 

1. Horrnonbehandling (superovulation) af elitedyret (donoren) 

2. Opsarnling af ernbryoner fra donor 

3. Overf¢rsel af ernbryoner til rugern¢dre (recipienter). 

Dertil kornrner en eventuel nedfrysning og opbevaring af ernbryoner (se 
afsnit 3.1.4. side 29). 

Procedureme pa k¢er er illustreret i figur 13. 

Figur 13: JEgtransplantation pa kvreg. 
(a) Avlsdyret (donoren) behandles med daglige hormonindsprfJjtninger i 2-4 dage 
(superovuleres), hvorved den [fJsner ca. 12 reg (i gns.). JEggene befrugtes ved 
almindelig inseminering med dybfrosset sred fra en elite tyr, og (b) opsamles 6-8 dage 
efter inseminering ved at skylle dem ud af donoren ved hjrelp af et kateter, der via 
skeden indffJres i donorens livmoder. Donoren star op under hele proceduren, blot 
bedfjvet lokalt bagtil i endetarm, skede og hale. De befrugtede reg (embryoner)findes 
og vurderes under et stereomikroskop (de maier kun 0,15 mm i diameter). Typisk 
opsamles 10-11 reg, hvoraf 7-8 er brugbare embryoner pa morula-blastocyst-stadiet. 
De brugbare embryoner enten (c) dybfryses med senere overff)rselfor fJje eller (d) 
overffJres direkte til rugemfJdre (recipienter) (modificeret efter kilde 17). 
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Ved opsamling af reg fra fiir, ged og gris skal donoreme vrere fuldt bedp
vede, da det oftest ikke er muligt at opsamle reggene uden at foretage et 
mindre kirurgisk indgreb, hvorunder et ballonkateter bliver fort gennem 
bugvreggen og ind i livmoderen. 

Embryonoverfprslen til recipienteme foretages i princippet som en inse
minering med et eller flere embryoner i stedet for sred. Proceduren fore
giir i lighed med embryonopsamlingen ikke-kirurgisk hos kvreg og kirur
gisk hos fiir, ged og svin. 

Overlevelseschancen for et embryon efter overfprsel til en recipient er 40-
75% hos alle drpvtyggerarter. 

lEgtransplantation pa husdyr ma i EU kun foretages af dyrlreger med 
speciel godkendelse. Pa kvreg er der tale om et ikke-kirurgisk indgreb, 
hvor de involverede dyrs velfrerd ikke anfregtes udover den irritation, der 
er ved at fa injektioner, blive lokalbedpvet og fa et kateter fprt ind i 
livmoderen. Pa de mindre drpvtyggere og svin krreves derimod fuld
bedpvelse og et mindre kirurgisk indgreb med de umiddelbare risici og 
ubehag, det medf prer. 

• De avlsmressige og pkonomiske fordele ved regtransplantation i 
Danmark skpnnes generelt store nok til at tillade teknikken pa alle 
husdyrarter uanset kirurgiske indgreb. 

• Landsforeningen 0kologisk Jordbrug tillader ikke teknikker, der 
krrever hormonal styring af forplantningen, og anerkender ikke 
regtransplantation som avlsredskab (jvf. afsnit 3.1.1 side 24). 

• Sverige og Norge tillader ikke regtransplantation udfra dyrevelfrerds
mressige betragtninger, safremt det krrever et kirurgisk indgreb. 

3.1.3. Frysning af seed og ceg 
Teknikkerne til nedfrysning af sred og befrugtede reg blev udviklet i 
kplvandet pa henholdsvis inseminerings- og regtransplantations
teknikkerne. Begge er i dag fuldt integreret hos alle vores huspattedyr 
med undtagelse af svin og hpns, hvis kpnsceller darligt taler frysning. 
Arsagen til dette er ikke kendt, men svinets kpnsceller indeholder bl.a. 
nogle fedtstoffer, der pdelregges ved temperaturer under 10-15° C. Fjer
nes dette fedtstof, som ligger i mikroskopiske draber indeni cellerne i 
tidlige svineembryoner, kan embryonerne godt overleve frysningen. 

' 
Hos kvreg nedfryses al sred fra avlstyrene, og ca. 25% af de opsamlede 
embryoner. Denne opbevaringsform har medfort, at sred og reg let kan 
transporteres verden rundt og gemmes, indtil man f.eks. er sikker pa, at 
tyren/koen er i orden ud fra en avls- og sygdomsmressig betragtning. 

Princippeme bag frysemetoderne for sred og reg adskiller sig kun lidt fra 
hinanden. I begge tilfrelde nedfryses i sma ,,sugerpr" (sredstra) indehol
dende en vreske bestaende af vand, salte, proteinstof og et fryse
beskyttende stof (f.eks. glycerin eller etylenglykol, som er det aktive stof 
i kplervreske). Nedfrysningshastigheden styres npje ned til en temperatur 
pa mindst +30°C, hvorefter straene med sred/reg kommes direkte ned i 



flydende kvrelstof ( + 196°C). Her er holdbarheden nrermest ubegrrenset 
(mindst 2000 ar) og kun pavirket af den almindelige radioaktive 
baggrundsstraling. 

Sred fra tyre nedfryses i insemineringsdoser pa 15-20 millioner sredceller 
pr. sredstra, af hvilken over 70-90% overlever frysningen. 

3.1.4. Reagensglas-forplantning 

Ordet reagensglasbefrugtning bruges ofte som frellesnrevner for alle 
teknikker vedr0rende reagensglasforplantning (in vitro forplantning). I 
snrever forstand betyder reagensglasbefrugtning, at befrugtningen af 
regcellen med sredcellen sker udenfor moderen i et reagensglas eller en 
skal. Det er en teknik, som i flere ar har vreret praktiseret for mennesker 
pa offentlige og private fertilitetsklinikker herhjemme og i udlandet. 

I relation til husdyrbrug drekker begrebet 3 separate procedurer, nemlig: 

1. Reagensglas-modning (in vitro modning) af umodne, ubefrugtede 
regceller opsamlet fra reggestokke fra savel slagtede/d¢de dyr som 
levende dyr. 

2. Reagensglas-befrugtning (in vitro befrugtning) af de modne reg. 

3. Reagensglas-dyrkning (in vitro dyrkning) af de befrugtede reg 
( embryonerne) indtil de nedfryses eller overf¢res til rugemoderen 
(recipienten). 

Reagensglas- Reagensglasprocedurerne er illustreret og forklaret i detaljer i figur 14. 
teknikken udnytter 
avlsmateriale, som 

(b) ~ Figur 14: Reagensglasproduktion eller in 
ellers ville v.ere G Q ~ vitro produktion af kv<eg. 
gaet tabt .. ~ ~ LJ ~ ;r LJ ~- I~ Uhefrugtede <eg udsuges fra <eggestokke 

(fJ 0 1 (a), enten pa lokal-bed(Jvede levende k(Jer -... 0 eller fuldlbed(Jvede eller opsamlet fra 
(a) (c) slagtede k(Jer. De umodne, uhefrugtede <eg 

modnes i 20-24 timer i en specielt J modningsmedium i petriskale under 
kontrollerede betingelse (39 °C, 5% 

~ ~(d) C02,,vandm<ettet luft) (h). Herved vii ca. 
Q 85% af <eggene modnes og blive 

befrugtningsdygtige. IEggene overj(Jres 

0 
sammen med s<ed fra en elite tyr til et 
simpelt dyrkningsmedium i forholdet 1 <eg 

(e) pr.10-20.000 s<edceller, og dyrkes sammen 
under kontrollerede hetingelse i 10-20 

~ / timer ( c). Omkring 80-85 % af de modne 
~ ~(f) <eg vii v<ere blevet befrugtet og udviklet til 

forkernestadiet (d). Resten af <eggene 
~ bliver enten ikke befrugtet eller befrugtes 

~ _ med 2 eller jfore s<edceller og gar derfor til 
~ grunde. De befrugtede <eg .flyttes til et 3. 

dyrkningsmedium ( e ), hvori de dyrkes 

f under kontrollerede betingelser i den 7-8 dage. Ofte samdyrkes <eggene med 
andre celletyper, som f.eks. over.fladeceller fra ko-<eggeledere, som underst(Jtter 

~ udviklingen af de befrugtede <eg. I l(Jbet af denne periode vii ca. 50% af de 
befrugtede<eg eller 30% af de oprindelige ubefrugtede <eg udvikler sig til 
morulae og blastocyster (f), som kan overj(Jres direkte til rugem(Jdre, nedfryses 
til senere brug eller eventuelt k(Jnsbestemmes eller kloning (modificeret efter 
kilde 16) 
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Beherskelsen af in vitro forplantningsteknikkerne er en forudsretning for 
den kommercielle udnyttelse af mere sofistikerede bioteknikker som 
fremstilling af klonede og gensplejsede husdyr. In vitro teknikkerne giver 
nemlig adgang til et meget stort antal reg og embryoner fra vore husdyr 
med kun meget fa ressourcer og uden eller kun ringe brug af fors0gsdyr. 
Indenfor dansk husdyrbrugsforskning indgar in vitro teknikkerne i en 
lang rrekke mfilrettede forskningsprojekter, der sigter mod en snarlig 
avlsmressig og kommerciel anvendelse. Denne udnyttelse er allerede en 
realitet visse steder i udlandet, og formodentlig vii danske kvregbrugere 
indenfor de nreste par ar ogsa fa mulighed for at kunne k0be sig en 
,,reagensglaskalv". 

Den direkte kommercielle udnyttelse er i f0rste omgang rettet mod 
udnyttelse af det vrerdifulde hundyr. Det drejer sig f.c~ks. om elitek0er, 
der normalt ville anvendes ved regtransplantation, men som af en ikke
genetisk betydende arsag ikke er egnet til det. Skal sadanne k0er slagtes, 
kan deres reggestokke hentes pa slagteriet umiddelbart efter slagtningen, 
og ubefrugtede reg opsamles direkte fra disse. Ubefrugtede reg kan ogsa 
opsamles fra levende k0er ved hjrelp af ovum pick-up teknikken, der er 
illustreret i figur l 2c pa side 26. Denne teknik blev oprindeligt udviklet i 
forbindelse med reagensglasbefrugtning pa mennesker. Opsamlings
proceduren kan gentages 1-2 gange ugentlig i manedsvis tilsyneladende 
uden, at koen far varige fysiske men. 

I tabel 6 vises danske og udenlandske resultater af in vitro teknikkerne og 
ovum pick-up-teknikken. 

Tabet 6: Reagensglas-produktion af kalve. 

Antal ubefrugtede <l!g 

Antal embryoner, der kan overfores 
til rugemedre efter reagensglas
modning, befrugtning og dyrkning 

Antal kalve efter overfersel 

Opsamling af ubefrugtede <l!g 
fra slagtede donorer 

donor-ko 

20 
(variation 0 - > 50) 

6 (30%) 

Gentagne opsamlinger af ubefrugtede 
<l!g fra levende donorkeer ved hja!lp 
af ovum pick-up metoden 

ar 

255 
(variation 0 - > 500) 

51 (20%) 

25 
Tallene er gennemsnitsva!rdier estimereret ud Ira' danske og udenlandske resultater fra kommercielle/videnskabelige 
<l!gtransplantationsgrupper. Variationen fra ko til ko er meget stor, ikke kun, hvad angar antal ubefrugtede <l!g, men 
ogsa med hensyn til udviklings- og dra!gtighedsfrekvenser. 

Ovum pick up og in vitro produktion anvendes fors0gsmressigt i udlandet 
med 3-4 uger gamle kalve og lam som reg-donorer. Resultatet heraf er, at 
kalve far kalve og lam far lam. Er man sikker nok pa (avls)vrerdien af 
ungdyret, er det en procedure, som har stor potentiel interesse ogsa for 
dansk kvregbrug. Generationsintervallet kan nedbringes, og avls
fremskridtet pr. ar vii dermed kunne 0ges. Er sikkerheden pa ungdyrets 
vrerdi imidlertid for lille, vii risikoen for opformering af darlige avlsdyr 
vrere overhrengende. 
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Husdyrvelfrerd er bestemt et aktuelt emne i forbindelse med ovum-pickup 
teknikken. Donoreme er forsvarligt bed125vet under proceduren, hvor 
skedevreg og reggestokke perforeres adskillige gange med en nal under 
hver behandling. Denne behandling kan medfore arvrevsdannelser, men 
hidtidige unders!Z)gelser har ikke kunnet pavise nogen nedgang i 
donoremes normale frugtbarhed, selv efter ugentlige opsamlinger over 
flere maneder. 
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3.2. Manipulationer med sred og reg pa 
cellulrert niveau 

3.2.1. Kenssortering af embryoner og seed 

K!<:mssortering af reg og sred vil kunne 0ge husdyrbrugerens mulighed for 
at kunne styre sin produktion. Mrelkeproducenten vil kunne vrelge at fa 
kviekalve af de bedste malkek0er og tyrekalve af de darligste. Herved 
sikres tilstrrekkelig antal kviekalve af god afstamning til at erstatte gamle 
k0er, mens resten - ,,overskudskalvene" - er tyrekalve,.som vokser bedre 
og derfor giver st0rre pris ved slagtning. Pa lignende made kunne svine
producenten fa overvejende sogrise, hvorved han/hun undgar at skulle 
kastrere halvdelen af smagrisene pa grund af risikoen for omesmag i 
k0det. Samtidig drages fordel af, at sogrise vokser lidt hurtigere end 
kastrater eller galtgrise, som de ogsa kaldes. 

Faktisk kan kvregbrugere allerede nu k0be k0nsbestemte kvregembryoner 
af udenlandsk oprindelse. Sikkerheden pa k0nsbestemmelsen er over 
90%. Bioteknikken udnyttes endnu ikke kommercielt herhjemme, men 
indenfor de nreste par ar, vil danske k0nsbestemte kvregembryoner for
modentlig vrere pa markedet. K0nsbestemmelse kan i princippet foreta
ges ligesa let indenfor de 0vrige huspattedyr, men kvregbruget er den 
eneste husdyrgren, hvor regtransplantationsteknikken anvendes i stor 
skala. 

K0nssortering af sredceller er ogsa muligt idag. Sredcelleme sorteres i de, 
der brerer det ,,hanlige" Y-kromosom og de, der brerer det ,,hunlige" X
kromosom. Kapaciteten af teknikken er dog begrrenset til brug i forbin
delse med in vitro forplantnings-teknikkeme. Saledes tilbyder private 
fertilitetsklinikker i England, at par, der 0nsker barn af et bestemt k0n, 
kan fa k0nssorteret en portion af mandens sredceller, som derefter kan 
benyttes til in vitro befrugtning. Anvendelsen af k0nssorteret sred ved 
almindelige inseminering i husdyrbruget hverken er eller bliver mulig 
med nogen af de kendte metoder, fordi der ikke opnas tilstrrekkelige store 
portioner af levedygtig sred. 

K0nsbestemmelse af bade sred og embryoner er en sortering i hanner og 
hunner, baseret pa tilstedevrerelse eller fravrer afY-kromosomet hos 
,,hanlige" celler. Husdyr-embryoner k0nsorteres, nar de er 4-7 dage 
gamle og indeholder 32-150 celler. Der udtages en cellepr0ve (biopsi) 
bestaende af nogle fa celler ved hjrelp af en mikropipette eller mikrokniv 
(se figur 15). 
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Figur 15: Produktion af identiske tvillinger (A) og udtagning af celle-biopsi til DNA
unders,;gelse (Bog C). 
Ved tvillinge-produktion kl,;ves morula- og blastocyst-stadier(al) med en mikrokniv 
(a2) i 2 lige store halvdele (a3). De halve embryoner kan derefter overf,;res til 
rugem,;dre og resulterer begge i afkom, vii disse vrere genetisk identiske (enreggede) 
tvillinger. 

Udtagelse af cellebiopsier foregar pa blastocyster (bl) som en ,,skrev" 
kh;wning med en mikrokniv (b2), hvor den lille del indeholdende 5-10 
celler udg¢r cellebiopsien (b3). Pa morulae (cl) eller tidligere embryo
stadier udsuges cellebiopsien (c3) ved hjrelp af en mikropipette (c2). 
Embryoner, hvorfra biopsier er udtaget, kan overf¢res til rugem¢dre pa 
normal vis, eller nedfryses indtil svaret pa DNA-unders¢gelserne af 
cellebiopsierne foreligger. Overlevelsesevnen af de manipulerede em
bryoner, er kun marginalt nedsat i forhold til normale reg. Saledes opnas 
hos kvreg knap 50% drregtige rugem¢dre efter overf ¢rsel. 

Cellernes DNA udtrrekkes og blandes med en DNA-probe (DNA-pri
mer), som binder sig til specifikke omrader af et eventuelt tilstedevre
rende Y-kromosom. Med den sakaldte PCR-teknik fremstilles derefter 
ligesa mange kopier af det mrerkede Y-kromosom-kompleks, som er 
n¢dvendigt for at kunne synligg¢re Y-kromosomet med den srerlige 
teknik. Hanlige embryoner giver saledes et positivt svar, mens hunlige 
embryoner ikke giver noget svar (figur 16). Hele proceduren er systema
tiseret og kan udfores pa 3-5 timer, og sikkerheden ved bestemmelsen er 
som ovenfor nrevnt over 90%. 
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Bestemmelsen af sredcellernes 
k0n bygger pa, at X-kromoso
met indeholder en smule mere 
DNA (3-4%) end Y-kromoso
met. Forskellen kan synlig
g0res direkte med srerlige 
DNA-farvningsmetoder, men 
<let medforer, at sredcellerne 
svrekkes. Samtidig er kapaci
teten af <let patenterede udstyr, 
som findes pa markedet, 
begrrenset til ca. 200.000 
sredceller pr. time, hvis man 
0nsker en rimelig sikkerhed pa 
bestemmelsen (omkring 85%). 
Det er ikke sandsynligt, at 
denne metode kan forbedres 
vresentligt. 

Figur 16: Kpnsbestemmelse af 
celler ved hjrelp af DNA-prober 
mod X- og Y-kromosomerne 
kombineret med PCR-teknikken 
(modificeret efter kilde 17). 

Forestillingen om en stald fuld af helt ens dyr har faet tanker og f0lelser 
pa himmel- eller helvedesflugt hos mange inden- og udenfor landbruget. 
Realiteten er den efter 8 ars intens forskning, at flere udenlandske avls
firmaer, som satsede pa denne bioteknik er gaet konkurs. Det er blevet til 
en klon pa 8 kalve samt et stort antal tvillinger, frerre trillinger og ta 
firlinger. Den gennemsnitlige klonst0rrelse er ikke over 2-3 kalve. Bag 
dr0mme- eller skrremmebilledet ligger teknikkeme til fosterkloning 
(embryonal kloning). 

Selv sma kloner pa 10 dyr vil vrere af stor avlsmressig betydning for 
kvregbruget, fordi man detved kan 0ge antallet af afkom fra elitek0erne 
udover <let, der opnas ved almindelig regtransplantation. Avlsvrerdien af 
en sadan klon kan bestemmes bedre og hurtigere, da alle dyr er genetisk 
ens. Enkelte kan f.eks. slagtes for at fa n0jagtige malinger af k0d
procenten og kvaliteten af slagtekroppen. 

Krempe kloner er derimod ikke avlsmressigt interessante, da avlsarbejdet 
grundlreggende bygger pa, at dyrene er forskellige. Men for produktions
besretninger vil adgangen til krempe-kloner vrere et attraktivt tilbud pa en 
forbedring af produktionen for den enkelte landmand indenfor alle grene 
af husdyrbruget. Sadanne kloner pa maske 100-200 dyr kunne gennem
testes for netop de egenskaber, der 0nskes ( og/eller er u0nskede ), inden 
de blev sendt pa markedet. 



1000 klonede kopier af 
et enkelt befrugtet ~g 
i fobet af 2 uger - en 
teoretisk mulighed 

3.2.2.1. Embryo-deling. 

Fosterkloning i sin simpleste form bestar af en enkel mikrokirurgisk 
tvedeling af embryoner (embryodeling, se figur 15 pa side 33). Det 
resulterer dels i produktion af identiske tvillinger, dels i flere stykker 
afkom for hvert embryon, ·idet overlevelseschancen af et halvt embryon 
kun er minimalt nedsat i forhold til et intakt embryon. De klovede halv
dele overfores ~ammen eller hver for sig til en recipient som ved alminde
lig regtransplantation. 

Teknikken udnyttes kommercielt fa steder i udlandet i forbindelse med 
almindelige regtransplantation. Succesraten i velfungerende 
regtransplantationsgrupper svarer til, at 10 delte embryoner opsamlet fra 
en donor resulterer i 8-10 stk. afkom, hvorimellem der vil vrere 1-3 sret 
identiske tvillinger. 

3.2.2.2. Kernetransplantation. 

Produktion af egentlige kloner fordrer en uhyre kompliceret teknik, 
nemlig transplantation af cellekemer fra tidlige embryoner over i ube
frugtede reg, hvis arvemasse forinden er fjernet. Teknikken er illustreret i 
figur 17 pa nreste side. 

Den teoretiske baggrund er, at celleme i de tidlige embryoner alle er ens 
og uspecialiserede. Transplantation af kememe fra sadanne embryonale 
celler enkeltvis over i kemell?lse, ubefrugtede reg kan betragtes som 
,,befrugtning" med identiske cellekemer istedet for forskellige sredceller. 
Et 4-5 dage gammelt kvregembryon indeholder silledes 16-32 ens celler, 
hvis kemer kan transplanteres. Det kan i teorien resultere i en klon pa 16-
32 reg. Cellekememes kontakt med det kromosom-lose ubefrugtede reg 
medforer, at kememes biologiske ur nulstilles - ihvertfald delvist. En vis 
portion (0-50%) af disse ,,nulstillede" klonede reg vil derefter udvikle sig 
forfra og blive til embryoner. 

Efter 4-5 dages in vitro dyrkning indeholder de overlevende klonede 
embryoner 16-32 celler, somjo alle er genetisk ens og som i teorien kan 
klones igen og blive til nye klonede embryoner, som kan gen-klones osv. 
I lobet af blot 2 pa hinanden folgende kloningsrunder (seriel kloning) vil 
der teoretisk kunne fremstilles 1000 kopier af det originale embryon med 
32 celler. 

Et sadant udkomme krrever imidlertid succesrater pa 100% i samtlige af 
kloningsprocessens trin, og realiteten er en ganske anden. Kun 0-50% af 
de klonede embryoner overlever frem til det embryonale stadium, hvor de 
kan overfl?lres til recipienter. Desuden overlever kun 30-40% af de over
forte (forstegangs) klonede embryoner frem til fpdselstidspunktet. Klo
nede embryoner efter 3. kloningsrunde har kun i fa tilf relde vreret 
udviklingsdygtige. Det forklarer, hvorfor serielle kloninger ikke hidtil 
har kunnet forpge klonstprrelsen vresentligt. 

Herhjemme er de fprste drregtigheder lige blevet produceret, sa visio
neme om de store kloner lever stadig. 
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Figur 17: Kloning af embryoner ved kernetransplantation. 
De 16-32 enkelte blastomerer i en tidlig morula fra en elitedonor eller forudgaende 
kloning adskilles (a) og injiceres enkeltvis ind under "reggeskallen" (zona pellucida) 
pa kromosomlfJse befrugtningsmodne regceller (b ). Disse er forinden blevet suget ud af 
reggestokke fra slagtede dyr, reagensglas-modnet, og har derefter faet jjernet deres 
kromosomer ved hjrelp af en mikropipette. Blastomeren og den kromosomlfJse regcelle 
placeres i et elektrofusionsapparat (c), og med en elektrisk impuls smeltes de sammen. 
Den kernelfJse regcelle "befrugtes" saledes af blastomeren ('s kerne), der indeholder 
den vrerdifulde morulas arvemasse, og som herefter overtager kontrollen med det 
klonede reg ( d). Efter en reagensglas-dyrkningsperiode ( e) udvikles klonede reg til nye 
morula, hvis arvemasse er identisk med den originale morulas (a). Proceduren kan 
gentages (seriel kloning) eller de klonede embryoner kan overgfJres til recipienter (j), 
og resultere i klonet ajkom. Hidtil stfJrste opnaede husdyr klon er pa 8 kalve. 

Indgrebene pa embryondonorer og -recipienter er de samrne som kendes 
fra almindelig regtransplantation og in vitro forplantning. 

Derimod er indgrebene pa embryoneme i kloningsprocessen langt storre. 
Som en konsekvens af det ses for!Z)get d!Z)delighed hos klonede embryoner 
sammenlignet med almindelige embryoner. Men derudover ses ogsa 
mere vidtrrekkende konsekvenser, hvis celle- og molekylrerbiologiske 
baggrund endnu ikke er klarlagt: 

• drregtighedstiden for klonede fostre er ofte unormal lang 

• f!Z)dselsvregten af de klonede kalve er meget varierende og gennem
snitlig for!Z)get i forhold til almindelige kalve 

St!Z)rrelsesforskellen mellem klonede og almindelige kalve udjrevnes i 
10bet af det f!Z)rste levear. Imidlertid betinger forholdet, at f!Z)dsleme enten 
skal srettes igang inden kalvene er sa store, at der opstar risiko for 
fodselskomplikationer eller, at der ma foretages kejsersnit. 



Stamceller med 
evigtliv: 
fup eller fakta? 

3.2.3. Embryonale cellelinier med evigt liv (stamceller) 

Embryonale stamceller er uspecialiserede celler, som har den egenskab at 
kunne blive ophavsceller til enhver senere specialiseret celletype. Deter 
lykkedes at producere linier af sadanne musestamceller ved at dyrke og 
opfonnere uspecialiserede celler fra museembryoner. 

For husdyrbruget vil embryonale stamceller fra husdyr for alvor srette fart 
i udnyttelsen af de spirende bioteknikker som kloning, gen- overf!Z)rsel, 
DNA-bestemmelser (herunder k!Z)ns-bestemmelse). Det hrenger sammen 
med, at sadanne stamceller netop vil kunne anvendes pa lige fod med 
originale, embryonale celler: 

• de vil kunne blive ophavsceller for kommende generationer af husdyr 

• der vil vrere tilstrrekkelig af dem til, at deres arvemasse ville kunne 
udnyttes til gensplejsning og denned blive testet og screenet for di
verse egenskaber o.s.v. inden celleme bliver "sluppet l!Z)s" udenfor 
laboratoriet 

Der rapporteres jrevnligt om stamcelle - eller stamcellelignende - kulturer 
fra fjerkrre, far, kvreg og svin. Linieme er ustabile, og cellerne kan ikke 
fastholdes pa deres uspecialiserede stadium og mister evnen til at kunne 
blive ophavsceller. Hidtil har ingen kunnet fremvise det endelige bevis pa 
at have egentlige stamcellekulturer fra husdyrene: nemlig frugtbart afkom 
fra sadanne stamceller. 

Kun fra mus er det som nrevnt,lykkedes at dyrke og opfonnere stamceller 
gennem mange passager uden, at cellernes egenskaber er gaet tabt. 
Stamceller fra en sadan cellelinie har kunnet indsrettes i andre embryoner 
(kimreriske embryoner) og blive ophavsceller for k!Z)nscelleme (regceller 
og sredceller) i den folgende generation af mus (se figur 18 pa side 38). 
Da en sadan stamcellelinie, og denned arvemassen, kan dyrkes og holdes 
i live i laboratoriet, er det originale embryon pa en made ud!Z)deliggjort. 
Dets gener er blevet gjort tilgrengelige i nrennest ubegrrensede mrengder. 

Senest er det lykkedes skotske forskere at producere drregtige far efter 
kloning ved kernetransplantation med f3.re-stamceller isoleret fra tidlige 
embryoner (indre cellemasse fra blastocyster). Disse stamceller blev 
dyrket gennem 6 passager, inden de blev anvendt til at ,,befrugte" keme
l12>se regceller (jvf. figur 18). 
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Figur 18: Den teoretiske produktion af" ud;delige" embryonale stamceller og deres 
eventuelle anvendelse. 
Stamceller (a) isoleres fra den indre-cellemasse af blastocyster eller fra den genitale 
h;j i tidlige fostre. De isolerede celler dyrkes i petriskllle under kontrollerede 
betingelser pa et lag af specie lie "feeder-celler" (b ), hvorpa stamcellerne danner sma 
kolonier i l;bet af nogle dage. Herfra h;stes stamcellerne og spredes ud pa friske 
petriskale. En slldan stamcellekultur kan holdes holdes i live og opformeres gennem 
adskillige dyrkningspassager (c), salamge den er stabil, det vii sige, stamcellerne ikke 
begynder at differentiere og derved miste evnen som til at blive ophavsceller fra andre 
celletyper .. Stamcellerne kan fryses ( d) og genopt;es, producere aflwm via kloning 
(kernetransplantation) (e) eller produktion af kimceriske embryoner (j), hvor 
stamcellerne n(Jdvendigvis ma indga i dannelsen af k(Jnscellerne for at vcere ophav til 
kommende generationer. Stamcellerne kan gensplejses (g), og de kan DNA-testes 
f eks. for at k;nsbestemme dem (i). Salcenge der kan holdes liv i en stabil 
stamcellelinie, sa lcenge ville der kunne produceres generationer af genetisk identisk 
afkom. Det er endnu ikke lykkedes at skabe en stabil stamcellelinie fra husdyr, men 
der er opnaet afkom I drcegtigheder efter kimceriske svineembryoner og klonede 
fareembryoner fremstillet ud fra stamceller, der har dyrket gennem fa passager. 



Transgene husdyr 
som bioreaktorer i 
den farmaceutiske 
industri 

3.3. Manipulationer med ceg pa kromosomalt 
• n1veau 

3.3.1. Gensplejsede husdyr 

Udnyttelsen af gensplejsede (transgene) dyr i husdyrbruget har indtil for 
nylig mest vreret koncentreret om gener, som direkte kan 0ge produktivi
teten. Det f!()rste og mest kendte eksempel var grise, der havde faet indsat 
ekstra gener for vreksthormon i deres arveanlreg. Et forudgaende fors0g 
pa mus viste, at transgene mus voksede sig store som rotter. Mange af 
disse transgene grise, far og kvreg, hvis arvemasse var blevet modificeret 
med ekstra vreksthormon-gener eller andre gener som ).<an 0ge vrekst
raten, foderudnyttelsen, muskulaturen eller k0dprocenten, har faktisk vist 
sig at have de forventede egenskaber. Genetiske manipulation har imid
lertid ogsa forarsaget svrere bivirkninger i form af ledaff ektioner, mis
vrekst af knogler, ufrugtbarhed m.m., som er u0nsket og uacceptabelt i 
produktionen. 

Australske fors0g pa forbedring af uldkvalitet og uldvrekst hos far gen
nem indsrettelse af gener, der er ansvarlige for syntese af keratin og 
cystein, er et andet eksempel pa direkte anvendelse af gensplejsnings
teknikken pa husdyr. De nrevnte aminosyrer er essentielle for dannelsen 
af ulden, men syntetiseres ikke af faret selv. 

Det er endnu ikke muligt at regulere funktionen af indsatte gener i til
strrekkeligt omfang, hvilket g0r forsy;g pa indsrettelse af gener for regule
rende stoffer som f.eks. hormoner meget vanskelig. Netop ukontrolleret 
udskillelse af hormoner og Stoffer med generel, regulativ virkning vii 
oftest fa alvorlige negative konsekvenser for dyret. 

Den umiddelbare kommercielle udnyttelse af transgene husdyr ligger 
indenfor det farmaceutiske omrade. Medicinal-industrien udnytter trans
gene husdyr som ,,bioreaktorer" til at fremstille komplicerede protein-

stoffer, som det ikke er muligt 
at producere udfra gen
splejsede bakterier. De ind
satte gener er artsfremmede 
gener - oftest fra mennesket -
som koder for proteinstoff er, 
der f.eks. kan anvendes til 
behandling af sygdomme hos 
mennesker. 
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Tyren ,,Hermann" fra Holland, som kom pa forsiderne af aviserne, er et 
eksempel pa denne meget succesfulde udnyttelse af gensplejsnings
teknikken pa husdyr. ,,Hermann" er et trans gent husdyr. I det tidligste 
stadie efter befrugtning blev indsat et artsfremmed gen (humant 
laktoferrin-gen) i Hermanns arvemasse. Resultatet er, at laktoferrin vil 
blive udskilt i mrelken hos Hermanns d!()tre. Laktoferrinet kan derefter 
oprenses fra mrelken og udnyttes i den farmaceutiske industri. 

Udnyttelsen af sadanne bioreaktorer er strerkt voksende, og en rrekke 
tilsvarende gener, som koder for proteinstoff er af betydning for menne
sket, er allerede fors!()gsvist indsat i svin, far, geder eller mus under 
samme koncept (se tabel 7). 

Tabet 7: Farmaceutiske proteiner produceret i mt:elken hos transgene dyr (Kilde 4) 

Protein Anvendelse 

Protein C svm forebyggende mod blodpropper 

Faktor IX far behandling af bleder-sygdomme 

Alpha-1-antitrypsin (AAT) far og mus behandling af forskellige lungesygdommme 

Va!vs plasminogen aktivator (tPA) ged og mus behandling af blodpropper 

Lactoferrin kva!g kunstig moderma!lk og tilskud ved 
antibiotika behandling 
(ager jernoptagelsen i tarmen) 

Human serum albumin mus ved blodtransfusioner m.m. 

Cystic fibrosis transmembrane 

conductance regulator (CFTR) mus beh. af cystisk fibrose (arvelig 
lungesygdom) 

Erytrhopoietin mus (kva!g?) behandling af AIDS og kra!ftsygdomme 

Indenfor husdyromradet er opmrerksornheden i de senere ar blevet rettet 
mod gener, som !()ger modstandskraften generelt eller mod specifikke 
sygdomme, hvilket har stor betydning for husdyrbruget. Isrer fra h!()ns 
kendes gener, som koder for proteinstoffer pa cellernes overflade. De har 
stor betydning for cellernes generelle modstandskraft overfor bl.a. virus 
angreb og denned dyrets modstandskraft. En rrekke af disse gener er 
artsfremmede gener, nemlig hele eller dele af gener fra virus, som ved 
hjrelp af ,,naturens egen gensplejningsteknik" pa et eller andet tidspunkt 
i evolutionshistorien har sat sig ind pa h!()nsenes arvemasse. 

Bioteknisk er produktion af transgene husdyr en kombination af repro
duktionsteknologierne og rekombinant-DNA-teknologien (se senere 
afsnit). Ved hjrelp af DNA-teknologien kan der fremstilles egentlige eller 
modificerede DNA-kopier af relevante proteingener. Disse kobles med 
regulator-gener, der ,,trender og slukker" for proteingenet pa en sadan 
made, at det kommer til udtryk det !()nskede sted oftest i mrelkekirtlerne 
(se figur 19 pa side 41). 
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Figur 19: Fremstilling af trans gene husdyr. Eksemplificeret ved "Bioreaktoren 
Tracy" - et skotsk transgentfdr, som udskiller det menneskelige protein "Alphal
antitrypsin" i sin mt:elk. 
Genet for alphal-antitrypsin er kortlagt pd meneskets kromosomer (a), hvorfra deter 
blevet isoleret og spaltet i dets struktur-del (al), der koder for selve proteinet, og 
regulator-def ( a2 ), der styrer aflt:esningen af strukturgenet. Hos far kendes et 
mt:elkeproteinprotein-gen "beta-lactoglobulin"(bl). Proteinet udskilles kun i 
mt:elken, da dets regulator-gen (b2) kun "tt:ender" for aflt:esning af struktur-genet (b 1) 
i mt:elkekirtlen. Ved at kombinere regulator-de/en (b2) fra mt:elkeprotein-genet og 
struktur-delen af Alphal-antitrypsin-genet har forskerefremstilllet et hybrid-gen (c; 
rekombinant DNA), som via mikroinjektionsmetoden (d) er blevet er blevet indsat i 
Jaret "Tracy's" arvemasse i et antal kopier. Beta-lactoglobulins regulator-gen s,;rger 
for, at alphal-antitrypsin-strukturgenet kun afl<eses i Tracy's mt:elkekirtel, hvilket 
resulterer i mt:elk indeholdende menneskets alphal-antitrypsin. 
DNA-mikroinjektionen foretages ind i forkernene pd nylig befrugtede <eg, som 
derefter dyrkes i kortere eller lt:engere tid ( e ), for til slut at blive overf,;rt til 
rugem,;dre ({). 
Denne metode er hidtil eneste succesfulde vej til transgene husdyr, og successen er 
endda begr<enset. Under 0,4% af de injicerede <eg resulterer i et transgene husdyr, 
hvordetfremmede gen udtrykkes. 

Indsrettelse af et sadant gen-produkt bestaende af funktions- og regulator
gener i husdyrenes arveanlreg krrever, at et antal kopier ( ofte 400-500 
stk.) spr0jtes (mikroinjiceres) direkte ind i forkememe i nyligt befrugtede 
reg. Her vil et st0rre eller mindre antal eventuelt blive inkorporeret i 
reggets kromosomer. Teknikken er illustreret i figur 19 ovenfor. 

Successen med denne teknik er begrrenset. Kun 0,1-4,0% af de mikro
injicerede reg bliver til transgent afkom (tabel 8 pa side 42). 
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Tabel 8: Relative succesrater ved produktion af transgene dyr 
(modificeret efter kilde 5). 

Mus Svin Far 

Antal mikroinjicerede a?g overfert til rugemedre * 1514 2773 7956 4225 
% afkom af injicerede, overferte a?g 12 8 8 10 
% transgelie af afkom 10 10 8 6 
% transgene af overferte a?g 3,5 0,2 0,6 0,8 
% transgene der udtrykker de injicerede DNA af overferte a?g 2,1 0,1 0,3 0,3 

Deter endnu et abent sp0rgsmaI, hvor Stabile generne er, d.v.s., hvor 
mange af de transgene husdyr, som faktisk videregiver de fremmede 
gener til deres afkom. 

Den nuvrerende produktionsmetode krrever enorme ressourcer, som kun 
de st0rste medicinal-industrier egenhrendigt kan eller vil patage sig. 

Alternative teknikker til gensplejsning er under udvikling i f.eks. 
retrovirus som vektor ved overf ¢rslen af gener til celler. De for omtalte 
virus-gener hos h0ns er formodentlig blevet overf0rt naturligt til h0ns
enes arvemasse pa denne made. Teknikken har store potentielle anvendel
sesmuligheder i forbindelse med embryonale stamceller, safremt 
kloningsteknikken med stamceller udvikles sidel¢bende. Det vil kunne 
nedsrette behovet for fors0gsdyr, da transgene stamceller kan testes i 
laboratoriet for end de bliver ophavsceller til nye generationer af husdyr 
ved hjrelp af kloningsteknikken (jvf. afsnit 3.2.3. side 37). 

Det etisk forsvarlige i transgene husdyr er et meget debatteret emne. 
Trans gene dyr ma dog generelt siges at vrere accepteret, betinget af 
formalet omkring behandling af menneskelige sygdomme. Endvidere ma 
det forudsrette, at transgene dyr ikke pM¢res lidelser som folge af 
modifikationerne i deres arvemasse. 



Genoverforsel ved 
hjxlp af retrovirus: 
naturens egen 
metode 

4. Genteknologi 
Yores husdyr har formodentlig 50.000 - 100.000 gener, men kun ganske 
fa af disse er blevet isoleret og kortlagt. Hos h0ns er der saledes omkring 
300 gener, som er blevet kortlagt. Hos svin er antallet af kendte gener 
omkring 100, hos kvreg omkring 70, mens antallet hos far er under 20 
gener. En del af de kendte gener forarsager tabsvoldende, arvelige syg
domme. Disse gener kan f.eks. vrere proteingener, som er muterede eller 
"fremmede" gener, som stammer fra f.eks. sygdomsfremkaldende retro
virus, splejset ind pa husdyrenes kromosomer af naturens eget laborato
rium. Eksempler pa sidstnrevnte kategori af sygdomsfremkaldende gener 
er isrer kendt fra h0ns (se tabel 9). 

Tabel 9: Eksempler pa egenskaber og arvelige husdyrsygdomme, hvis ansvarlige gen 
er bestemt og lokaliseret pa kromosomerne. 

Husdyr Arvelig Sygdom Effekt pa husdyr Genetisk screening i DK 

Sortbroget Dansk Bovine Leucocyte Adhesion Fatalt nedsat resistens ja 
Malkerace (SOM) Defiency (BLAD) overfor infektioner 
SOM Citrullinaemia Stofskifte defekt, kalvene 

bliver utrivelige og 
ma aflives ja 

Dansk landrace svin Halothan felsomhed Fatal stressfelsomhed og 
darlig kedkvalitet 
ved slagtning ja 

Arvelig positiv egenskab 
Merino far Boorola gen 0get antal <Eglesninger, 

flere tvillinge- og trillinger 
Hvid ltaliener Va!vstype B2 I resistens mod henselammelse, 
(hensrace) der er en virus sygdom ja (testes for uden-

landske avls-henserier) 
Red junglehene V<Evstype BW I resistens mod henselammelse 
(vildtype hos hens) 
lsoleringen al bl.a. sygdomsgenerne har betyde~ at anl;egsb<ererer bland! potentielle avsdyr kan udpeges ved genetisk screening inden de tages i 
brug i avlen og derved spreder deres gener. 

Udover egentlige protein- og regulator-gener kendes et stort antal gener 
eller DNA-sekvenser med ukendt funktion. Nogle af disse er de sakaldte 
mikrosatellitter, der er simple repititioner af enkelte basepar. Sadanne 
repetitioner kendes i forskellig lrengde og findes fordelt pa alle kromoso
mer. 

Mikrosatellitter og isolerede funktionelle gener anvendes som mileprele 
eller gen-mark0rer pa kromosomeme ved kortlregningen af husdyrenes 
gener. Funktionen og beliggenheden af ukendte gener, som isoleres i 
nrerheden af sadanne gen-mark0rer, kan unders0ges i relation til disse (se 
figur 20 pa side 44). 
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B. 

Figur 20: Genkort hos husdyrene. 

Interval 

- MS-03 (Allerles) -- R-1 

Gen 
QTL 

..... R-2 .... ..... 
MS-04 (alleles) 

(A) Pa det fysiske genkort af kromosomerne placereres generne fysisk pa 
kromosomerne i relation til deres midte (cenromer), ender (telomer) og (synlige) 
band. (B) Pa det genetiske koblings-kort (engelsk: linkage map) placeres gener og 
mikrosatelliter (MS) pa kromosomerne i relation til hinanden. Den (genetiske) 
a/stand mellem dem bestemmes af overkrydsnings-frekvensen, dvs. jo hyppigere to 
gener nedarves sammen, desto trettere ligger de pa hinanden og jo trettere er de koblet 
til hinanden. 
En kobling mellem et kendt gen eller mikrosatellit (mark(Jrgen), som kan isoleres 
gennem DNA-tests, og et ukendt n(Jglegen(economic trait loci: ETL) med betydning 
for en produktionsegenskab (f.eks. protein-indhold i mrelk) kan benyttes i avlsarbejdet 
til at udpege ungdyr eller embryoner, som sandsynligvis har ETL for protein-indhold. 
N(Jjagtigheden af selektionen afhrenger af, hvor tret den genetiske kobling mellem 
mark(Jrgen og ETL er (modificeret efter kilde 6). 

En central teknik i meget af det genteknologiske arbejde, som foregar 
idag, er PCR-teknikken (polymerase chain reaction). PCR-teknikken er 
en metode til kopiering af arvemassen (DNA og RNA). Den g¢r det 
muligt i 1¢bet af nogle timer at fremstille mere end 10 millioner kopier af 
blot et enkelt stykke DNA. Det kan f.eks. vrere arvemassen fra en celle 
fra et kvreg-embryon, som ¢nskes unders¢gt inden det overf¢res til en 
rugemor. Det kan vrere unders¢gelse for f.eks. tilstedevrerelsen af et 
specifikt gen, der medf¢rer en arvelig sygdom eller med henblik pa 
k¢nsbestemmelse (ud fra tilstedevrerelsen af specifikke gener pa Y
kromosomet). Ved kopieringen opnas tilstrrekkelige mrengder af de 
specifikke DNA-stykker til at kunne identificere og synligg¢re resultatet. 



Ny avlsstruktur 
pa vej 

Traditionel 
afpr0vning er 
kostbar og ikke 
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4.1. Screening af avlsdyr og embryoner for 
enskede og uenskede gener 
Kendskab til husdyrenes gener abner endnu st¢rre mulighed for at kunne 
styre avlen. Hvis man kender koden og placeringen af specifikke gener, 
kan brererne af sadanne gener blandt husdyrene udpeges ved hjrelp af 
genteknologiske metoder. Disse dyr kan derefter anvendes eller udeluk
kes fra avlen alt efter, om genet koder for en positiv eller negativ egen
skab. Det kan dreje sig om sygdomsfremkaldende gener eller gener, som 
pavirker produktionen i positiv retning. Sidstnrevnte kan f.eks. vrere ¢get 
antal afkom eller ¢get sygdomsresistens mod specifikke sygdomme. 

Selektionen for egenskaber med kendt genetisk baggrund (genotypen er 
kendt) kan forega allerede pa embryonalstadiet, da der i princippet kun 
beh¢ves en enkelt celle til en DNA-bestemmelse. Kombineres det med 
diverse forplantningsteknikker, anes muligheden for en avlsstruktur, hvor 
selektion for visse egenskaber og opformering af potentielle avlsdyr kan 
forega pa meget unge dyr, endda inden de bliver k¢nsmodne (se bl.a. 
afsnit 2.1.4 ). 

DNA-teknologien udnyttes allerede i en vis udstrrekning indenfor 
husdyrbruget. I kvreg- og svineavlen screenes avlsdyrene rutinemressigt 
for at afsl¢re eventuelle anlregsbrerere af arvelige sygdomme. Indenfor 
fjerkrreavlen med den hvide italienske h¢nserace screenes alle elite
avlsdyrene for tilstedevrerelsen af et bestemt vrevstype gen, som medf¢
rer ¢get resistens overfor en alvorlig virus-sygdom (se tabel 9 pa side 
41). Derudover anvendes DNA-teknologien rutinemressigt i udlandet pa 
husdyr-embryoner i forbindelse med k¢nsbestemmelse (se afsnit 3.2.1. 
pa side 32). 

4.2. Jagten pa elitedyrenes produktions-gener 
De fleste produktions-¢konomisk betydende egenskaber som mrelke
ydelse, tilvrekst, protein- og fedtindhold i mrelk er sakaldte kvantitative 
egenskaber. Det vil sige, at de ikke reguleres af enkelt( e) gener som de 
for omtalte arvelige sygdomme og andre sakaldte kvalitative egenskaber. 
Derimod er de kvantitative egenskaber et produkt af mange ukendte 
geners samvirke med det miljo, hvori dyret befinder sig. Hidtil har avlen 
med hensyn til produktionsegenskaberne vreret baseret pa afpr¢vninger 
af potentielle avlsdyr og deres afkom. Dette sker dels gennem individ
pr¢ver, hvor de potentielle avlsdyrs tilvrekst, foderudnyttelse m.m. bliver 
unders¢gt, dels gennem afkomspr¢ver, hvor afkommets produktions
egenskaber males (f.eks. mrelkeproduktionen hos avlstyrenes f¢rste 
d¢tre). 

Metoden er og har vreret srerdeles effektiv, nar det drejer sig om egenska
ber med relativ h¢j arvbarhed, f.eks. tilvrekst og mrelkeydelse. Overfor 
egenskaber som sygdomsresistens og frugtbarhed, som har ringe arvbar
hed, er det vanskeligt at opna sikre resultater gennem traditionelt avls-
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arbejde. Derudover er afpr~wningeme kostbare at gennemfsz>re. Indenfor 
kvregavlen er det npdvendigt at teste mange dyr i lang tid (op til 5-6 ar) 
for at kunne opna en tilstrrekkelig sikkerhed for, at de fa udvalgte avlsdyr 
vitterlig ogsa er bedre end de andre. 

Derfor er jagten pa gener med stor produktions-pkonomisk betydning 
(engelsk: economic trait loci; ETL) gaet ind. Med udgangspunkt i de i 
indledningen omtalte gen-markprer er det lykkedes at identificere speci
fikke omrader pa husdyrenes kromosomer, som er positivt korrelerede 
med visse pkonomisk betydende kvantitative egenskaber (se tabel 10 
nedenunder). Med andre ord indeholder disse kromosom- stykker foruden 
en kendt gen-markpr ogsa et eller flere gener, som er betydende for den 
givne produktionsegenskab. Sadanne fund er gjort indenfor beslregtede 
grupper af grise eller kper ved at sammenholde dyrenes ,,DNA-fingeraf
tryk" med deres respektive produktionsegenskaber. Jo trettere gen-mark0-
ren og de(t) aktuelle pkonomisk betydende gen( er) ligger pa hinanden, 
desto mere sandsynligt er det, at de nedarves sammen (se figur 20 pa side 
44). 

Tabel JO: Egenskaber, som har kunnet sammenka?des med tilstedeva?relsen af 
specifikke, kendte mark(Jr-gener pa kromosomerne af unders(Jgte grupper af 
besla?gtede dyr. 

KV/EG m<elkeydelse, fedtindhold i m;elk, proteinindhold i m;elk, hornleshed, Weaver-syndrom 
SVIN hudfarve, v;ekstrate, fedtindhold i ked 

lndenfor sadanne definerede familiegrupper vii ungdyr og embryoner i fremtiden kunne screenes genetisk for 
tilstedev;erelsen af de markor-gener, som er korreleret med produktionsegenskaber. Derved vii selektion af potentielle 
avlsdyr for bestemte egenskaber som f.eks. hejt proteinindhold i m;elk kunne foretages Here ar fer, den ellers ville 
kunne testes for egenskaben via dens m;elkeproducerende detre (kilde 6 ). 

Imidlertid er gen-markprer ikke universelle; de nedarves ligesom andre 
egenskaber. Jo trettere slregtskab mellem dyrene, des stprre overensstem
melse er der mellem deres gen-markprer. Selvom slregtskabet indenfor 
husdyravlen er relativ stort, vii brugen af gen-markprer i f.eks. kvregavlen 
krreve, at markpreme fastlregges indenfor adskillige betydende ,,kvreg
familier". 

Forskningsprojekter, der skal kortlregge gen-markprer og produktions
pkonomisk betydende gener,hos danske kvreg- og svineracer, er sat igang 
herhjemme. 

Kendskabet til blot fa af disse betydende gener vii kunne udnyttes i 
avlsarbejdet. I fprste omgang til at sortere og reducere det antal poten
tielle avlsdyr, som udvrelges til individ- og afkomsprpverne. Hvis og nar 
man senere har identificeret et mere komplet sret af pkonomisk betydende 
gener, vii der maske kunne foretages en direkte selektion af egentlige 
avlsdyr allerede pa embryonalstadiet. 

Gen-markpreme vii ogsa kunne udnyttes ved eventuel fremavl af nye 
racer. Kendskabet til de mest pkonomisk betydende gener indenfor flere 
racer vii kunne anvendes optimalt ved selektionen af avlsdyr ( og embryo
ner) indenfor en ny krydsningsrace. 
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5. Produktionsfremmende 
midler 

Landbrugets motivering for at anvende produktionsfremmende midler er 
som ordet siger: at y>ge produktionen. De midler, som idag anvendes -
legalt eller illegalt - fremmer bade vreksten og wger foderudnyttelsen. 
Desuden pavirker mange af disse stoffer fordelingen af ky>d og fedt i 
kwdkroppen til fordel for magert kwd. 

Anvendelsen af sadanne midler kan imidlertid indebrere forskellige risici 
dels for dyrene,og dels for forbrugeme som fwlge af restkoncentrationer. 
Endelig kender man meget lidt til virkningeme pa miljy>et som fy>lge af 
spredning af stoff eme med husdyrg!l)dningen. 

De produktionsfremmende stoffer kan groft inddeles i tre kategorier: 

• vrekstfremmende antibiotika 

• vrekstfremmende probiotika 

• produktionsfremmende hormoner 

Hidtil har de vrekstfremmende antibiotika og probiotika vreret tilladte, 
mens hormoneme har vreret og fortsat er forbudte i EU. 

Debatten for og imod brugen af disse midler ruller stadig. Problemet med 
restkoncentrationer af hormoner i fy)devareme har skabt et forbrugerkrav 
om mrerkning af kwdvarer med hensyn til oprindelsesland. Dette krav har 
stwdt pa modstand, dels fra detailhandlen, som importerer billige kwd
produkter fra ikke-EU lande, dels fra ikke-EU lande, som tillader 
hormomer. Frihandelsaftalen under WTO forhindrer lande i at lregge 
tekniske handelshindringer for import af kwd, som ikke kan pa vises at 
vrere sundhedsskadeligt. 

Pa det seneste har der vreret volsom debat om den legale tilsretning af 
vrekstfremmende antibiotika til husdyrfoderet. Nogle af disse har vist sig 
at vrere hovedarsag til udvikling af multiresistente bakteriestammer. 
Bakterieme har vist sig at vrere modstandsdygtige overfor antibiotika
typer, som anvendes ,,som sidste udvej" ved behandling af visse infektio
ner hos mennesker. 

5.1. Tilladte produktionsfremmende 
antibiotika og probiotika. 
De vrekstfremmende antibiotika og probiotika betragtes i EU som foder
tilsretningsstoffer; en gruppe pa cirka 230 stoff er. Her er indbefattet 
diverse konserveringsmidler, antioksydanter, vitaminer, mineraler m.v., 
hvoraf mange kendes fra vore egne madvarer. V rekstfremmende antibio
tika er derfor ikke omfattet af den almindelig greldende medicinal
lovgivning underlagt Veterinrerdirektoratets og Sundhedsstyrelsens 
kontrol. V rekstfremmeme hwrer lovgivningsmressigt under Plante
direktoratet. 
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5.1.1. v~kstfremmende antibiotika 

I 60' eme satte den sak:aldte Swan-rapport vrekstfremmende antibiotika 
under mistanke for at have en resistensfremkaldende effekt. Pa grund af 
manglende, sikre beviser for denne pastand, er de siden blevet anvendt i 
stigende grad indenfor produktion af bade fjerkrre, svin og fedekvreg. 

Der anvendes i dag over 115 tons vrekstfremmende antibiotika i foder
midleme. Dertil kommer diverse forebyggende lregemidler (sakaldte 
coccidiostatika) mod mave-tarminfektioner forarsaget af visse en-cellede 
tarm-parasitter (coccidier). Deter isrer svineproducenteme, som 
vregtmressigt er storforbrugere af vrekstfremmere, men ogsa indenfor 
fjerkrreproduktion er langt den overvejende del af foderet tilsat vrekst
fremmere (og coccidiostatika). Desuden ses et stort forbrug af midleme i 
fedekalveproduktionen. Seneste officielle opgorelse fra 1992 er vist i 
tabel 11. 

Tabel 11: Tilladte vceksifremmende antibiotika i danske fodermidler og forbruget af dem. 

V:!kstfremmende antibiotika forbrug (kg aktivt stoQ Godkendt til 

Grp. I: 1991 1992 Dyreart eller Max. alder 
bakterier 

Avilamycin 180 853 svin 6 mdr. 
slagtekyllinger 

Avoparcin 23153 17210 svin, kalve 6 mdr. 
kalkuner, lam 16 uger 
slagtekyllinger 
slagtekv:!g 

Flavofosfolipol 1021 1199 svin, kalve 6 mdr 
kyllinger 16 uger. 
kalkuner 26 uger 
:!gl;eggende hens 

slagtekv<eg 
Monensin natrium 2672 3808 slagtekv:!g 
Salinomycin natrium 8282 10298 svin 6 mdr. 
Spiramycin som flavofosolipol ind. lam og 

kid og excl. slagtekv<eg >6 mdr. 
Tylosinfosfat lll89 26980 svin 6 mdr. 
Virginiamycin 3704 15537 som flavofosolipol 
Zinkbacitracin 3675 5657 mm spiramycin 

Grp. 1: 
bakterier 

Carbadox JIJS 7221 svin 4 mdr. 
Olaquindox 23665 21193 svin 4 mdr. 
Total 26800 28414 

De v:!kstfremmende antibiotika tegner sig v<egtm<essigt for omkring 90% af forbruget af de medicinske fodertils<etningmoffer, mens coccidiostatika, 
hvortil Monensin og Salinomycin herer, udgsr godt I 0% (kilde 7 og 9). 
lvineproduktionen aftager de stsrste m<engder, ca. 80.000 kg(l 992), hvis man regner med, at m;engden af de antibiotika, som ogsa er godkendt til 
andre husdyrarter end svin, fordeles ligeligt mellem svin og evrige husdyr. Det svarer til at hvert slagtesvin i Danmark i gennemsnit far ca. 5 g 
antibiotika som tils<etningsstof til foderet i lebet af sit 6 maneder lange liv. Dertil kommer yderligere ca. 2 g som felge af sygdomsbehandling, altsa 
ialt ca. 7 g. Til sammenligning fik en gennemsnits dansker i 1991 ca. 4 g antibiotika (aktivt stoQ som led i en sygdomsbehandling (kilde 8) 

Arsagen til, at midleme overhovedet bruges er naturligvis, at det kan 
betale sig for landmanden. Den vrekstfremmende effekt hos sunde og 
raske dyr er dog relativ beskeden: 

• 4-6% forogelse af tilvreksten hos (sunde) svin, fjerkrre og sprede 
drovtyggere 

• 3-4% bedre foderudnyttelse (se figur 21 pa side 49 for detaljer vedro
rende virkningsmekanismer) 



Figur 21: Omswtning af stivelse 
og protein i tyndtarmen hos grise i 
relation ti! anvendelse af 
vrekstfremmende antibiotika i 
foderet. 

Stivelse 
Tarmlumen 

Der er en konkurrence om 
substrat mellem vrertsdyret og 
bakter~erne, og en reducering af 
baktenerne ved tilswtning af 
antibiotika vil derf or fJge 
epitelcellernes optagelse af 
substrat samt reducere den 
mikrobielle produktion af toksisk 
me~obolitter som ammoniak og e 
amzner (kilde 18). 

Pa grund af vrekstfremmemes antibiotisk . . 
sygdomsfremkaldende tann . e VIrknmg overfor en rrekke 

paras1tter og -bakte · h d 
sygdomsforebyggende effekt Fl f ner ar e desuden en 
pigt af dyrlreger til behandl1'ng. fe:e caks~offeme benyttes srerdeles hyp-

o • a m1e t10nssygdomm D · 
sadanne tilfrelde blot hf)jere. e. osenngen er i 

Va!kstfremmende antibiotika, ja eller nej? 
,,. .. Dansk kva!gbrug er iovrigt imod brugen af. va!kstfremmere, fordi: 
· Det kan anvendes til at kompensere . for mindre lodige foderstoffers va!rdi .... 
· . ..ingen garanti for eget indtjening pa lang sigL .. 
· Det kan medfere ,,urene" produkter;. ..... og dermed skade. kva!gbrugets image:··~· 
· Der er risiko for~ at selve anvendefsen :. ..... fem tit resistensudvikling over for mikroorganismer, 
der kan overferes til mennesker" 
Henrik Nygaard, Dansk Kvcegbrug (jvt svar bilag 7} 
., ... de kan kaldes modern~ hja!lpemidler pa linie med dem, der bruges for at fa bedst muligt 
udbytte i planteavlen 
..... va!kstfremmende antibiotika medferer via forbedret foderudnyttelse og tilva!kst, at der i EU 
spares 2,3 milt tons svinefoder om. aret, hvilket reducerer gylleproduktionen med 1 mill. ml om 
aret og dermed kvCElstoftilferslen · til. markbruget med 130.000 t 

Hvis en sadan risiko (udvikling af multiresistente bakterier, der kan. overferes til mennesker, red.) 
kan dokumenteres ber de midler, der kan v<Ere arsag hertil, selvfelgelig forbydes" 
Poul Erik Nielsen, Danske· Mneproducenter Qvf. svar bilag 9) 
,, .... Produktionsekonomien ved anvendelse af disse stoffer anses for at v~re ca. 8-10 kr. netto pr. 
smagris (op til 30 kg} og ca. 5 kr. pr. slagtesvin (30-100 kg)" 
Niels Kjeldsen, Danske Slagterie.r ijvf. svar bilag I 0) 
,, ........... En foruds<Etning for, at den danske produktion (af slagteijerkra!, red.) fortsat skal kunne 
eksistere er, at man har mulighed for at anvende godkendte v~kstfremmere." 
,,Det offentlige tilsyn med anvendelsen af antibiotikabaserede va!kstfremmere vii gribe ind og 
forbyde. brugen af et givet stof, hvis der er en begrundet mistanke. Der er derfor ingen tvivl om 
sikkerheden ved brug af antibiotikabaserede vCEkstfremmere. En tvivl hos forbrugeren, som ikke 
bygger pa en saglig begrundelse, ber ikke automatisk resultere i en undladelse af at anvende det 
pag<Eldende stof' 
Thorkil Amhrosen, Det Danske Fjerkra!rad (jvf. svar bilag 11) 
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Denne sygdomshremmende effekt har ogsa en ¢konomisk betydning, idet 
risikoen for visse infekti¢se sygdomme, herunder forskellige diarre
tilstande, nedsrettes hos det enkelte dyr. Det har sior betydning i situatio
ner, hvor dyrene udsrettes for store stresspavirkninger, f.eks. i forbindelse 
med omrokeringer, tidlig fravrenning (hos grise) og foderskift. Indirekte 
betyder den lavere sygdomsrisiko, at antallet af dyr pr. arealenhed kan 
¢ges, hvorved produktionen pr. arealenhed for¢ges. 

V rekstfremmende antibiotika inddeles i 2 hovedgrupper: 

• 9 antibiotika, som overvejende er aktive mod gram-positive bakterier 
(f.eks. laktobaciller, streptokokker, enterokokker, stafylokokker) og 
ofte ogsa coccidier og andre diarre- fremkaldende tarmparasitter, 
hvorfor flere af stofferne ogsa anvendes ved sygdomsforebyggelse og -
be handling, 

• 2 kerniske stoffer med overvejende antibakteriel virkning mod gram-
negative bakterier (f.eks. colibakterier og salmonella) 

De fleste vrekstfremmende antibiotika i den f¢rnrevnte gruppe optages i 
begrrenset mrengde fra tarmkanalen. Restkoncentrationerne i k¢d eller reg 
fra dyr er ved korrekt brug sa sma, at de ikke kan registreres med grengse 
malemetoder. Derfor er de heller ikke tidligere blevet anset for at udg¢re 
nogen risiko for mennesker. 

Anvendelsen af disse antibiotika er af samme grund tilladte som vrekst
fremmere ( det vii sige i de lave doseringer, som ikke giver maximal 
beskyttelse mod skadelige mikroorganismer) til slagtedyr indtil slagtning 
samt til reglreggende h¢ns. To af disse antibiotika er tilladte i foderet som 
sygdomsforebyggende rniddel i h¢jere dosis mod coccidiose. De ma 
herefter ikke anvendes i et vist antal dage f¢r slagtning, typisk 3-9 dage, 
og slet ikke til reglreggende h¢ns. Det er kun tilladt at benytte midlerne til 
sygdomsbehandling mod f.eks. tarmbetrendelse, safremt behandlingen er 
ordineret af en dyrlrege. 

De 2 kemiske, vrekstfremmende stoffer med virkning mod gram- negative 
bakterier er kun tilladt til svin. De optages delvist gennem tarmvreggen, 
idet kun 60-70% genfindes i g¢dningen. For at sikre sig mod rest
koncentrationer i k¢det er det ikke tilladt landmanden at anvende disse 
vrekstfremmere senere end 4 uger for slagtning, og da kun til grise under 
4 maneder gamle. 

Hos udvoksede dr¢vtyggere rendres vommens rnikroflora ved brugen af 
vrekstfremmere. Der sker en forskydning af balancen mellem forskellige 
fede syrer til fordel for de syrer, som indgar i sukkerstofskiftet (propion
syremrengden stiger, mens eddike- og sm¢rsyremrengden falder, jvf. 
afsnit 2.2.4. pa side 18). Hos en-mavede dyr (svin, fjerkrre, unge kalve 
m.v.) sker der en reduktion af gram-positive bakterier og/eller gram
negative bakterier. Dette forarsager bakterielle rendringer lokalt i tarmen, 
hvilket kan resultere i ¢get tilvrekst og bedre foderudnyttelse (for yderli
gere detaljer se figur 21 pa side 49). 



5.1.2. Probiotika, naturlige bakterie- og gcerkulturer 

Probiotika er levende mikrobielle kulturer af bakterier og grersvampe ( se 
tabel 12), som tilsrettes foderet for at 0ge dyrenes vrekst. Endnu er resul
tateme meget varierende, men pa trods heraf er anvendelsen af disse 
midler stigende. 

Tabel 12: Registrerede probiotika anvendt somfodertilscetningsstoffer i Danmark 
(kilde 9) 

Mikroorganisme Dyreart eller -kategori 

Bakterier 
Bacillus cereus var. toyoi kvreg, svin, ijerkra? og kaniner 
Bacillus licheniformis : Bacillus subtilisalle dyrearter 

svin 

Formalet med at tilsrette probiotika til foderet er, at bakterie- og 
grersvampekultureme etablerer sig i tarmen og derved: 

• udkonkurrerer skadelige bakterier 

• forhindrer skadelige bakterier i at srette sig fast pa tarmvreggen og 
forarsage sygdom 

• producerer nogle vrekstfremmende stoff er (Toyocerin, som produce
res af bakterien Bacillus cereus var. toyoi) 

Se figur 22 for deltaljer vedr!(}rende virkningsmekanismeme. 

A. normal 

Kulhydratdel af 
~ glykoprotein 

B. kulhydrater C. gaerceller 

Figur 22: Binding af toksiner og sygdomsfremkaldende bakterier og vira til 
tarmepitelceller og til nyttige bakterier og grersvampe (probiotika) i tarmen. 
(A) Mange toksiner og sygdomsfremmende bakterier og vira ma binde sig til 
tarmvceggen for at kunne etablere sig og derved fremkalde sygdom. Bindingen sker 
via specifikke proteiner (lektiner), som bindes til kulhydrat-dele aftarmepitelcellernes 
overfladeprotein. (B) Forskellige naturlige bakterier producerer frie kulhydrater, som 
udskilles til tarmen og som kan binde sig til overflade-lektinerne pa de 
sygdomsfremkaldende bakterier m.v. Hervedforhindres bakterierne i at etablere sig i 
tarmen. Sadanne kulhydrater kan ogsa stimulere den generelle fermentering i 
tarmen, iscer i sidste del af tyndtarmen og i tyktarmen og blindtarm, med en 
stimulering af den natrulige bakterieflora til ffJlge (C) Vzsse gcerceller har lignende 
kulhydrat-dele siddende pa deres celleoverflade. Herved er disse gcerceller ogsa i 
stand til at binde sygdomsfremkaldende mikroorganismer m. v. til sig og forhindre, at 
de etablerer sig i tarmen, men "vaskes ud" med gf)dningen. (modificeret efter kilde 
18). 
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5.1.3. Risikovurderinger for mennesker, dyr og milje 

Tilladelser til brug af vrekstfremmere i husdyrproduktionen gives lige 
som lregemidleme pa baggrund af vurderinger af risikoen for eventuelle 
skadelige virkninger pa mennesker, dyr og milj0. 

Den direkte risiko for mennesker forarsaget af restkoncentrationer af 
antibiotika i k0d er nrermest lig nul. Ved den almindelige stikpr0ve
kontrol ( 1991) pa slagtedyr blev afsl¢ret rester af antibiotika i 0,02 % af 
de kontrollerede dyr (se tabel 13). Tallene har ikke rendret sig vresentligt 
siden. 

Tabet 13: Stikpr(!Jveunders(!Jgelser for restkoncentrationer af antibiotika og 
kemoterapeutika i slagtedyr, 1991(Kilde10) 

Antal ialt Antal 

Slagtesvin 13032 0 
Seer og orner 2080 
Slagtekv<l!g 1362 0 
Fedekalve 935 0 
Far, lam, geder, heste og sp<!!dekalve 107 0 
Fjerkr<I! 100 0 
Total 17730 3 
Restkoncentrationerne i seer og orner stammer efter al sansynlighed Ira sygdomsbehandling inden slagtning og ikke Ira v:ekstfremmende 
antibiotika, som is:er benyttes til smagrise og slagtesvin. 

V rekstfremmere har en umiddelbar positiv effekt pa dyrenes trivsel, idet 
sygdomsfrekvensen falder. V rekstfrernrnere kan imidlertid indirekte fa en 
negativ effekt. Det hrenger sammen med den sygdomsforebyggende 
virkning, som ofte muligg0r mere intensive driftsforhold, som alt andet 
lige fratager dyrene muligheden for at udvise mange af deres normale 
adf rerdsm0nstre. 

Pavirkningen af milj0et er meget vanskelig at bestemme, men en direkte 
skadelig effekt kendes ikke. Imidlertid viser nye danske forskningsresul
tater, at de vrekstfremmende antibiotika forarsager udvikling af multi
resistente tarrnbakterier. Bekyrnringen drejer sig isrer om det vrekstfrem
mende antibiotika avoparcin, der anvendes i svine- og fjerkrre
produktionen. Her har det medf0rt udvikling af multi-resistente gram
positive enterokok-bakterier. De er normalt uskadelige og findes bade hos 
dyr og mennesker. Bakterieme kan give anledning til sygdom hos svrek
kede personer, som sa ikke kan behandles effektivt, safremt infektionen 
er forarsaget af en af de multi-resistente stammer. Endvidere er der risiko 
for, at enterokokker overf0rer deres resistens til de langt mere sundheds
farlige stafylokokker, der er skyld i alvorlige infektioner hos mennesket. 
Pavisningen af de multiresistente enterokokker har medf0rt, at landbrugs
ministeren med 0jeblikkelig virkning har forbudt brugen af avoparcin 
som fodertilsretningsrniddel i Danmark. 

Se endvidere bilag 18 og 20. 

Husdyrenes tarrnbakterier spredes hurtigt til det omgivende milj0, heri
blandt mennesket. Amerikanske unders0gelser har vist, at introduktion af 
f.eks. visse coli-bakterier i fjerkrre- eller svinebesretninger medf0rer, at 
bakterieme genfindes hos landmanden og dennes familie 4-6 uger senere. 
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Bakterier spredes ogsa til markeme via husdyrg0dningen. Her kan de 
overf0re deres eventuelle resistens til andre typer bakterier. Resistente 
bakterier kan pa denne made finde vej til k0kkeneme via madvareme, 
hvadenten det er k0dvarer eller gr0ntsager. 

Hvorledes brugen af v::ekstfremmende antibiotika i0vrigt pavirker udvik
lingen af resistens indenfor husdyrbruget vides ikke. 

Det er ligeledes uvist, om der er en sammenh::eng mellem det stigende 
forbrug af v::ekstfremmende antibiotika og den hyppige forekomst af 
salmonella- og coli-inficerede f0devarer, men det kan ikke udelukkes. 
Reduktionen af dyrenes naturlige flora af gram-positive tarmbakterier, 
forarsaget af v::ekstfremmende antibiotika, ledsages af en opblomstring af 
en sekund::er flora af gram-negative bakterier. Med opblomstringen f0lger 
en 0get udskillelse med g0dningen og denned en 0get koncentration af 
gram-negative bakterier i milj0et, heriblandt ogsa pa slagterier o.s.v. Til 
de gram-negative bakterier h0rer netop salmonella- bakterier og de 
potentielt skadelige coli-bakterier. 

Se endvidere bilag 16, 17 og 19. 

5.2. Forbudte vcekstfremmende hormoner. 
De v::ekstfremmende hormoner t::eller en bred vifte af stoffer, hvoraf 
nogle er naturligt forekommende i dyr, sasom k0nshormoneme (sakaldte 
anaboliske steroider) og de artsspecifikke v::eksthormoner (f.eks. kv::egets 
(BST) og svinets (PST) somatrotopin). Andre v::ekstfremmende hormo
ner er fremmede for dyrene og er enten biologisk eller syntetisk fremstil
lede. De kan have k0nshormon-virkning eller adrenalin-lignende virk
ning (beta-agonisteme). I tabel 14 pa side 52 gives en oversigt over de 
mest anvendte produktionsfremmende hormoner. 

F::elles for de produktionsfremmende hormoner er, at de er forbudte i EU. 
Pa trods heraf eller maske rettere som f0lge af EU-forbudet finder der et 
meget vidtstrakt, illegalt brug sted af anaboliske steroider og beta-agonis
ter. Ofte behandles dyrene med flere hormonstoffer samtidigt. 

Misbruget er gentagne gange blevet verificeret gennem stikpr0ver og 
forbrugerunders0gelser. Forgiftningstilf::elde som folge af rest
koncentrationer af beta-agonister i k0dvarer (is::er lever) er velkendte i 
bl.a. Spanien. I Danmark kendes ikke til et illegalt forbrug, og if0lge 
Veterin::erdirektoratet, som har kontrollen med dette omrade, er der aldrig 
fundet tegn pa illegalt brug ved den almindelige stikpr0vekontrol af 
danske k0dprodukter (se figur 23 pa side 55). 
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Vi 
.+:;;.. 

hormoner 
0stradiol 17-b Steroid 

Testosteron Steroid 

Progesteron Steroid 

Somatotropin Polypeptid 

med kanshormon virkning 
Zeranol 

T renbolon-acetat 

Non-steroid 

Steroid 
(syntestisk) 

Hormoner med adrenalin-lignende virkning 
Beta-agonister 
( clenbuterol, 
cimaterol, 
salbutanol) 

Catecholamin 
struktur 

0strogen 
I anabolisk 

Androgen 
I anabolisk 

Gestagen 
I anabolisk 
Anabolisk 

0strogen 
I anabolsik 

Androgen 
I anabolisk 

Adrenerg 
virkning 

(pr. kg organ). 

# 

# 
# 

lkke fastsat 

lever: IOmg 
Ked: 2mg 

*lever: I 4mg 
Ked: l,4mg 

(pr. kg legemesvgt) 

# 

# 
# 

Kedproduktion 

0-0,Smg 

0-0,0lmg 

(normal veterinifr 
anvendelse) 

Kedproduktion 
(reproduktion) 

Kedproduktion 
(reproduktion) 
Kedproduktion 
(reproduktion) 
11.elkeproduktion 

Kedproduktion 
(reproduktion) 

Kedproduktion 

Kedproduktion 
(anded rifts 
I lungeprob/emer) 

0 Acceptabel Daglig lndtag for mennesker: fastsat af FAO/WHO ekspertpanel pa baggrund af "ingen-effekt·niveauet" for hormone! multipliceret med en sikkerhedsfaktor (50-100 x). 
Acceptabel restkoncentration er ligeledes fastsat af et FAO/WHO ekspertpanel pa baggrund af ADl-vzrdien og en formodet maximum indtagelse af ksd (500 gr. pr. person pr. dag). 
# ikke fundet nsdvendigt at fastsztte. da hormone! produceres i mennesker i hsjere koncentrationer end der findes i de mzngder ksd, som mennesker forventer at indtage per dag; 

Kv.eg 

Kv.eg 

Kv.eg 
Kv.eg 
kapsel under huden 

Kv.eg & far 
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Kv.eg 

Kv.eg, svin, 
far, ijerkr.e 

lndsprejtning eller 
kapsel under hud, 
ofte i kombination 
med andre anaboliske 
steroider 
som estrogen 

som estrogen 
indsprejtning eller 
Fremmede el/er synttetiske hormoner 

normalt kapsel under 

kapsel under huden 
ofte i kombination 
med estrogen 

som fodertil
s<etningsstof 



Irland 

Storbritannien 
1,3% m. v<llksthormon 
3,0% m. beta-agonister 

2,7% m. v<llksthormon 
2,0% m. beta~agonister Dan mark 

0,0% m. Va!ksthormon 
0,0% m. beta-agonister 

Portugal 
1,3% m. Va!ksthormon 
7 •. 0% m. beta-agonister 

Spanien 

Holland 
4,0% m. V<llksthormon 
I 0,0% m. beta-agonister 

Belgien 
6,7% m. Va!ksthormon 
23,0% m. beta-agonister 

Luxembourg 

Tyskland 
3,3% m. Va!ksthormon 
2,5% m. beta-agonister 

0,0% m. Va!ksthormon 
I 0,0% m. beta-agonister 

Frankrig 
0,7% m. v<llksthormon 
13,0% m. beta-agonister 

ltalien 
0,7% m. Va!ksthormon 
8,0% m. beta-agonister 

0, 9% m. Va!ksthormon 
36,0% m. beta-agonister 

Grcekenland 
1,4% m. Va!ksthormon 
5,0% m. beta-agonister 

Figur 23:Fund af unormalt forhpjede koncentrationer I restkoncentrationer af 
naturlige kunstige og anaboliske steroider (testosteroner, pstrogener, 
trenboloneacetat, corticosteroider, dexamethasone m.fl.) og beta-agonister i prpver af 
oksekpd i EU (eksklusiv Sverige, Finland og f)strig; modificeret efter kilde 19). 
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N.eringsstof 
pulje 

V rekstfremmende hormoner manipulerer med dyrenes stofskifte, herun
der nreringsstofomsretningen i relation til protein og fedt (se figur 24). 

I 1~ ( - Protein 
nedhadning 

Proteinaflejring 

+ Protein 
~ ~ntese + 

~· 
N.eringsstof 
fordelin_g 

H 

-
~1 r F edt syntese 

I 1~ 
Fedtaflejring 

( + Fedt 
nedb~dnin~ 

Figur 24: Mulige mekanismer for vt:ekstfremmende hormoners indvirkning pa 
nt:eringsstof omst:etningen i relation til kfJd og fedt. 
+ = stimuleres af visse vt:ekstfremmende hormoner. -- = ht:emmes af visse 
vt:ekstfremmende hormoner (modificeret efter kilde 20). 

Eff ekten af de vrekstfremmende hormoner er afhrengig af dyreart, race og 
k0n samt maden de bliver passet og fodret pa. De generelle vrekstfrem
mende effekter kan dog summeres saledes: 

• for0gelse af tilvreksten pa 10-30% 

• 5-20% bedre foderudnyttelse 

• generelt et bedre k0d/fedt-forhold i slagtekroppen 

• st0rst eff ekt hos hundyr, l):astrater og ungdyr sammenlignet med 
hand yr 

• st0rst eff ekt hos de ,,fede racer" sammenlignet med de ,,magre racer" 
som f.eks. danske baconsvin 

• stfi)rst effekt i veldrevne besretninger med god fodring og pasning 

Med visse kombinationer af stoffeme, f.eks. ,,cocktails" af anaboliske 
steroider og beta-agonister eller vreksthormon og beta-agonister kan 
opnas endnu st0rre eff ekt. 



landbruget i Oanmark imod brugen af hormoner? 
,, Oet skader vores image som producent af naturlige og sunde fedevarer. 
Oet medferer en injektion af alle produktionsdyr, hvilket giver egede omkostninger til medicin og 
arbejde, samt det image, at kv.eg er pa sprejten. 
Oet giver en eget produktion, men ingen granti for en eget indtjening pa lang sigt ... " 
Henrik Nygaard,Kv.egbruget Ovf. svar bilag 7) 
,, ... : Dansk mejeribrug er helt klart imod at tillade brugen af kv<egets v<eksthormon til 
malkekeer, bade af dyre-etiske grunde og af hensyn til de forbrugerreaktioner, der givet ville . 
komme" 
Jergen Hald Christensen, Danske Mejeriers fallesorganisation Ovf svar bilag 12) 
,, Danske oksekedsproducenter skal satse pa kvalitet, ikke pa kvantitet." 
,, .. kedkvaliteten forringes • kedet bliver sejere. Restkoncentrationer af stofferne kan pavirke 
forbrugernes sundhedstilstand ... " 
.. Det er etisk uacceptabelt ad kunstig vej at presse dyrene maksimalt" 
,, .. en del af midlerne indsprejtes med korte intervaller, hvilket ogsa er angribeligt fra et 
dyrev.ernssynspunkt" 
Flemming Thune-Stephensen, Kedbranchens Fa!llesrad ijvf. svar bilag 13) 
,,Danske Slagterier er imod anvendelse af va!kstfremmende hormoner til svin. 
Det danske avlssystem er sa eff ektivt, at anvendelsen af v.ekstfremmende hormoner vii have 
v.esentlig mindre effekt i danske grise end i asiatiske og amerikanske grise. Der er dermed risiko 
for konkurrenceforvridning ved anvendelse af disse hormoner. 
Visse hormoner kan ikke siges at v~re risikofrie; her t~nkes bl.a. pa beta-agonister" 
Niels Kjeldsen, Danske Slagterier ijvf. svar bi lag I 0) 

V reksthormonet som er odke d . 
blandt USA, har' foruden ~n vre~ ~;11 malkekf;ler i en rrekk:e lande, heri-
pa mrelkeydelsen, der kan 0ges ~e~e~~~~e effekt, ogsa en udtalt effekt 

I tabel 15 herunder vises eff ekten af beta . 0 

krop m.m. hos forskellige husdyr. -agon1ster pa tilvrekst og slagte-

Tab~l 15. Effekt af beta-agonister pa tilvwkst 
fedttndhold i slagtekroppen udtrykt 'foderudnyttelse, slagteprocent og 
T II procent af kontrol dyr i samme forspg 
a ene er udtrykt som procent af resultaterne for ikke-behandlede • 

af flere undersogelser med forskellige pra!parater, doserin er I kontroldyr og er et ~ennemsnit (min-max Va!rdier) 
Husdyrart o -kate ori . g ' a dersgrupper og ken (mod1ficeret efter kilde 12). 
- g g Tdva!kst foderudn tt I a 

slagtekyllinger !05 (I 02-108) y e se Slagte-procent# fedt pa slagtekrop 
slagtesvin 100 (94-105) 96 (90-98) 109 (!02-116) 90 (87 93) 
lam 106 (92-124) 96 (91-100) 100 (99-101) 91 (87.95) 
k Iv 89 (81-99) 106 (I -a e, stude, tyre I 07 (97 13 02-110) 78 (73-81) 
Kontrol • O) 90 (89• 104) I 07 (I 01-109) 69 (60-85) 

100 100 100 
optaget foderm:engdeltifv:ekst· # v:egt al sfagtekrop/levende v:egt. I 00 
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Forbudet i EU mod brugen af hormoner som produktionsfremmende 
midler i husdyrbruget har eksisteret siden 1989. Senest har det vreret 
taget op til revurdering i 1994, hvor forbudet fore10bigt blev opretholdt. 

For en delvis ophrevelse af forbudet star f0lgende: 

• ekspertudvalg i WHO/FAO har vurderet, at brugen af de naturlige 
k0nshormoner og vreksthormonet som produktionsfremmere i husdyr
bruget ikke udg0r nogen direkte sundhedsf are for mennesker 

• vigtige handelspartnere som USA, Canada og Australien m.fl. tillader 
brugen af naturlige hormoner, som vrekstfremmere 

• den nye GATT-aftale abner for nresten ubegrrenset import af k0d- og 
mrelkeprodukter, der ikke anses for at vrere sundhedsskadelige for 
mennesker 

Som tidligere nrevnt godkendes lregemidler og lignende stoffer til brug i 
husdyrproduktionen pa basis af vurderinger af risikoen for eventuel 
skadelig virkning pa mennesker, dyr og milj0. I vurderingen af hormoner 
er det n0dvendigt at skelne mellem naturlige og fremmede eller synteti
ske midler. 

5.2.1. Naturlige kenshormo~er og vceksthormoner 

K0nshormoner og vreksthormoner anvendes isrer til kvreg for henholdsvis 
at 0ge tilvreksten og mrelkeydelsen. 

Baggrunden for de forskellige ekspertudvalgs accept af naturlige k0ns
hormoner og vreksthormonet bygger pa folgende: 

• de naturlige k0nshormoner og vreksthormoner findes naturligt hos alle 
husdyrene og mennesket. K0nshormonerne er de samme for menne
sker og dyr. V reksthormonerne er artsspecifikke, men nedbrydes som 
normale proteinstoff er i tarmen 

• koncentrationen af hormonerne i slagtekroppen ( og i mrelken) af dyr, 
der er blevet behandlet med dem, overstiger ved korrekt brug ikke de 
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normale fysiologiske niveauer for dyrearteme. H¢jere koncentrationer 
umiddelbart efter behandlingen falder hurtigt til normale niveauer 

• eventuelt forh¢jede koncentrationer i k¢dvarer vil generelt ikke have 
nogen hormone! effekt pa mennesker. Det kan dog ikke udelukkes, at 
konstant indtagelse af f¢devarer med let forh¢jet indhold af ¢strogener 
har negative effekter pa menneskets generelle frugtbarhed 

• stoff erne er ikke krreftfrernkaldende eller skadelige pa fostre, men 
meget h¢je <loser af bl.a. ¢strogen og lignende hormoner resulterer 
dog muligvis i ¢get krreftrisiko hos mennesker 

Nar vreksthormonet har vreret frernhrevet i debatten, skyldes det bl.a., at 
det fremstilles ud fra gensplejsede bakterier. Gensplejsede produkter er 
forholdsvis nye, hvorf or der stilles meget omfattende krav til dem, for de 
kan godkendes. 

Aspektet ornkring dyrevelf ::erden er meget aktuelt i forbindelse med 
brugen af hormoner i husdyrproduktionen: 

• er det acceptabelt at skulle give dyrene jrevnlige indspr¢jtninger eller 
indsrette medicin-kapsler i deres ¢rer for at ¢ge produktionen? 

• hvad med langtidsvirkningerne pa malkek¢er, der behandles med 
v::eksthormon (BST)? 

I lande med tilladt brug af de naturlige k¢nshormoner, indsrettes en 
hormon-kapsel under huden pa dyrene. Maksimal effekt fas ved indsret
telse af kapsler med 2-4 maneders mellernrum. V ::eksthormon gives 
normalt som en indspr¢jtning med 1-2 ml. opl¢sning hver 2. eller 3. uge. 

Den illegale brug af naturlige k¢nshormoner foregar ved at give slagte
dyrene, hovedsageligt unge kreaturer, en eller flere indspr¢jtninger f.eks. 
dybt i laret. Dette misbrug er i praksis umuligt at opdage ved den rutine
m::essige k¢dkontrol pa slagterierne. 

Ubehaget for dyrene ved brugen af hormon-kapsler kan vel sarnrnenlig
nes med den obligatoriske inds::ettelse af ¢remrerker. Gentagne indspr¢jt
ninger med hormoner finder i dag sted i mindre omfang pa raske dyr i 
forbindelse med styring af husdyrenes forplantning og ved 
sygdomsforebyggende behandlinger og vaccinationer. Nogle mrelke
kv::egsbesretninger anvender jrevnligt m::elkenedlregningshormon 
( oxytoxin) i forbindelse med malkning af k¢er, der lige har krelvet for 
forste gang. 

Langtidsvirkningen af hormonerne pa dyrene er darligt unders¢gt, da 
slagtedyrene ikke lever ret l::enge. Eventuelle bivirkninger nar derfor ikke 
at manifestere sig. Her er der dog en undtagelse ved brugen af vrekst
hormon til ¢gning af m::elkeproduktionen, fordi malkek¢er ikke slagtes, 
sal::enge de giver m::elk og er raske. Eventuelle langtidsvirkninger pa 
malkek¢erne har vreret diskuteret, men er heller ikke tilstrrekkeligt under
s¢gt. Man ved, at ¢get produktion i ofte giver ¢get sygdom. Hidtidige 
unders¢gelser peger pa, at anvendelse af vreksthormon til malkek¢er i 
nogle tilfrelde vil ¢ge frekvensen af yverbet::endelse med 6-8%. Man kan 
derfor forvente, at det nuv::erende niveau pa 55 tilfrelde pr. ar pr. 100 k¢er 
vil stige til 57-59 tilfrelde. Der er ikke pavist ¢get frekvens af stofskifte
sygdomme (ketose) og knoglelidelser (benproblemer) ved brugen af 
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vreksthormon til malkekoer. Derimod har benproblemer vreret omtalt i 
forbindelse med brugen af vreksthormon til svin. Indenfor EU er der nu 
abnet mulighed for at igangsrette storre undersogelser, der skal belyse 
langtidseff ekten af vreksthormon pa koemes sundhed. 

5.2.2. Fremmede og syntetiske hormoner med kenshormon virkning 

To frernrnede stoff er med virkning ligesom konshormon zeranol og 
trenbolon-acetat, er ligeledes accepteret af et ekspertpanel i FAO/WHO
til brug i husdyrproduktionen. Stoffeme er almindelig anvendt til kvreg 
og far i en rrekke lande udenfor EU. De anvendes alene ell er i kombina
tion med de naturlige konshormoner. De indgives oftest i kapsler under 
huden, men kan ogsa tilsrettes foderet. 

Ligesom de naturlige konshormoner anses de hverken for at vrere krreft
frernkaldende eller skadelige for fostre. Stoffeme er imidlertid fremmede 
for dyr og mennesker og nedbrydes kun i ringe grad i tarrnkanalen. Der er 
derfor en risiko for, at eventuelle restkoncentrationer i fodevareme kan 
vrere skadelige for mennesker. Pa den baggrund har FAO/WHO fastsat 
nogle anbefalede grrensevrerdier for restkoncentrationer i kod og lever. 
Disse taler baseret pa et trenkt maximalt forbrug (500 gram kod pr. <lag) 
og et acceptabelt dagligt indtag af stoffet (ADI-vrerdier) for mennesker 
(jvf. tabel 14 pa side 52). Tallene beregnes udfra stoffets ingen-effekt
niveau, der er den storste daglige mrengde stof, som mennesker eller 
forsogsdyr kan indtage uden nogen (hormonal) effekt. Denne ,,ingen
effekt" tal-vrerdi dividres derefter med en sikkerhedsfaktor pa 10-100 for 
at fa ADI-vrerdien. 

Den sidste gruppe syntestiske hormoner med konshormon-virkning, 
dietylstilbestrol og andre med lignende struktur, er forbudte i de fleste 
lande. De har tidligere vreret anvendt i bl.a. England, men anvendes 
formodentlig ikke i dag. De anses for at vrere krreftfrernkaldende og 
nedbrydes meget langsomt i organismen og i naturen i det hele taget. 
Herhjemme ma stoffeme heller ikke bruges til veterinrer behandling af 
produktionshusdyr. 

5.2.3. Beta-agonister 

Den nyeste gruppe syntetiske hormoner og mest kontroversielle er beta
agonisteme. De er forbudte i de fleste lande, herunder i EU, men anven
des illegalt i slagtedyrsproduJ<:tionen i mange lande, inklusive EU-lande 
(jvf. figur 23, pa side 53). Det forventes dog, at beta-agonisten 
Ractapamine snart bliver godkendt som vrekstfremmer i USA. 

Beta-agonisteme anses ikke for at vrere krreftfrernkaldende eller foster
skadelige. Derimod er der risiko for forhojede restkoncentrationer i 
slagtede dyr ved brugen af beta-agonister som vrekstfremmere. Underso
gelseme pa dette ornrade er stadig mangelfulde. 

For at opna den vrekstfrernrnende effekt af beta-agonister skal <let tilsret
tes foderet i <loser, som er mange gange hojere end den, der benyttes ved 
sygdomsbehandling af f.eks. astma. Det betyder, at koncentrationen af 
stoffet i dyrene skal vrere relativ hoj for at opna den vrekstfremmende 
effekt. Dermed bliver ogsa restkoncentrationeme i kod og indvolde hoje. 
Hermed opstar risiko for forgiftning. En forbruger, som f.eks. spiser store 
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mrengder lever fra dyr, som er fodret med beta-agonister for at ¢ge til
vreksten, vil med restkoncentrationeme i leveren kunne indtage en sa stor 
dosis hormon, at mrengden vil nrerme sig ingen-effekt-niveauet (jvf. 
forrige afsnit) for mennesker. Der er derfor ikke ,,plads" tilde normalt, 
anerkendte sikkerhedsmargener. 

En lang tilbageholdelsestid, det vil sige forbud mod brugen af midlet i 
maske 2-4 uger inden slagtning, vil formodentlig 1¢se problemet vedr¢
rende restkoncentrationer i k¢det. Det g¢r samtidig stofferne mindre 
interessante for landmrendene. Dyrene vrennes nemlig til beta-agonis
terne saledes, at nar de unddrages stoffet, reagerer de prompte ved dra
stisk nedsat foderudnyttelse samt genopretning af de mindskede fedtde
poter. Den opnaede effekt og ¢konomiske fordel af beta-agonisterne kan 
derfor forsvinde i l¢bet af 2-4 ugers tilbageholdelsestid. Desuden er det 
vanskeligt og dyrt at kontrollere for beta-agonist restkohcentrationer, som 
bedst pavises i har og ¢jne. 

Dyrene pavirkes ogsa pa andre mader af beta-agonisterne. Bl.a. Stiger 
andedrret og puls i nogle fa dage indtil dyrenes fysiologi har tilpasset sig 
hormontilsretningen. Desuden er der risiko for egentlige forgiftningstil
frelde ved overdosering. 

5.2.4. Hormonerne og naturen 

Indvirkningen pa naturen er lidet beskrevet. 

V reksthormonet (protein-hormon) nedbrydes til aminosyrer. De ¢vrige 
hormoner undtagen dietylstilbestrol og lignende hormoner nedbrydes 
hurtigt til mere eller mindre inaktive metabolitter. 

En sideeffekt, som ofte nrevnes af brugerne af vrekstfremmere er, at de 
opnaede 10% bedre foderudnyttelse medf¢rer en bedre protein- og der
med kvrelstofomsretning. Det vil betyde nedsat kvrelstofudskillelse i 
g¢dning og urin og dermed en reduktion af kvrelstof-udledningen til vore 
marker og vandl¢b pr. kg produceret slagtekrop. 
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8. Ordforklaringer 
Adi-vrerdi 

Acceptabelt Dagligt Indtag (eng.: acceptable daily intake) for et stof, udtrykker den mrengde 
af stoffet, som et menneske uden risiko antages at kunne indtage pr. dag. 

Afkomsprf!ver 
Afpr¢vning af et antal afkom efter potentielle avlsdyr. Vigtige produktionsegenskaber hos 
afkommet testes inden avlsdyret (moderen/faderen) indgar i den egentlige av!. Herved kan 
opnas sikker viden om de arvelige egenskaber som f.eks. mrelkeydelse eller reglregning, som 
en potentiel avlstyr henholdsvis avlshane giver videre til sine d¢tre. Sammen med individ
pr¢veme udg¢r denne afpr¢vning ryggraden i modeme husdyravl. 

Allelle gener 
Se gen-alleller. 

Aminosyre 
Proteinernes byggestene, hvoraf der findes 20 forskellige. Et givet protein er sammensat af 
kreder af forskellige aminosyrer i en given rrekkef¢lge (eventuelt med diverse sukker- og 
fedtstoffer hreftet pa som sidekreder). 

Anaboliske steroider 
K¢nshormoner (¢strogener, gestagener og androgener) og andre hormoner med steroidskelet 
som har en positiv effekt pa opbygningen af proteinstof i kroppen. 

Antibiotika 
Stoffer der hindrer mikroorganismer i at vokse. Oprindeligt udvundet fra naturlige svampe, 
men idag ofte syntetiseret i former, som ikke findes i naturen. 

Arveanlreg 
Se gen. 

Arvemassen 
DNA-molekylet i cellekernen, hvor alle organismens arvelige egenskaber er lagret som 
genetiske koder. Se ogsa kromosom. 

Base-trin (pa DNA-traden) 
Betegnelse for de koblinger (trin) af de 4 baser (nucleotider), som holder de to svundne 
DNA-tracte sammen og hvis rrekkef¢lge samtidig udg¢r arvemassens genetiske kode. 
Koblingerne er: adenin-tymin I tymin-adenin og cytosin-guanin I guanin-cytosin. 3 pa 
hinanden f¢lgende trin koder for en aminosyre. 

Beta-agonister 
Gruppe af syntetiske hormoner med adrenalin-lignende virkning, som isrer stimulerer 
cellemes beta-receptorer. Bruges i behandling af astmatiske lidelser, men ogsa som vrekst
fremmere pa grund af deres anaboliske virkning. Er forbudte i EU og mange andre lande, 
men beta-agonisten ractopamine forventes dog snarligt godkendt i USA. 

Bio-reaktor 
Begreb der anvendes om genetisk modificerede organismer, som bringes ti! at producere 
artsfremmende stoffer ti! brug for mennesker. Gensplejsede insulin- og vreksthormon 
producerende bakterier og grersvampe er reldre og kendte eksempler. Transgene husdyr, som 
producerer laktoferrin og andre farmaceutiske produkter er nyere eksempler. 

Blastocyst 
Tidligt embryonalt stadium indeholdende 2 slags celler, overfladeceller (trophoblaster) og 
indre celler (embryoblaster). Blastocyst-stadiet udvikles umiddelbart efter embryonet 
indtrreder i Iivmoderen, og er det embryonale stadium, som hyppigst indgar ved 
regtransplantation pa husdyrene. 

Blastomer 
Celle fra et tidligt embryon. 

BST 
Forkortelse for bovint somatrotopin, som er kvregets vreksthormon. Dannes i hypofysen. 
Bliver i dag fremstillet ved hjrelp af gensplejsede coli-bakterier. 

B0r 
Fagudtryk for livmoderen hos husdyr. Uterus pa engelsk og latin. 

B0rhals 
Fagudtryk for livmoderhalsen hos husdyr. Cervix pa engelsk og latin. 

Celle-differentiering 
Udvikling af specifikke celletyper (hudceller, nerveceller o.s.v.) fra primitive stamceller. 

Coccidier 
En-cellet mikroorganisme, som er almindeligt forekommende i tarmen hos husdyr, som kan 
fremkalde livstruende diam': tilstande, isrer hos sprede og ungdyr. 

Coccidiose 
Tarminfektion fremkaldt af coccidier. 
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Coccidiostatika 
Antibiotika, der er virksomt mod coccidier. 

Coli-bakterie 
Egentlig Eshericia coli (E.coli). Meget almindelige gram-negative tarmbakterier hos dyr og 
mennesker, som omfatter enkelte sundhedsskadelige typer, men som oftest ikke er det. 
Anvendes som mark!'lr-bakterie for frekal forurening af fl')devarer, badevand m.m. Graden af 
forurening korreleres med antallet I koncentration af E.coli i en given prpve. 

Cytoplast 
Celle eller cellefragment uden arvemasse. Benyttes som modtagercelle for cellekerne ved 
kloning via kernetransplantation. 

Dietylstilbestrol 
Syntetisk kpnshormon med pstrogen virkning og som kun langsomt nedbrydes i naturen. 
Tidligere hyppigt anvendt som vrekstfremmer til husdyr. 

DNA 
Forkortelse for deoxyribonucleinsyre, der er den kerniske betegnelse for det stof arvemassen 
udgpres af. DNA-molekylet bestar af to DNA-trade, der er spundet sammen som en vindel
trappe. Trinene, som binder de to trade sammen, udgpres af fire baser (adenin, cytosin, guanin 
og tymin), der parvis passer sammen. Rrekkefl')lgen af disse basepar danner den genetiske 
kode. 

DNA-probe 
DNA-stykker som anvendes ti! pavisning af bestemte DNA-sekvenser eller gener i arve
massen hos organismer og celler. DNA-proben indeholder enkelt tradet DNA, hvis baser vil 
koble sig til et andet DNA-stykke med den komplementrere base-sekvens og danne en 
dobbelt-trad. Kobling af en kendt DNA-probe til et ukendt DNA-stykke anvendes til at 
bestemme tilstedevrerelsen af specifikke gener eller DNA-sekvenser i en organisme eller 
celle. Ved hjrelp af PCR-teknikken kan det ukendte DNA-stykke multipliceres med udgangs
punkt i koblingssekvensen. 

Donor 
Et avlsdyr, hvis reg opsamles ved regtransplantation eller ovum pick-up. 

Economic trait loci, ETL 
Engelsk udtryk for arveanlreg (gener), der medvirker ved den genetiske styring af ¢konomisk 
betydende produktionsegenskaber. 

Elektrofusion 
Sammensmeltning af celle forarsaget af elektrisk impuls. Anvendes ved kernetransplantation 
til sammensmeltning af cytoplast og blastomer. 

Embryo-deling 
Simpel form for fosterkloning, hvor det tidlige embryon kl¢ves i to halvdele, der sa hver for 
sig kan overfpres til recipienter. Overlever begge halvdele, vil afkommet vrere genetisk 
identiske enreggede tvillinger. 

Embryoblast-celler 
Se indre cellemasse. 

Embryon eller embryo 
Betegnelse for det befrugtede reg fra befrugtnings¢jeblikket og indtil alle vigtige organ
systemer er anlagt. Det sker i lpbet af fprste 1/4 - 113 af drregtigheden, hvorefter man taler om 
et foster. 

Embryonal kloning 
Fosterkloning, det vii sige fremstilling af fl ere genetisk identiske individer ( embryoner) ud fra 
et enkelt embryon. 

Enterokok-bakterier 
Almindeligt forekommende gram-positiv tarmbakterie hos dyr og mennesker. En fakal 
streptokok-bakterie. Sredvanligvis ikke sygdomsfremkaldende. 

ETL 
Se economic trait loci 

Fodertilsretningsstoffer 
En rrekke tilsretningsstoffer, herunder vrekstfremmende antibiotika, kerniske vrekstfremmere 
og coccidiostatika, som tilsretttes foderet. Stoffeme findes pa en EU-positiv Iiste (Bekendtg¢
relse vedr. fodertilsretningsstoffer). 

Forplantningsteknologi 
Videnskaben, teknikkerne og hjrelpernidlerne der er n¢dvendige for at udf¢re manipulationer 
med dyrenes forplantning, herunder kl')nsceller og fostre. 

Gen 
Et arveanlreg, det vil sige de genetiske koder, der ska! ti! for at programmere rrekkefplgen af 
aminosyrerne i et enkelt protein eller for at styre aflresningen af en sadan kode for et specifikt 
gen (se struktur-gen og regulator-gen). Se ogsa gen-alleller. 



Gen-all ell er 
Hvert gen i dyrenes kropsceller er tilstede i 2 eksemplarer, 2 gen-alleller, som henholdsvis 
stammer fra faderen og moderen og er placeret pa de respektive homologe kromosomer (se 
kromosom). De allelle gener er for styirstedelens vedkommende ens, men i 5-10% af tilfrel
dene findes forskellige varianter af de allelle gener. Det medfyirer, at arvemassen indeholder 2 
eller flere gen-varianter for samme proteintype. Se ogsa heterozygot og homozygot. 

Gen-kloning 
Indsrettelse af udvalgte gener i arvemassen pa mikroorganismer (bakterier eller grerceller), 
som derefter ved deres uk0nnede vrekst vii opformere det indsatte gen. 

Gen-mark0rer 
Gener eller andre DNA-sekvenser sa som mikrosatellitter, hvis genetiske koder og placering 
pa kromosomerne er kendte, og som derfor kan anvendes som en slags mileprele ved 
kortlregning af ukendte gener i deres nrerhed. 

Gen-teknologi 
Videnskaben, teknikkerne og hjrelpemidlerne, som er nyidvendige for at kunne splejse, 
kortlregge, isolere og identificere geneme. 

Genotype 
De genetiske koder bag en given egenskab. 

Gram-negative bakterier 
Betegnelse for de bakterie-familier, som ikke farves bla af en gram-farvning. Ti! den gruppe 
h0rer bl.a. salmonella- og coli-bakterier. 

Gram-positive bakterier 
Betegnelse for de bakterie-familier, som farves bla af en gram-farvning. Til denne gruppe 
h0rer bl.a. stafylokokker, streptokokker og enterokokker. 

Heterozygotisk 
Hvis et dyr (eller plante) har forskellige gen-alleller for en egenskab I proteintype er dyret 
heterozygotisk med hensyn til vedkommende egenskab. Skrives oftest som Aa, Bb eller 
lignende. 

Homozygotisk 
Hvis et dyr (eller plante) har ens gen-alleller for en egenskab I proteintype, er dyret 
homozygotisk med hensyn ti! vedkommende egenskab. Skrives oftest som aa, AA eller 
lignende. 

Individpr0ver 
Afpr0vning af avlsdyr for vigtige produktionsegenskaber, som for eksempel tilvrekst, 
foderudnyttelse, muskelfylde m.v. Oftest indsrettes de potentielle avlsdyr pa en frelles 
individpryivestation, siiledes at alle dyr har samme vilkar under opvreksten. Sammen med 
afkomspryiveme udg!Zlr denne afprjllvning ryggraden i moderne husdyravl. 

Indre cellemasse 
Ogsa kaldet embryoblasten. Betegnelsen for den embryonale celletype pa morula- og 
blastocyststadiet, som udg0r ophavscelleme for fosteret (modsat trophoblastceller, se dette). 

Ingen-effekt-niveauet 
V rerdi ved afpryivning af lregemidler og andre stoffer med virkning pa dyr og mennesker. 
Betegnelsen udtrykker den st!Zlrste dosis af det givne stof, som et fors0gsdyr I menneske kan 
optage uden, at det har nogen umiddelbar fysiologisk effekt. 

Inseminering 
Kunstig sredoverf!Zlring. 

In vitro 
I glas, det vii sige i laboratoriet, uden for organismen. Modsat in vivo. 

In vitro befrugtning ·· 
Befrugtning af reg med sred under kontrollerede forhold i reagensglas eller dyrkningsskale i 
laboratoriet. Teknikken betegnes ogsa som in vitro fertilisation eller forkortes ti! IVF. 

In vitro dyrkning 
1 

Dyrkning af celler (f.eks. befrugtede reg I embryoner) under kontrollerede forhold i laborato
riet. Typisk dyrkes ved en temperatur pa 37-39°C og i en atmosfrere af 5% kuldioxyd i luft. 
Nreringsmedieme. hvori embryonerne dyrkes. indeholder forskellige salte. aminosyrer, 
vitaminer samt oftest serum eller serumproteiner. 

In vitro modning 
Modning af ubefrugtede reg i laboratoriet for at g!Zlre dem befrugtningsdygtige. 

Kernetransplantation 
Embryoteknik til overfjllrsel af embryonale cellekerner ti! ubefrugtede eller nyligt befrugtede 
regceller, hvis arvemasse forinden er fjemet. Teknikken anvendes ved embryonal kloning og 
skulle i teorien kunne resultere i meget store pattedyr kloner. Hidtil er det lykkedes at 
fremstille ottelinger (hos kvreg). 
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Kimrerer 
Mosaik-dyr. Det vii sige dyr, hvis kropsceller ikke alle har samme arvemasse eller genotype. 
Kim::erens forskellige organer og v::ev indeholder derimod celler med (to) forskellige genoty
per, som enten kan v::ere sammenblandet i samrne v::ev eller organ og/eller hver for sig v::ere 
repr::esenteret som eneste genotype i et enkelt eller flere af kim::erens organer. Kim::erer 
fremstilles ved at blande tidlige embryonale cell er fra forskellige embryoner eller fra embryo
nale stamceller. 
Man taler bl.a. om k¢ns-kim::erer, hvor dyret bestar af biide hunlige og hanlige kropsceller, 
arts-kim::erer, hvis kropsceller stammer fra to forskellige dyrearter (f.eks. faregeden) og 
trans gene kim::erer, hvor kun nogle af kropscellerne er trans gene. Findes de trans gene celler i 
kli)nsorganerne vi! (nogle af) kli)nscellerne dermed v::ere transgene og dyret vii kunne produ
cere transgent afkom. 
Ud over at kunne anvendes ved produktion af transgene dyr ud fra stamceller, har kim::erer 
videnskabelig betydning bl.a. indenfor kr::eftsforskningen. 

Kloning 
Se embryonal kloning og gen-kloning. 

Kromosom 
Tradagtige strukturer i cellen, som indeholder cellens arvemasse (DNA-molekyle) og som 
dannes i forbindelse med cellede!ing. Kromosomernes antal varierer mellem dyrearterne. De 
er parrede saledes, at hvert kromosompar, homologe kromosomer, bestar af et kromosom 
stammende fra moderen og et fra faderen. 

K valitative egenskaber 
Egenskaber, der styres af et enkelt gen. Bl.a. de fleste arvelige sygdomme,hornl¢shed, hud- og 
0jenfarve. 

K vantitative egenskaber 
Egenskaber, der reguleres af mange gener. Bl.a. de fleste produktionsegenskaber som 
m::elkeydelse, tilv::ekst, k!ild-procent, ::egl::egning o.s.v. 

Manipulere 
Benytte kneb, lave fiks-fakserier, handtere, behandle (pa svigefuld made), styre og lede 
menneskers meninger og handlinger pa en sadan made, at pavirkningen ikke opdages (citat 
Politikens fremrnedordbog, 1986). 

Mikroinjektion 
En teknik med hvilken man ved hj::elp af et meget tyndt og tilspidset glaskapill::errli)r kan 
indspr0jte (s::ed)celler, cellekerner, DNA og andre stoffer direkte ind i en celle (f.eks. ubefrug
tede og befrugtede ::egceller). Teknikken benyttes rutinem::essigt pa humane fertilitetsklinikker 
ti! at indf0re s::edceller, som ikke selv kan befrugte, i ubefrugtede ::eg (siikaldte ICSI-proce
dure ), og ved produktion af trans gene dyr, hvor fremmed DNA indfli)res direkte i forkernerne 
pa nyligt befrugtede ::eg. 

Mikrosatellitter 
Sma DNA-sekvenser bestaende af enkelte basepar og som findes spredt pa alle kromosomer. 
Mikrosatellitter har ingen (kendt) funktion, men anvendes som genmark¢rer i forbindelse med 
kortl::egning af husdyrenes arvemasse. 

MO ET-plan 
Forkortelse af Multiple Ovulation and Embryo Transfer. Avlsplan, som inddrager 
::egtransplantation i avlsarbejdet. Det danske FYBI-projekt indenfor malkekv::eg er et eksem
pel pa en MOET-avlsplan. 

Morula 
Tidligt embryonal stadium indeholdende ca. 16-64 celler. Morula-stadiet udvikles omkring det 
tidspunkt, hvor embryonet forlader ::eggelederen og indtr::eder i livmoderen. Med morula
stadiet sker den fli)rste celle-differenciering, idet der dannes perifericeller, som udvikles ti! 
trophoblast-celler og de indre celler, som h0rer ti! den indre cellemasse (se disse). Den tidlige 
morula anvendes rutinem::essigt ti! embryonal kloning. 

Mutation 
Alndring i en organismes eller celles arvemasse. Alndringen opstar oftest i forbindelse med 
celledeling under kopieringen af DNA-molekylet, hvor r::ekkefolgen af enkelte baser i DNA
molekylets trin ::endres. Mutationer er normalt sj::eldne og skadelige for cellen /organismen. 
Radioaktiv bestriiling og visse kemiske stoffer for0ger mutationsfrekvensen. 

Ovum pick-up 
Betegnelsen for forplantningsteknikker ti! opsamling af ubefrugtede ::eg direkte fra levende 
husdyr. Teknikken anvendes rutinem::essigt pa k0er efter samme principper som ved opsam
ling af ::eg fra kvinder. De ubefrugtede ::eg udsuges direkte fra ::eggestokkene med en lang nal, 
som indf¢res i bughulen via skeden, guided ved hj::elp af ultralydsscanning. 

PCR 
Forkortelse for Polymerase Chain Reaction. En teknik ti! multiplikation af DNA. 



Probiotika 
Betegnelse for kulturer af grersvampe og bakterier (bl.a. mrelkesyrebakterier og bacillus
arter), der tilsrettes foderet med det formill at pge dyrs tilvrekst og modstandskraft mod 
infektioner. Hovedvirkningen sker i teorien ved at disse probiotika gennem deres tilstedevre
relse i tarmen kan forhindre sygdomsfremkaldende organismer i at etablere sig. Kun fa af de 
probiotika, som findes pa markedet, har en dokumenteret virkning. 

Progesteron 
Hunligt ky;nshormon, der har betydning for drregtighedens opretholdelse, men desuden har en 
anabolisk effekt. 

PST 
Forkortelse for Porcint somatotropin, der er svinets vreksthormon. 

QTL 
Quantitative trait loci. Samme som economical trait loci (ETL). Se dette. 

Ractopamine 
Ny beta-agonist, som snart forventes godkendt i USA. 

Recipient 
Fagbetegnelse for en rugemoder for et eller flere embryoner. 

Regulator-gen 
Et gen, som regulerer kopieringen af et andet gen, der koder for et proteins aminosyre
rrekkefplge (se ogsa struktur-gen). 

Rekombinant DNA 
Betegnelse for et DNA-molekyle, som er fremstillet ved kobling af to eller flere DNA
sekvenser fra forskellige organismer og kilder. Rekombinant DNA fremstilles silledes ved 
gensplejsning og transgene dyrs arvemasse indeholder rekombinant DNA. 

Reproduktionsteknologier 
Frelles betegnelse for de modeme forplantningsteknikker. 

RNA 
Forkortelse for ribonucleinsyre, der er den kemiske betegnelse for den kopi eller ,,arbejdsteg
ning", som fremstilles pa baggrund af generne pa DNA-molekylet. DNA-trildens baser parres 
med tilsvarende baser (adenin, cytosin, guanin og uracil, der erstatter tymin), der indgar i 
RNA-kopien, som derefter bevreger sig ud i cellens cytoplasma, hvor dannelsen af 
proteinerne sker udfra RNA-tradens base-kode. 

Salmonella-bakterier 
Familie af gram-negative tarmbakterier, som potentielt er meget sundhedsskadelige for bade 
dyr og mennesker. Forekommer relativt hyppigt i den moderne intensive svine- og fjerkrre
produktion, hvilket har fprt ti! skrerpede bekrempelsesforanstaltninger herhjemme. 

Serie! kloning 
Gentagne embryonale kloninger, hvor kernerne i de klonede embryoner, som udvikles fra den 
fprste kernetransplantation, anvendes i den fplgende kernetransplantationsrunde. Udviklede, 
klonede embryoner fra anden runde kan sa igen anvendes i f¢lgende runde o.s.v. Herved kan 
antallet af genetisk identiske embryoner i en embryonal klon, teoretisk for¢ges ekspotentielt. 
I praksis nedsrettes levedygtigheden af klonede embryoner kraftigt for hver kloningsrunde. 
Efter 4 serielle kloninger overlever ingen embryoner. 

Somatotropin 
Frellesbetegnelse for dyrenes og menneskets artsspecifikke vreksthormon. 

Stamcelle 
Uspecialiseret eller udifferentieret celletype, der kan udvikle sig ti! flere forskellige celle
typer. A<:gte embryonale stamceller kan saledes vrere ophavsceller for samtlige andre celle
typer i kroppen. Embryonale stamceller kan isoleres fra tidlige embryoner og fostre. 

Struktur-gen 
Et gen, der koder for et protein, det vii sige <lets specifikke aminosyrerrekkef¢lge (se ogsa 
regulator-gen). 

Superovulation 
Hormonbehandling af regdonor medf¢rende flere regl¢sninger, end der normalt ville finde 
sted i en naturlig brunst. 

Sredstra 
Et lille plastik(suge)r¢r, hvori sred og embryoner nedfryses. 

Testosteron 
Hanligt k¢nshormon med anabolisk virkning. 

Transfektion 
Indf¢ring af fremmed DNA ind i en celle ved hjrelp af en vektor (et lille DNA molekyle). Ved 
gensplejsning benyttes oftest virus eller plasmider som vektorer. 

Transgene dyr 
Dyr der er blevet genetisk rendret gennem indsrettelse af fremmede gener eller ¢delreggelse af 
eksisterende gener i arvemassen. 
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Trenbolonacetat 
Syntetisk k!iinshormon med ¢strogen-virkning. Benyttes som vrekstfremmer. 

Trophoblast-celler 
Embryonal celletype, som dannes pa morula- og blastocyststadiet, og som er ophavsceller for 
fosterhinder og fosterets de! af moderkagen. 

Vektor 
Et DNA-molekyle, ofte i form af retro-virus eller et plasmid, som kan anvendes ti! at overf¢re 
gener til celler. Har vreret anvendt med succes til overf!i)rsel af fremmede gener til muse
stamceller, som derefter er blevet indsat i normale embryoner for at producere transgene 
kimrerer. 

Zeranol 
Fremmed hormon med !i)strogen-virkning. Udvindes fra svampe. Benyttes som vrekstfremmer. 

Zona pellucida 
,,.iEggeskal". En gennemsigtig protein-ska!, som dannes omkring de primrere regceller i 
reggestokken. Den beskytter dels regget mod befrugtning med mere end en sredcelle, dels 
danner den en tidlig barriere mellem det tidlige embryon og moderen. Embryonet klrekker fra 
skallen pa blastocyst-stadien i livmoderen. 

iEgtransplantation , 
JEldre forplantningsteknologi, hvor befrugtede reg fra en donor overf!i)res til rugem!i)dre, som 
sa gennemf!iirer drregtigheden og f!iider afkommet. Anvendes i MOET-avlsplaner til at !iige 
antallet af afkom fra elite hundyrene. 

0stradiol 
Hunligt k!i)nshormon med anabolisk virkning. Er bl.a. ansvarlig for de ydre brunsttegn. 



9. Adresseliste 
Ekspertisen og interessen vedr0rende bioteknologi og vxkstfremmende stoffer i 
husdyrbruget er spredt pa en rxkke institutioner og organisationer. Nedenstaende 
liste er ikke komplet, men udg0r et udsnit af instanser med forskellige indfalds
vinkler. Det bemxrkes, at forbrugeren blot er ringe reprxsenteret i forhold til 
forskningen og producenterne. Dette er helt i overensstemmelse med virkelighe
den. Der findes idag kun en landsdxkkende organisation, som aktivt og specifikt 
reprxsenterer forbrugerens interesser, nemlig Forbrugerradet. 

Forskningsinstitutioner 
Statens Husdyrbrugsforseg 

Forskningscenter Foulum 

Postbox 39 

8830 Tjele 

Tlf. 89 99 19 00 
justjensen, seniorforsker, Afd. for Avl og Genetik (husdyravl og genteknologier) 

Peter Holm, forskningsadjunkt, Embryoteknologisk Center (forplantnings
teknologier, gensplejsning pa husdyr) 

Mogens Vestergaard, seniorforsker, Afd. for Ravarekvalitet (produktions
fremmende hormoner) 

Bent Borg Jensen, fors0gsleder, Afd. for Ernxring (vxkstfremmende antibiotika og 
probiotika) 

Den Kgl. Veterimer- og Landbohejskole 

BUlowsvej 13 

1870 Frederiksberg C 

Tlf. 35 28 28 28 
Torben Greve, professor, Sektion for Reproduktion, Klinisk Institut 

(forplantningsteknologier og gensplejsning pa husdyr) 

Henrik B. Simonsen, lektor og prxsident for Dyrenes Beskyttelse, Afd. for Hus
dyrbrug og husdyrsundhed (Husdyradfxrd og -sundhed og -etik) 

Kebenhavns Universitet 

Njalsgade 80 

2300 Kebenhavn s 
Tlf. 35 32 88 11 

Peter Sandoe, lektor og formand for Husdyretisk Rad, Bioetisk Forskningsgruppe, 
Institut for filosofi, Pxdagogik og Retorik (husdyretik) 

Handelshejskolen i Arhus 

Haslegaardsvej I 0 

8210 Arhus V 

Tlf. 89 48 64 87 
Klaus G. Grunnert, professor, Center for markedsovervagning, bearbejdning og -

vurdering til f0devaresektoren (forbrugervaner og -holdninger) 
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Ncevn og Rad 
Teknologimevnet 

Antonigade 4 

1106 Kebenhavn K 

Tlf. 33 32 05 03 
(Diverse debatmaterialer vedr0rende bioteknologiske, 0kologiske og biologiske 

produktionsformer i landbruget) 

Det Dyreetiske Rad 
Jvf. Peter Sand0e, K0benhavns Universitet (husdyretik) 

Forbrugerradet 
Fiolstrcede 17 

Postbox 2188 

I 017 Kebenhavn K 

Tlf. 33 13 63 II 
Karin Andresen (forbrugerinteresser) 

Andre organisationer 
Landbrugsraadet 

Axeltorv 3 

1609 Kebenhavn V 

Tlf. 33 14 56 72 
Samfundskontaktafdelingen, Diverse debatmaterialer vedr0rende 

landbrug. 

Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark 
Jvf. Henrik.B. Simonsen, (husdyrvelf::erd og -etik) 

Den Kgl. Veterin::er- og Landboh0jskole 

jvf. Knud Vilby 

Mellemfolkeligt .Samvirke 

Borgergade 14 

1300 Kebenhavn K 

Tlf: 33 32 62 44 



Bilag 1 

Handelshojskolen i Arhus 
Center for Markedsovervagning, -bearbejdning og -vurdering til fodevaresektoren 

Professor, dr.oec.habil. Klaus G. Grunert 

I . Sporgsmal: 

Hvad er forbrugerens holdning til gensplejsede eller manipulerede husdyr gene
relt? Kan gensplejsning af husdyr accepteres under visse forudszetninger (billigere 
fodevarer, mere sygdomsresistent husdyr, produktion af medicin til mennesker, 
andet)? 

Svar: 

Forbrugerne er szerdeles skeptiske overfor gensplejsede eller manipulerede 
husdyr. Det skyldes hovedsageligt to forhold: for det forste opfatter man det som 
risikofyldt, og for det andet som uetisk. Man opfatter det som risikofyldt, fordi 
man ikke selv gennemskuer det, fordi det ikke er synligt, fordi man ikke stoler 
pa, at staten eller samfundet som sadan har tilstrzekkelig kontrol over det, og 
fordi man ikke stoler pa forskerne. Man opfatter det om uetisk, fordi det opfattes 
som et unaturligt indgreb i naturen. Alligevel er det mere acceptabelt i nogle 
anvendelseskontekster end i andre. Hvis det for eksempel hjzelper med til at 
afhjzelpe arvelige sygdomme, eller hvis det i det hele taget bidrager til produktion 
af medicin, sa er det mere acceptabelt, end hvis man bare forlzenger levetiden af 
fodevarer. 

2. Sporgsmal: 

Er fodevarer fremstillet af gensplejsede husdyr acceptable for forbrugeren? 

Hvorfor ikke I hvorfor I under hvilke forudszetninger? 

Svar: 

Pa nuvzerende tidspunkt er svaret generelt nej, og fodevarevirksomhederne er 
opmzerksomme pa dette, og derfor meget tilbageholdende. Begrundelsen er som 
under 1. En markedsforing af fodevarer baseret pa gensplejsede husdyr ville 
givetvis vzere n0dt til at overkomme betydelige holdningsmzessige barrierer hos 
forbrugerne. Deter ikke helt umuligt, at dette kan lade sig g0re, men det krzever 
en omfattende og seri0s kommunikativ indsats med stor vzegt pa trovzerdighed. 

3. Sporgsmal: 

Hvad er forbrugerens holdning til fodevarer fremstillet af husdyr, der er blevet 
behandlet med vzekstfremmende midler (hormoner og/ ell er vzekstfremmende 
antibiotika)? 

Svar: 

Hormoner og vzekstfremmende antibiotika er af <let onde. Det har forbrugerne 
temmelig klare holdninger ti!. Forbrugerne er mistroiske over for alt der betragtes 
som ,,tilszetningsstoffer". Forbrugernes opfattelser har ikke noget med en eller 
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anden objektiv farlighed at g0re. Forbrugerne mener simpelthen ikke, at de 
der fastlxgger grxnsevxrdier o.l., har forbrugernes velfxrd for 0je. 

4. Spergsmal: 

I hvor h0j grad er der overensstemmelse mellem forbrugerens holdning ti! oven
nxvnte produkter og deres k0bevaner med hensyn til produkterne ? 

Svar: 

K0b af mange f0devarer er vaneprxget, og forbrugernes kendskab til f0devarer
nes objektive kvalitet er lav. Forbrugerne vil helst ikke beskxftige sig med 
sp0rgsmal om sundhedsfarlige f0devarer, men gar ud fra, at alt dette er i orden. 
Samtidig er der en nagende mistanke om, at der jo kunne vxre noget galt, og 
dette parret med det lave kendskabsniveau g0r forbrugerne meget sarbare over 
for emner, der bliver blxst op i medierne. Sa kan der pludselig opsta store 
udsving i eftersp0rgslen. 

5. Spergsmal: 

Hvor meget kender forbrugeren til de nye forplantningsteknologier, som f.eks. 
kloning af husdyr og gensplejsning pa husdyr ? 

Svar: 

Forbrugernes kendskab er sxrdeles begrxnset. Mange forbrugeres holdninger til 
f0devareproduktion er delvis prxget af en romantisk forestilling om landm::end og 
bondegarde, og delvis af en mistro over for den industrielle f0devareproduktion. 

6. Spergsmal: 

Hvem I hvad giver forbrugeren xren I skylden for den udvikling, som finder sted 
indenfor husdyrbruget I f0devareproduktionen, med tiltagende brug af biotekno
logi og kunstige vxkstfremmende midler og med det formal at 0ge produktionen 
og effektiviteten? 

Svar: 

]eg tror ikke, at der findes et entydigt svar pa det, men landmxnd opfattes 
generelt som vxrende presset til 0get effektivitet, og alt afhxngig af politisk 
orientering kan skylden lxgges alle mulige steder lige fra Landbrugsministeriet 
over Bruxelles til det kapitalistiske samfund som sadan. Hvad f0devareindustrien 
angar, sa vil en mere venstreorienteret forbruger ligeledes betragte dem som 
profitorienterede industrigiganter, mens mere borgerlige forbrugere muligvis 
mener, at mange f0devarevirksomheder har et lidt for snxvert syn pa deres 
omgivelser og disses interesser. 



Bilag 2 

Forskning - 0konomi - internationale aspekter 
lb Skovgaard 
Lie. agro, afdelingschef i De danske Landboforeninger, formand for Landbrugsmini
steriets R<idgivende Forskningsudvalg. 

Nye teknologier i husdyrbruget 

De fagomracter, som isrer har betydning i det moderne husdyrbrug er folgende: 

1. Fodring og ernrering. 
2. Genetik, reproduktion og forredling. 
3. Husdyrsundhed og sygdomskontrol. 
4. Adfrerd og velfrerd. 
5. Staldsystemer og mekanisering. 
6. Bortskaffelse af skadelige rester og affald. 

Nye teknologier pa disse omrader vil i arene der kommer give anledning til rendret 
produktionstilrettelregning. Srerlig interesse samler sig om de nye bioteknologier ved
rmende avl, reproduktion, vrekstregulering, sygdomsbekrempelse og -forebyggelse m. v. 
Inden for disse fagomrader vil en rrekke nye teknologier fa indflydelse pa udviklingen. 
Det grelder ikke mindst bioteknologi og informationsteknologi. 

Bioteknologi med forbindelse til jordbruget 

De seneste a.rs skrerpede interesse for det nye bioteknologiske forskningsfelt hrenger 
sammen med en rrekke vresentlige forskningsmressige gennembrud pa det molekylrerbio
logiske omrade forst i 70'erne. 

Det var navnlig tidligere almindeligt at bruge mange krrefter pa at udvikle en breredyg
tig definition af, hvad biote~ologi omfatter i en moderne sammenhreng. Jeg skal kun 
for min del fastsla, at jeg har haft glrede af at st0tte mig til den af OECD udarbejdede 
beskrivelse, der fastslar: "Ved bioteknologi forstas den integrerede brug af biokemisk, 
genetisk og molekylrerbiologisk viden og ingeni0rteknik med henblik pa teknologisk 
brug af egenskaber hos mikroorganismer og plante- og dyreceller". 

Denne definition illustrerer tydeligt, hvor vanskeligt det er at na til en kort og samtidig 
entydig beskrivelse af de forskellige aktiviteter, som den moderne bioteknologi om
fatter. Men derudover at henvise til omrader som mikrobiologi, biokemi og -teknik, sa 
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er der grund til at fremhreve tilknytningen til en rrekke mere specielle videnskabsdis
cipliner som: 

Anvendt molekylrergenetik (DNA-rekombination): 
Celle- og vrevskultur for planter og dyr. 
Embryoteknologi - embryotransplantering. 

Em/Jla¥Q· 
/IYl/16• 

pla11t11Y'ng 
FIGUR 1. Harald Skjervo/ds beskrive/se af bioteknologi i landbruget 

Meget tyder op, at den moderne jordbrugsudvikling vil blive strerkt pavirket af de nye 
bioteknologiske teknikker. 

F0lgende bioteknologiske metoder vil isrer fa betydning inden for jordbruget: 

Metoder som anal yseredskaber til genetiske unders0gelser 
af planter og husdyr. 
Metoder til veterinrermedicinsk og plantepatologisk 
diagnostik. 
Metoder til produktion af vacciner, proteiner, insekticider 
og andre hjrelpefaktorer til husdyr- og planteproduktion. 
Metoder til behandling af affaldsstoffer og biprodukter fra 
savel plante- som husdyrproduktion. 
Metoder til produktforredling i levnedsmiddelindustrien. 
Metoder til forredlihg af husdyr, planter og mikroorga
nismer. 

Pa husdyrbrugsomradet er den hidtidige indsats font og fremmest koncentreret om 
diagnostik og sygdomsbekrempelse. Men pa lrengere sigt gores der forhabninger om ved 
DNA-rekombination at kunne rendre dyrenes arvelige egenskaber. Sygdomsbekrempel
sen kan effektiviseres ved fremstilling af bedre og billigere vacciner. Specifikke stoffer 
letter diagnosticeringen af sygdomme (de sakaldt monoklonale antistoffer). Gennem 



arbejdet med hormoner og immunsystemstimulerende stoffer vil vrekst- og mrelkeydel
sesfysiologien kunne pavirkes, ligesom vi gennem udvikling af modificerede mikroorga
nismer og foderstoffer kan pavirke vom- og ford0jelsesfunktioner og dermed husdyrenes 
ernrering. Alt med sigte pa at forbedre effektiviteten i husdyrproduktionen. 

Hvorfor nu disse nye teknikker? Er der virkelig behov inden for jordbruget for at 
arbejde med dem i bade husdyrproduktionen og planteproduktionen? Det kan maske 
virke lidt pafaldende, i betragtning af at overskudsproblemer ofte nrevnes, nar jord
brugets situation diskuteres i disse ar. 

En selvstrendig begrundelse for at interessere sig for disse metoder findes vi i det 
perspektiv, som tegner sig i den globale befolkningsudvikling og de eftersp0rgsels
effekter, som jeg senere skal omtale. I de vestlige lande er en mretningsgrad naet, men 
i udviklingslandene, hvor der nu lever mere end 4 mia. mennesker, og hvor hele til
vreksten frem mod ar 2050 paregnes at indtrreffe, er der stigning bade i behovet for 
vegetabilske og animalske levnedsmidler. Derfor er det n0dvendigt at udvikle mere 
effektive og hensigtsmressige produktionsmetoder. 

De globale temaer og produktivitetsudviklingen 

De globale temaer, som er srerligt vigtige, hrenger sammen med udviklingen i 

verdens befolkning, 
fodevareforbruget pr. indbygger og 
mulighederne for at skaffe de n0dvendige mrengder korn
og k0dprodukter til veje i fremtiden. 

Tabel 1 giver en oversigt over vreksten i verdens befolkning fra 1950 til 1990 og viser 
tillige en prognose for udviklingen frem til ar 2100, hvor verdens befolkning ventes at 
vrere fordoblet i forhold til i dag. Indtil ar 2000 ventes befolkningstallet, der i dag er 
pa 5,5 mia., at vrere fornget med nresten 1 mia. mennesker eller nresten 100 mio. pr. 
ar. Figur 2 viser udviklingen i mrengden af korn til radighed fra 1950 til 1990. Trods 
vreksten i befolkningstallet kunne de gennemsnitlige mrengder fornges frem til 1980. I 
det seneste tiar har der ikke vreret vrekst. Ca. 80 pct. af verdens befolkning lever i 
udviklingslandene. De har et vresentligt lavere kornforbrug end de gennemsnitlige 325 
kg for verden som helhed. Pa en overvejende vegetabilsk diret er minimumsbehovet for 
at kunne holde sulten fra dmen ca. 200 kg pr. indbygger og ar. Gennemsnitsforbruget 
i u-landene er pa ca. 250 kg pr. indbygger. 

I 
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TABEL 1. Udviklingen i verdens befolkning 1950-1990 og prognoser for ar 
2000-2100. 

Mio. 

Verdens Stigning Gennemsnitlig 
Ar befolkning pr. ti!r stigning pr. Ar 

1950 2.525 - -
1960 3.019 504 50 

1970 3.698 679 68 

1980 4.450 752 75 

1990 5.292 842 84 

2000 6.147 959 96 

2025 8.491 - 90 

2050 10.000 - 61 

2100 11.200 - -

Kilde: United Nations, Department of International Economic and Social Affairs, 
World Population Prospects 1988 (New York, 1989) og FN's befolkningsfond . 
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FIGUR 2. Verdens komproduktion, kg pr. indbygger 1950 til 1991 
Kilde: United Stares Department of Agriculture 

Det er kodforbruget med dets betydelige spild af kalorier, der sretter kornforbruget i 
vejret. Op pa over 600 kg pr. indbygger i de industrialiserede lande, jfr. figur 3. Den 
viser effektiviteten i nogle tidstypiske kodproduktioner. Samtidig belyser figur 4 ud-



viklingen i det globale k0dforbrug siden 1950. Isrer er forbruget af fjerkrre- og svinek0d 
k.raftigt stigende. Der er overalt i den fattige verden et stort i.:mske om at fa mulighed 
for og rad til at 0ge k0dforbruget. Som det hedder i okonom-jargonen: K.0dforbruget 
har en relativt h0j indkomstelasticitet i de fattigere lande. 

Produktivitetsstigning, forbedret effektivitet og 0get produktion er vigtig, hvis korn- og 
husdyrproduktionen skal holde trit med befolkningstilvreksten og samtidig give plads for 
en vis standardhrevning. 

Oirekte f0de 

~· 
1 kalorie 1 korn 

7 v419etabilske kaloner • 1 animaisk kalone 

·--· 
Kalotieomscetn1ng Ira hvede 
ved anvendelse til: 

Br-' -----
~ o .. :::.. tecie ~ Svineked 
c...:_:___J 1 :1 ~ 3:1 

..I Fierkraeked ~ 
y 3:1 ~ --------
00 :~ oa 

Okseked 
10:1 

M.ik 
5:1 

FIGUR 3. Spild af korn ved animalsk produktion 
Kilde: ATV. Landbruget og fremtidens teknologi, Niels Ar;ergaard 
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Hvilke praktiske f orventninger bar vi for ti den til brugen af trans
gene dyr? 

Selvom det er vist, at transgene dyr kan laves, er det fortsat den udbredte opfattelse 
blandt fagfolk, at der vil ga mindst 10 ar for transgene dyr vil optrrede inden for den 
mest avancerede del af det praktiske husdyrbrug - maske lrengere endnu. 

Deter der flere arsager til. Deis har det vist sig vanskeligt at folge op pa de resultater, 
som skabte de store forventninger med mus i 1982. 

Og samtidig har de traditionelle avlsmetoder vist, at de ingenlunde har udt0mt deres 
mulighed for at sikre fremgang pa de omrader i avlen, der tillregges srerlig 0konomisk 
betydning. Det drejer sig om egenskaber som reproduktionsevne, livskraft, til
vreksthastighed, produceret mrengde og kvalitet m.v. Af de ca. 100.000 gener, som 
bestemmer udviklingen i h0jere organismer, har det hidtil ikke vreret muligt at identifi
cere mere end ca. 1.000. 

En rrekke af de 0konomisk mest betydningsfulde egenskaber som tilvrekst og produceret 
mrengde er genetisk beroende pa flere sideordnede gener. De metoder, der i dag bruges 
i gentransplantering, g0r det endnu ikke muligt at operere med succes i sadanne situatio
ner. 

Transgene dyr skal i forhold til de traditionelle metoder kunne prrestere forbedringer 
pa mindst 10 pct. for at folge med de traditionelle avlsprogrammer. Sadanne transgene 
individer har vi endnu ikke fiiet stillet til radighed. 

Det skal ogsa bemrerkes, at omkostningerne ved at frembringe transgene dyr synes at 
vrere meget h0je. Netop offentliggjorte sk0n fra Beltsville i USA angiver omkostninger 
pa 120 dollars for at lave en transgen mus, 546.000 dollars for at lave en transgen ko, 
26.000 dollars for at lave en transgen gris og endelig ca. 60.000 dollars for at frem
bringe et transgent far. Alt sammen baseret pa, at frembringelsen sker i institutioner, 
der pa forhand rader over de n0dvendige basisfaciliteter, dvs. staldanlreg, besretning 
m.v. 

Omkostningerne ved at producere transgene husdyr er i sig selv problematiske. Halv
delen af omkostningerne ved transgene svin, far og kvreg skyldes indk0b og pasning af 
rugem0dre til de forventede transgene embryoner. Her er succesraten ofte under 10 
pct., og det 0ger indlysende de samlede omkostninger meget betydeligt. 

Som regel sker frembringelsen af transgene dyr enten ved at indsprnjte det onskede gen 
i det netop befrugtede reg i kopier pa et hunc!rede i hab om, at "komme til"-genet vii 
sla an - eller ved infektion med en virus-vektor. Pa det seneste bruges ogsa embryonale 
stamceller, der forst er tilfort det nye gen, og som derefter fores ind i en vrertsembryo. 
Det forventes sa at optage den fremmede stamcelle med sit nye gen i sin fortsatte 
udvikling. 



Bilag 3 

Mellemfolkehgt Samvirke 
Knud Vilby 

Spergsmal: 

Brugen af diverse vcekstfremmere og bioteknologiske metoder kan sikre verdens 
befolkning tilstrcekkelige mcengder af fodevarer. 

B0r landbruget i industrilandene, heriblandt Danmark pa grundlag heraf, fortsat 
satse pa stigende effektivitet i den animalske fodevareproduktion? 

Hvorfor I hvorfor ikke ? 

Svar: 

Der er ingen garanti for, at vxkstfremmere eller bioteknologi sikrer verden mad 
nok. Brugen af vcekstfremmere rummer store risici som langtfra er klarlagte, og 
bioteknologiske fremskridt har ikke skabt fodevaresikkerhed. Trods bioteknolo
gisk forskning er vceksten i fodevareproduktionen i Asien (som rummer over 
halvdelen af verdens befolkning) langsommere end for. Der er bekymring for 
fremtiden. 

Knaphed pa landbrugsjord og vand er et voksende problem. Det er derfor 
tvivlsomt om den animalske produktion i Europa og Nordamerika kan ,,fa lov til" 
fortsat at basere sig pa stor import. Det tcetbefolkede Holland rummer kun 2 
millioner hektar landbrugsjord, men importerer foder fra arealer pa 14 millioner 
hektar udenfor Holland. Holland - og i mindre udstrcekning Danmark bruger 
dermed mere af det globale 0kologiske raderum, end befolkningstallet berettiger. 

Effektivitet i europceisk landbrug skal maske i fremtiden males som landbrugets 
evne ti! at producere mest muligt med egne ressourcer. Det krxver mindre 
forbrug bl.a. af energi, kemikalier og importeret foder. Definitionen pa effektivitet 
bliver en anden. 
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Bilag 4 

Statens Husdyrbrugsforsag 
Bernt Bech Andersen 

I . Spergsmal 

Er der en risiko for at de nye teknologier reducerer husdyrenes mangfoldighed, 
velf::erd m.v. ? 

Svar: 

Bioteknologien er en meget magtfuld teknik, som har medf0rt en udbredt angst 
og mistro hos mange mennesker. Anvendes teknologien uhensigtsm::essigt eksi
sterer der da ogsa en reel risiko for misbrug og uheldige f0lgevirkninger. Men 
omvendt vii bioteknologien rigtigt udnyttet kunne bidrage til en begr::ensning af 
husdyrbrugets ressourceforbrug og milj0belastning, 0ge dyrenes sundhed og 
velf::erd og forbedre f0devarekvaliteten. 

2. Spergsmal 

Har forskerne et s::erskilt etisk ansvar over for de eventuelle u0nskede konse
kvenser? 

Svar: 

Den enkelte forsker arbejder som oftest med isolerede og meget specifikke 
problemstillinger inden for det bioteknologiske fagomrade, og kan ikke pal::egges 
et s::erligt ansvar for, at anvendelsen og udviklingen forl0ber i en etisk forsvarlig 
retning. Det er et f::elles ansvar som skal b::eres af save! det politiske system som 
husdyrbrugerne og samfundet som helhed. En harmonisk og optimal anvendelse 
af bioteknologien foruds::etter en positiv og konstruktiv indsats fra hele samfun
det. 



Bilag S 

Landsforeningen 0kologiske Jordbrugere 
L0J's Kontrolkommission, Inge Lis Dissing 

L0J's Tekniske Komite, Simme Eriksen 

Spergsmal: 

Baggrund: 

Forplantningsteknologier pa husdyrenes k0nsceller, sa som inseminering og 
a:gtransplantation som en integreret del af avlsarbejdet indenfor bl.a. kva:gbruget. 

Reagensglasbefrugtning og k0nsbestemmelse af befrugtede a:g vil inden for de 
nxste par ar blive tilbudt de danske landma:nd, som derved far endnu et par 
sta:rke avlsredskaber. 

Forplantningsteknikker har medfort og vil fortsat bidrage til en hurtig avlsfrem
gang, som traditionelt har betydet mere ma:lk og k0d pr. dyr, men andre avlsmal 
som holdbarhed og sygdomsresistens er pa vej ind. 

Strider forplantningsteknologierne mod den 0kologiske tanke? 

Hvis ,,ja", hvorfor? 

Hvis ,,nej", hvorledes kunne de indga i avlsarbejdet i 0kologiske husdyrbrug. 

Svar: 

I <let 0kologiske landbrugs idegrundlag tages der afstand fra industrialiseret 
dyrehold. Samtidig er der forbud mod hormonal styring af reproduktionen. 
Derfor skelner vi mellem de forskellige forplantningsteknologier: 

1. Inseminering: Enkel, veldefineret metode, uden manipulation af dyr og sa:d, 
og derfor tilladt i 0kologisk landbrug. 

2. i'Egtransplantation, reagensglasbefrngtning og k0nsbestemmelse: Teknikker der 
alle forudsa:tter kraftig hormonal pavirkning og styring af save! donor som 
recipient. Samtidig abner teknikkerne mulighed for en hidtil ukendt ensretning af 
<let genetiske avlsmateriale i husdyrholdet. En udvikling der kortsigtet kan g0re 
husdyrholdet sarbart m.h.t. uforudsete sygdomme/arvelige skavanker, og pa 
lxngere sigt kan g0re <let besvxrligt eller umuligt at inddrage nyt avlsmateriale i 
produktionsdyrene. 

De na:vnte teknikker er derfor ikke tilladte i 0kologisk Iandbrug. 
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Bilag 6 

Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark 
Henrik B. Simonsen 

Spergsmal: 

Hvorledes forholder Dyrev;ernsforeningen sig til transgene husdyr ti! produktion 
af l;egemidler til mennesker ? 

Baggrund: 

Ovum-pick up (udsugning af ubefrugtede ;eg via skeden fr,a ;eggestokkene af 
ustimulerede donorer efter samme princip, som bruges pa kvinder ved opsamling 
af ;eg til reagensglasbefrugtning) pa lokaltbede>vede k0er og kvier foretages i 
stigende omfang i Holland, Tyskland, USA, Canada m.fl. pa kommerciel basis. 
Rutinen er 1-2 ugentlige opsamlinger gennem flere maneder. Teknikken kan 
bruges som et alternativ ti! normal ;egtransplantation samt pa k0er, som ikke er 
normalt frugtbare pa grund af blokkerede ;eggeledere o.a. Teknikken kan ogsa 
benyttes pa kalve helt ned til 3-4 uger. Disse fuldbed0ves og ;eggene udsuges 
laparoskopisk gennem et snit i bugv;eggen. Hverken pa voksne k0er eller pa 
kalve foreligger der rapporter, som indikerer varige men efter ovum pick-up, men 
unders0gelserne er fa og mangelfulde. 

Skal vi tillade ovum pick-up pa k0er pa kommerciel basis i Danmark? 

Skal vi tillade ovum pick-up pa 3-4 uger gamle kalve som led i en national 
avlsstrategi ? 

Svar: 

Foreningens holdning til udvikling og anvendelse af transgene dyr til produktion 
af l;egemidler afh;enger af om de involverede dyr under udvikling og anvendelse 
pa nogen made uds;ettes for lidelse eller ikke. 

Hvis dyrene under udvikling og anvendelse ikke har smerter, lidelse, angst, varigt 
men eller v;esentlig ulempe og l;egemidlet er vigtigt med henblik pa hindring 
eller reduktion af lidelse hos mennesker, accepterer Foreningen sadanne trans
gene dyr. 

Hvis dyrene pa noget led i processen med udvikling og anvendelse bibringes 
smerte, lidelse, angst, varigt men og v;esentlig ulempe, kan Foreningen acceptere 
udvikling og brug af sadanne dyr, safremt <let er n0dvendigt med henblik pa at 
hindre eller reducere v;esentlig lidelse hos mennesker. Udvikling og anvendelse 
af dyr i sadanne tilfalde skal alt{d bed0mmes ud fra en konkret vurdering af 
lidelsen hos dyrene set i relation til den lidelse hos mennesker, som kan undgas 
ved anvendelse af dyrene. 

Foreningen accepterer ikke ,,ovum pick-up" i kommercielt 0jemed, idet proces
sen ikke er fri for at bibringe dyrene en eller flere af kategorierne smerte, lidelse, 
angst, varigt men og v;esentlig ulempe. 



Bilag 7 
Landbrugets Radgivningscenter 
Landkontoret for K vxg 

Henrik Nygaard 

I . Spergsmal 

Hvorfor er danske kvxgavlere imod brugen af (1) naturlige K0nsr1orm<:'J 
vxksthormon til at fremme kod- og mxlkeproduktionen? 

Baggrund: 

De fleste officielle instanser er enige om, at anvendelsen af de naturlige k0nsr1or~·••••····· 
moner som vxkstfremmere ikke udg0r nogen sundhedsrisiko for mennesker 
orarsager vxsentlige velfxrdsgener for dyrene. Alligevel er dansk kvxgbrug imod 
anvendelsen! 

Svar: 

Dansk kvxgbrug er imod brugen af naturlige konshormoner og vxksthormon til 
fremme af kod- og mxlkeproduktion, fordi: 

1. Det skader vort image som producent af naturlige og sunde fodevarer. 

2. Det medforer en injektion af alle produktionsdyr, hvilket giver 0gede omkost
ninger til medicin og arbejde, samt <let image at kvxg er ,,pa spr0jten". 

3. Det giver en 0get produktion, men ingen garanti for en 0get indtjening pa lang 
sigt, idet et 0get vareudbud sandsynligvis vil presse prisen. 

4. Det skaber mistillid til avlsarbejdet, nar nogen bruger ,,doping" og andre ikke 
gor. Behandling af dyrene vii sandsynligvis ikke vxre systematisk og derfor 
nxsten umulig at korrigere for ved avlsvxrdivurderingen. 

2. Spergsmal 

Er De Danske Kvxgavlerforeninger ogsa modstandere af brugen af vxkstfrem
mende antibiotika, som ogsa er stigende indenfor kvxgbruget? 

Hvorfor I hvorfor ikke ? 

Baggrund: 

De nye forplantningsteknologier som reagensglasbefrugtning og kloning vil 
formodentlig komme til at spille er vxsentlig rolle i <let fremtidige avlsarbejde, 
bade pa besxtningsniveau og pa nationalt niveau. Der fodes ca. 20% af de 
klonede kalve og en ukendt procentdel af reagensglaskalvene fodes for store og/ 
eller drxgtigheden gar ud over normal termin. Der er ogsa rapporteret om, at en 
de! af de nyfodte reagensglaskalve er mere ,,slappe" end ,,normale" kalve. 
Problemerne im0dekommes i praksis ved 0get overvagning omkring kxlvning, 
hvilket bl.a. indebxrer medicinsk induktion af f0dslen eller kejsersnit. Eventuelle 
st0rrelsesforskelle udlignes indenfor kalvens forste levear. ,,Slapheden" hos de 
nyf0dte kalve har 0jensynligt ingen alvorlige konsekvenser, safremt forhold 
omkring pasningen af dem er gode. 

Svar: 

Det ska! forst fastslas, at anvendelsen af vxkstfremmende antibiotika ikke er 
stigende inden for kvxgbruget. Tvxrtimod forventer vi, at anvendelsen af vxkst-
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fremmende antibiotika i fader til kvxg helt forsvinder i 10bet af indevxrende ar. 
Dansk kvxgbrug er i 0vrigt imod brugen af vxkstfremmende antibiotika, fordi: 

1. Det kan anvendes for at kompensere for mindre 10dige foderstoffers vxrdi i 
produktionen, hvilket er uacceptabelt. 

2. Det kan medfore ,,urene" produkter som folge af restkoncentrationer ved 
forkert brug og dermed skade kvxgbrugets image som producent af sunde og 
naturlige fodevarer. 

3. Det giver en 0get produktion, men ingen garanti for en 0get indtjening pa lang 
sigt, idet et 0get vareudbud vil give faldende priser. 

4. Der er en risiko for, at selve anvendelsen af vxkstfremmende antibiotika farer 
til resistensudvikling over for mikroorganismer, der eventuelt kan overfores til 
mennesker - zoonoser. 

3. Sporgsmal 

Kan De Danske Kvxgavlerforeninger acceptere en reproduktionsteknologi, der 
harden bivirkning, at der rutinemxssigt ma foretages kejsersnit eller tidlig induk
tion af fodslen? 

Hvorfor I hvorfor ikke ? 

Ved hvilket antal gar grxnsen: ved 5%, 20%, 50% eller 100% ? 

Svar: 

Dansk kvxgbrug kan ikke acceptere en reproduktionsteknologi, der betyder 
vxsentligt hyppigere bivirkninger for koen i forbindelse med kxlvning og for 
kalvens livskraft i fodsels0jeblikket. Kejsersnit og fodselsinduktion ma aldrig blive 
en rutinemxssig del af kvxgproduktionen som folge af anvendelse af 
reproduktionsteknologi. Det avlsarbejdet fortsat skal satse pa, er at 0ge 
kvxgbrugerens indtjening og minimere omkostningerne i kvxgbruget, herunder 
vxre med til at skabe et naturligt og sikkert kxlvningsforl0b som baggrund for 
kalvens senere vxkstforl0b. 



' ... ~ Sp0rgmal og svar om nye og gamle forplantnings- og gen-
i ~V- teknologier og produktionsfremmende midler og deres anvendelse 
I indenfor husdyrbruget. 

Bilag 8 
Novo Nordisk 
Nick Barfoed 

Spergsmal: 

Vil Danmark indenfor de n:rste 10-15 ar have transgene husdyr, der produceres 
til den farmaceutiske industri ? 

Hvorfor I hvorfor ikke ? 

I bekr;rftende fald, hvor mange: nogle fa, snesevis eller hundredevis? Hvor vii de 
v;rre placeret (specielle fors0gsbes;rtninger eller hos landm~nd, der har kontrakt 
med <let pag;rldende farmaceutiske firma om leverance af mxlken fra transgene 
dyr)? 

Har NOVO Nordisk planer om at ga ind i produktionen af l:rgemidler eller andre 
farmaceutiske produkter ved hj:rlp af trans gene dyr? 

Svar: 

Det er velkendt, at komplicerede, komplekse proteiner kan v;rre sv;rre eller 
umulige at fremstille ved hj:rlp af mikroorganismer eller mammale cellesystemer. 
Transgene dyr kan derfor vise sig at v;rre den eneste mulighed for fremstilling af 
proteiner med korrekt tredimensionel form i m:rngder tilstr:rkkelige til behand
ling af visse humane sygdomme. 

Med henblik pa at vurdere muligheden for at producere farmaceutiske proteiner i 
m:rlken fra transgene husdyr har Novo Nordisk i 1995 investeret i PPL 
Therapeutics, et forskningsfirma i Skotland, der er forende indenfor produktion af 
transgene husdyr. 

De relevante myndigheder, der skal godkende et farmaceutisk protein til human 
brug produceret i transgene husdyr, vii uden tvivl kr;rve en dokumentation, der 
langt vil overstige hvad traditionelt landbrug vil kunne levere. Hvis forskningsre
sultater resulterer i, at Novo Nordisk beslutter sig for at producere farmaceutiske 
proteiner i transgene husdyr, vil de transgene husdyr blive opstaldet under 
kontrollerede staldforhold (sakaldt ,,Good Farming Practise"). 

Antallet af trans gene dyr vil selvsagt afha:nge af ma:ngden af protein, der kan 
oprenses fra m:rlken, men vil sandsynligvis v;rre i st0rrelsesordenen 40-100 far 
(eller et ma:lkeekvivalent tilsvarende antal anden husdyrart. 
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Bilag 9 

Danske Svineproducenter 
Poul Erik Nielsen 

Baggrund: 

I 1992 brugte man over 110 tons v~kstfremmende antibiotika som fodertils~t
ningsstof, hvoraf hovedparten (omkring 80 tons) blev anvendt i svineproduktio
nen (forbruget har v~ret stigende siden da). Det svarede ti! ca. 4 g aktivt antibio
tika i foderet pr. produceret slagtesvin. Hertil kom sa yderligere 3-4 g dyrl~ge
ordineret antibiotika. Ti! sammenligning indtog en gennemsnitsdansker 4,2 g 
aktiv antibiotika i 1992. 

I . Spergsmal 

Hvorfor er det n0dvendigt for danske svineproducenter at bruge v~kstfremmende 
antibiotika i smagrise- og slagtesvinefoderet? 

Svar: 

1. N0dvendigt kan man ikke kalde v~kstfremmende antibiotika, alene af den 
grund at der ogsa blev produceret grise i Danmark inden introduktionen af 
midlerne. De kan kaldes moderne hj~lpemidler pa linje med dem der bruges for 
at fa bedst muligt udbytte i planteavlen. 

Beregningen viser, at de v~kstfremmende antibiotika via forbedret foder
udnyttelse og tilv~kst medforer, at der i EU spares 2,3 mill. tons svinefoder om 
aret, hvilket reducerer gylleproduktionen med 7 mill. m3 om aret og dermed 
kv~lstoftilforsel til markbruget med 130.000 t. 

2. Spergsmal 

Er der ingen bet~nkeligheder ved brugen af v~kstfremmende antibiotika i 
svineproduktionen? 

Hvis ,,ja", hvilke? 

Svar: 

Den medicindebat der startede i efteraret 1994 satte focus pa anvendelse af 
antibiotika i svineproduktionen. En af bet~nkelighederne gar pa risikoen for at 
overfore resistens fra bakterier hos svin til samme eller andre bakterier hos 
mennesker. Med deraf folgende problemer med behandling af bakteriefremkaldte 
sygdomme hos mennesker. 

Hvis en sadan risiko kan dokumenteres, b0r de midler der kan v~re arsag hertil 
selvf0lgelig forbydes. 

Deter selvf0lgelig derudover et teknemmeligt angrebspunkt for vore kritikere, at 
vi bruger v~kstfremmende antibiotika i svineproduktioner. Fordi <let er nemt at fa 
drejet over i noget ,,hormonlignende" derfor b0r anvendelsen generelt tages op 
ti! revision. 



Bilag 10 

DANSKE SLAGTERIER 
Landsudvalget for svin 

Niels Kjeldsen 

I . Spergsmal 
Hvad er Danske Slagteriers (DS) holdning til de v;:ekstfremmende hormoner ? 

Svar: 
DANSKE SLAGTERIER er imod anvendelse af vxkstfremmende hormoner til svin 
af folgende grunde: 

- Det danske avlssystem er sa effektivt, at anvendelsen af vxkstfremmende 
hormoner vii have vxsentlig mindre effekt i danske grise end i asiatiske og 
amerikanske grise. Der er dermed risiko for konkurrenceforvridning ved anven
delse af disse hormoner. 

2. Spergsmal 
Er der ingen bet<enkeligheder ved brugen af vxkstfremmende antibiotika i 
svineproduktionen? 

Hvis ,,ja", hvilke? 

Svar: 
Visse hormoner kan ikke siges at v<ere risikofrie, her txnkes bl.a. pa beta
argonister. 

Den faglige holdning til vxksthormoner (PST) er, at anvendelse ikke indebxrer 
en biologisk risiko for forbrugerne, men af etiske arsager har save! anvendelse 
som injektionsmetoden ikke opbakning i DANSKE SLAGTERIER. 

Med hensyn til anvendelse af beta-argonister anses disse ikke for at v<ere risiko
fri, da de kan aflejres i dyr og videregives til konsumenten. 

3. Spergsmal 
Hvilke krav stiller DS for at fremme brugen af f.eks. beta-agonister som vxkst
fremmende middel i svineproduktionen ? 

Svar: 

Beta-agonister: 

- ma ikke aflejres i dyret, med risiko for restkoncentrationer 

- ma ikke medfore risiko for overforelse af stofferne til konsumenten 

- ska! vise stor positiv effekt pa produktionsresultaterne 

- ska! vxre acceptabel i forbrugerkredse 
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4. Spergsmal 

Hvorfor er det n0dvendigt for danske svineproducenter at bruge over 80 tons 
vxkstfremmende antibiotika om aret i smagrise og slagtesvinefoderet ? 

Svar: 

Anvendelse af antibiotika har foregaet i en arrxkke uden risiko for rest
koncentrationer og uden iagttaget risiko for restistensoverforelse. 
Vxkstfremmerne medforer en positiv effekt pa grisenes tilvxkst og foder
udnyttelse, og reducerer dermed fosfor/kvxlstofudledningen via gylle med 6-8 
pct. Produktions0konomien i anvendelse af disse stoffer anses for at vxre ca. 8-
10 kr. netto pr. smagris (op til 30 kg) og ca. 5 kr. pr. slagtesvin (30-100 kg.). 

5. Spergsmal 

Er der ingen betxnkeligheder ved brugen af vxkstfremmende antibiotika i 
svineproduktionen ? 

Svar: 

Siden Swan-rapporten sidst i 60'erne anklagede vxkstfremmerne for resistens
fremkaldende effekt er denne rapport im0degaet flere gange. Der er ikke obser
veret va:sentlige resistensoverforselsproblemer i de mellemliggende 25 ar, og 
derfor har der indtil nu ikke va:ret beta:nkeligheder ved at anvende disse Stoffer. 

Hvis ,,ja", hvilke? 

Helt aktuelle unders0gelser i fjerkrx- og svinebesxtninger antyder, at der er en 
risiko for udvikling af resistens mod humanmedicinske pra:parater ved anven
delse af ensartede va:kstfremmende antibiotika. Dette har medfort en aftale med 
foderstofbranchen om at oph0re med brugen af for eksempel avoparcin ti! 
svinefodring, da en mulig overforsel af en sadan krydsresistens ti! mennesker 
ikke er acceptabel. Hvis sadanne forhold viser sig ogsa at va:re tilfa:ldet med 
andre va:ksfremmende antibiotika, vii Landsudvalget for Svin I DANSKE SLAGTE
RIER tage konsekvensen af dette. 

6. Spergsmal 

Finder man ,,transgene grise" i staldene i De Danske Slagteriers fremtidsvisioner? 

Svar: 

Nej. 



Bilag 11 

Det Danske Fierkranaad 
Thorkil Ambrosen 

I . spergsmal: 

Hvorfor er det n0dvendigt for danske fjerkra:producenter at bruge va:kstfrem
mende antibiotika i foderet? 

Svar: 

Antibiotikabaserede va:kstfremmere bruges vidt udbredt i den globale 
slagtefjerkra:produktion. Ca. 70% af den danske produktion eksporteres i konkur
rence med denne. En forudsa:tning for, at den danske produktion fortsat skal 
kunne eksistere er, at man har mulighed for at anvende godkendte va:kstfrem
mere. 

2. spergsmal: 

Er der ingen beta:nkeligheder ved brugen af va:kstfremmende antibiotika? Hvis 
,,ja", hvilke? 

Svar: 

Godkendelse af og tilsynet med brug af tilsa:tningsstoffer, herunder antibiotika
baserede va:kstfremmere sker pa et videnskabeligt grundlag, og sa la:nge der 
ikke kan dokumenteres en begrundet risiko, er der ingen beta:nkeligheder ved 
brugen af antibiotikabaserede va:kstfremmere. 

3. spergsmal: 

B0r man ikke lade tvivlen vedr0rende va:kstfremmende antibiotikas resistens
fremkaldende effekt komme forbrugeren til gode og helt undlade at anvende det 
i produktionen? 

Svar: 

Det offentlige tilsyn med anvendelsen af antibiotikabaserede va:kstfremmere vil 
gribe ind og forbyde brugen af et givet stof, hvis der er begrundet mistanke. Der 
er derfor ingen tvivl om sikkerheden ved brug af antibiotikabaserede va:kstfrem
mere. En forbrugertvivl, som ikke bygger pa en saglig begrundelse, b0r ikke 
automatisk resultere i en undlac,lelse af at anvende det paga:ldene stof. 
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Bilag 12 

Danske Mejeriers Fa!llesorganisation 
J0rgen Hald Christensen 

Spergsmal: 

Der har i EU vxret tale om at tillade brugen af kvxgets vxksthormon ti! malke
k0er. Vil Danske Mejeriers Fxllesorganistion ved lovligg0relse heraf ga ind for 
mxrkning af mxlkeprodukter fra besxtninger, der anvender vxksthormon, sa 
(danske) forbrugere umiddelbart kan se, at der er tale om et ,,hormon" produkt? 

Hvorfor I hvorfor ikke ? 

Hvis ,,ja": Vil Danske Mejeriers Fxllesorganisation frivilligt mxrke mxlkepro
dukterne ti! det danske marked, safremt det ikke krxves i lovgivningen? 

Hvorfor I hvorfor ikke ? 

Svar: 

Lad det allerf0rst vxre slaet helt fast: Dansk mejeribrug er helt klart imod at 
tillade brugen af kvxgets vxkst hormon ti! malkek0er, bade af dyre-etiske grunde 
og hensyn tilde forbrugerreaktioner, der givet ville komme. Derfor er vi meget 
tilfredse med at det fortsat er forbudt i he le EU. 

Skulle det en dag blive tilladt, er jeg ret overbevist om, at vi gerne sa en mulig
hed for at kommunikere/mxrke at vore produkter ikke var ,,hormon produkter", 
men hele sagen om mxrkning er ikke sa enkelt endda. 

Lad mig give f0lgende eksempel: 

I USA har man tilladt anvendelsen af hormoner. Dette er sket efter ar med vurde
ring af produkternes skadelige virkning pa mennesker, og konklusionen blev 
altsa at der ikke var nogen skadelig effekt. 

Vi har for kort tid siden sammen med en rxkke af verdens lande indgaet en 
frihandelsaftale - det sakaldet GATI-forlig. En del af aftalen gar ud pa, at der ikke 
ma lxgges hindringer i vejen for handelen med produkter, der ikke er skadelige 
for sundheden. 

Der er oprettet et organ - World Trade Organisation (WTO) - der har ti! opgave at 
overvage at aftalen bliver overholdt, og de enkelte lande har mulighed for at 
klage ti! WTO, hvis de mener der er lande der overtrxder aftalen. 

Hvis EU ville krxve at mxlke- og mejeriprodukter fra USA skulle mxrkes ,,hor
mon ...... " ville amerikanerne sandsynligvis klage til WTO, og hxvde at der var 
tale om diskriminering, da deres vurdering jo er, at der ikke er tale om sundheds
fare ved produkterne. 

Det, der kan komme pa tale, vii saledes snarere vxre en mxrkning af de produk
ter, der ikke var fremstillet ved hjxlp af hormoner, men man matte vxre meget 
omhyggelig i sit ordvalg for ikke at blive slxbt for WTO. 



· .. ~ Sp0rgmal og svar om nye og gamle forplantnings- og gen-
. ~V - teknologier og produktionsfremmende midler og deres anvendelse 

indenfor husdyrbruget. 

Bilag 13 

Kodbranchens fcellesrod 
Flemming Thune-Stephensen 

I . Spergsmal 

B0r danske oksek0dproducenter have lov til at anvende de v;:ekstfremmende 
k0nshormoner og kv;:egets v;:eksthormon? 

Hvorfor I hvorfor ikke ? 

Svar: 

Flere unders0gelser i EU-medlemslandene har dokumenteret misbrug af v<ekst
fremmende midler i alle andre lande end Danmark (de nye medlemslande: 
Sverige, Finland og 0strig er ikke unders0gt). Dette medforer selvfolgelig kon
kurrenceforvridning overfor de danske oksek0dsproducenter, men midlerne skal 
alligevel ikke anvendes. 

Hvorfor ikke: Danske oksek0dsproducenter skal satse pa kvalitet, ikke pa kvanti
tet. Anvendelse af v<ekstfremmende midler for0ger tilv;:eksten og forbedrer 
fodrings0konomien, men k0dkvaliteten forringes - k0det bliver sejere. Rest
koncentrationer af stofferne kan pavirke forbrugernes sundhedstilstand i negativ 
retning. 

Det er etisk uacceptabelt af kunstig vej at presse dyrene maksimalt. Desuden skal 
en del af midlerne indspr0jtes med korte intervaller, hvilket ogsa er angribeligt 
fra et dyrev;:ernsm;:essigt synspunkt. 

2. Spergsmal 

Det har v;:eret h;:evdet, at EU-forbudet mod brugen af hormoner som v;:ekstfrem
mere mere er en teknisk handelshindring (forhindre bl.a. amerikansk k0d i at na 
det europ;:eiske marked) end et hensyn til forbrugeren. 

Er der noget om den snak ? 

Svar: 

Det tror jeg ikke. 

Pa det tidspunkt, hvor EU-forbudet blev vedtaget, k;:empede EU med en alvorlig 
overproduktion af oksek0d med det resultat, at EU matte foretage st0tteopk0b for 
at holde prisen over et vedtaget minimum. Lagrene af det saledes opk0bte 
oksek0d, de sakaldte interventionslagre, var ved at spr;:enge alle rammer. En 
for0gelse af produktionen ved anvendelse af hormoner ville saledes blot for
st::erke den allerede eksisterende overproduktion. 

Sa set fra en 0konomisk betragtning var forbudet helt korrekt. Men jeg er ogsa 
overbevist om, at beslutningstagerne havde og fortsat har en moralsk holdning 
som betinger, at de er imod. 

Endelig pavirkes beslutningstagerne naturligvis ogsa af, at forbrugerne i stadig 
stigende grad kr::ever kvalitetsfodevarer, som er fremstillet uden anvendelse af 
kunstige hj::elpemidler og under hensyn til dyreetik og dyrevelfard. 
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Bilag 14 

Landbrugs- og fiskeriministeriet 
Alice Sorensen 

Spergsmal: 

Hvad er EU's officielle begrundelse for ikke at tillade brugen af naturlige kons
hormoner og va:ksthormoner som produktionsfremmende midler i kod- og 
ma:lkeproduktionen ? 

Er det ogsa den officielle danske holdning ? 

Hvis ,,nej", hvad er den ? 

Svar: 

For tiden forhandles Kommissionens forslag ti! Radets direktiv om forbud mod 
anvendelse af visse Stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af beta
agonister i husdyrbrug. Begrundelserne for forbudet er folgende: 

- visse stoff er med thyreostatisk virkning og med 0strogen, androgen og gestagen 
virkning kan va:re farlige for forbrugerne pa grund af efterladte rest
koncentrationer, og de kan pavirke kvaliteten af levnedsmidlerne 

- uhensigtsma:ssig anvendelse af beta-agonister kan udg0re en alvorlig fare for 
dyrs sundhed 

- forbrugerne ska! sikres produkter, der svarer ti! deres 0nsker og forventninger. 

Disse begrundelser st0ttes ti! fulde fra dansk side, uagtet at EU er under sta:rkt 
pres fra tredielande, som tillader anvendelse af hormoner i levnedsmiddel
produktionen, og som 0nsker at eksportere produkter ti! EU. 

Som ogsa under forhandlingerne om forla:ngelse af forbudet mod anvendelse af 
BST i ma:lkeproduktionen, la:gges der fra dansk side stor va:gt pa dyrevelfa:rd og 
forbrugerhensyn. 



Bilag 1 S 
Berlingske Tidende, 14-9-1994 

Gensplejsning og bioteknologi har et 
imageproblem. If 0lge en unders0gelse 
er store dele af befolkningen i EU -
og isrer danskerne - bekymrede over, 
ell er direkte modstandere af, en del af 
de anvendelser som bioteknologien/ 
gensplejsningen har og vii fa. Jeg ef
terlyser en langt mere off ensiv rolle 
fra den bioteknologiske industri og 
forskerne. Fortrel os hvad I laver, 
hvorf or I I aver det, og hvilken nytte, 
det kan have. 

Denne sommer blev den 
forste gensplejsede fo

devare - en tomat - frigivet 
ti! salg i USA. Inden for de 
mermeste ar vi! vi sikkert 
blive prresenteret for en 
Jang rrekke forskellige fode
varer, der er favet af gen
splejsede ravarer. Der ar
bejdes nemlig pa at 
gensplejse mange af vore 
vigtigste afgrnder. Ved gen
splejsning kan man gere 
planterne resistente mod in
sektangreb og sygdomme, 
man kan gere dem mere to
lerante over for kulde eller 
terke og man kan rendre 
planternes sammensretning 
af proteiner, kulhydrater el
ler fedtstoffer. Gensplejsede 
dyr kan producere protei
ner, som er vigtige lrege
midler, og der er forhabnin
ger om, at gensplejsning pa 
menneskeceller, der efter 
splejsningen puttes tilbage i 
kroppen, kan vrere med ti! 
at helbrede mennesker med 
krreft, AIDS og andre syg
domme. Det er bioteknolo
giens fagre nye verden. 

Men gensplejsning er et 
ord, som fremkalder bekym
rede rynker i panden pa 
mange mennesker. Gen
splejsning og bioteknologi 
har et imageproblem. 

I sidste ende er det be
folkningen, der ska! »nyde 

godt« af bioteknologiens 
frembringelser. Vi ska! ac
ceptere, at der dyrkes gen
splejsede planter pa vores 
marker, og vi ska! kebe og 
spise de gensplejsede toma
ter, kartofler, majs osv., 
som den bioteknologiske in
dustri investerer sa. mange 
penge i at udvikle. Accepte
rer forbrugerne ikke disse 
produkter, fa.r industrien 
problemer. Derfor er 
befolkningens panderynken 

alvorlig sag. 

Nu er det ikke kun min 
helt personlige opfattelse, 
at bioteknologien har et 
image-problem. Faktisk er 
der lavet en grundig og om
fattende unders0gelse af, 
hvad borgeme i EU mener 
om gensplejsning og biotek
nologi. Kort fortalt stillede 
man i maj/juni 1993 ca. 
1000 personer i hvert af de 
12 EU lande en rrekke for
skellige sp0rgsma.J under 
overskriften: Hvad mener 
europreerne om biotekno
logi og gensplejsning? Un
ders0gelsens resultater er 
sprendende lresning, der ma
ner ti! eftertanke. 

Nar man bad deltagerne i 
meningsma.Jingen vurdere, i 
hvor hej grad de mente syv 
forskellige teknologier -
solenergi, computertekno
logi, bioteknologi, gensplejs
ning, telekommunikation, 
nye materialer og rumforsk
ning - ville forbedre Iivet i 
fremtiden, viste det sig, at 
gensplejsning scorede klart 
lavest af de syv valgmulig
heder. Faktisk mente hele 
20 pct. af de adspurgte EU
borgere, at gensplejsning vii 
forvrerre vores !iv! Ser man 
pt! holdningerne i de enkelte 
lande, viser unders0gelsen, 
at danskerne, sammen med 
tyskerne, er mindst begej
strede for gensplejsning. 

U nders0gelsen gttr ogsa i 
dybden og unders0ger 

folks holdning ti! forskellige 
anvendelser af bioteknologi/ 
gensplejsning, bl. a. pa. plan
ter, ti! fodevare-fremstilling, 
pt! mikroorganismer, pt! 
husdyr og pt! mennesker. 
Klart lavest tilslutning har 
anvendelse af bioteknologi/ 
gensplejsning pcl husdyr. 
Nresten halvdelen (49 pct.) 
af de adspurgte EU-borgere 
erklrerer sig uenige eller 
meget uenige i, at det er en 

god ide at anvende teknolo
gien pt! husdyr. Og hele 20 
pct. gclr scl vidt, at de anser 
anvendelser pcl husdyr for 
moralsk uacceptable og 
krrever direkte forbud. 34 
pct. mener ikke, det er en 
god ide at anvende biotek
nologi/gensplejsning inden 
for produktion af fodevarer, 
og det samme siger 22 pct. 
om anvendelser pcl planter. 

Man h0rer ofte det argu
ment, bl. a. fra den biotek
nologiske industri, at der 
faktisk ikke er noget speci
elt ved gensplejsning i for
hold ti! almindelig »gammel
dags« av!. Gensplejsning er 
ifolge dette synspunkt bare 
en metode, hvormed man 
langt hurtigere kan opna de 
0nskede egenskaber hos af
grodeme c:i, husdyrene 
end ved cradit1l,,1el av!. Eu
ropas befolknin11f'- h - ikke 
i srerlig hej grad taget dette 
argument ti! sig. I hvert fald 
viser unders0gelsen, at 63 
pct. erklrerer sig enige/me
get enige i udsagnet »Kun 
traditionelle avlsmetoder, 

og ikke bioteknologi/gen
splejsning, b0r anvendes til 
at rendre de arvelige egen
skaber hos planter og dyr«. 

Unders0gelsen viser 
altscl, at der er en ret ud
bredt skepsis blandt EUs 
borgere over for mange af 
bioteknologiens/ gensplejs
ningens anvendelsesmulig
heder. Men hvorfor er folk 
skeptiske? Der fokuseres i 
unders0gelsen pcl en af de 

faktorer, der bekymrer folk: 
hvorvidt anvendelsen af dis
se teknologier kan udgere 
en risiko for mennesker el
ler milj0. 

For hver af de allerede 
nrevnte anvendelser spurgte 
man folk, om de mente, der 
kunne vrere en risiko for
bundet hermed. For alle an
vendelser (pcl mennesker, 
husdyr, planter, fodevarer 
og mikroorganismer) er 

Thomas R. 
Mikkelsen 

er cand.scient., 
biolog. 
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mindst halvdelen enige eller 
meget enige i, at der er en 
risiko. Ser man nrermere pf! 
holdningerne til risiko
sp0rgsmfllet i de enkelte 
lande, er det bemrerkelses
vrerdigt, at pf! samtlige an
vendelsesomrflder er det vi 
danskere, der er mest tilb0-
jelige til at opfatte biotekno
logi/gensplejsning som risi
kabelt! 

Danskernes »forerposi
tion« med hensyn ti! bekyrn
ringen om risici afspejler sig 
ogsA i svarene pf! et andet 
af unders0gelsens sp0rgs
mAI. Det er nemlig ogsA 
danskerne der topper, nflr 
man i unders0gelsen sp0r
ger folk, om de mener, de 
forskellige anvendelser af 
teknologierne ska! kontrol
leres af regering og myn
digheder. 

En srerlig interessant de! 
af unders0gelsen pr0ver at 
afdrekke, hvilke informa
tionskilder befolkningerne i 
EU betragter som de mest 
pAlidelige, nflr det drejer sig 
om sp0rgsmfll vedrnrende 

bioteknologi og gensplejs
ning. Resultaterne af denne 
de! af unders0gelsen mA ff! 
det ti! at gyse hos bl. a. den 
bioteknologiske industri. 
Det viser sig nemlig, at bad 
man folk nrevne den infor
mationskilde, de havde mest 
tillid ti! - der var i alt ni 
valgmuligheder - pegede 30 
pct. pf! milj0organisationer 
og 26 pct. pf! forbrugeror
ganisationer, mens kun 1 
pct. pegede pf! industrien! 
16 pct. tror mest pf! infor
mation fra universiteter og 
andre lrereanstalter, mens -
og det kan mflske overraske 
noget - kun fem pct. stoler 
mest pf! de offentlige myn
digheder. Selv nAr man lod 
de adspurgte pege pf! flere 
kilder, som de stoler pf!, 
nrevnte kun seks pct. indu
strien. 

Danskerne afviger mar
kant fra EU gennemsnittet 
pf! et enkelt punkt. De of
fentlige myndigheder i Dan
mark kan glrede sig over, at 
de nrevnes af 18 pct. af de 
adspurgte danskere- som 
den mest trovrerdige infor
mationskilde. 

I\ It i alt giver unders0gel
.tl. sen altsfl et klart ind
tryk af, at store dele af be
folkningen i EU er 
bekyrnrede over, eller end
og direkte modstandere af, 
en de! af de anvendelser 
som bioteknologien/gen
splejsningen har og vii fA i 
fremtiden. Det er Abenbart, 
at mange mennesk~r ikke 
mener, vi ska! bruge de mu
ligheder teknologierne giver 
OS. 

Det er selvfolgelig svrert 
at sige, hvorfor folk har de 
holdninger, der kommer til 
udtryk i unders0gelsen. Be
kyrnringen om eventuelle ri· 
sici udforskes en smule, 
men ellers er der plad11 ti! 
motivgretterier. Er det en 
naturlig tendens til at frygte 
det nye, det ukendte, der 
afspejles i unders0gelsens 
resultater? »Vi ved ikke, 
hvad det er - det er nok 
farligt!« Er det »mennesket 
ska! ikke lege Gud«-holdnin· 
gen, forestillingen om ge
nerne som det urnrlige, Ji. 
vets inderste hemmelighed, 
der kommer ti! udtryk? Er 
der tale om velovervejede 
holdninger, truffet pf! bag
grund af indsigt? Naturligvis 
nok en blanding af disse og 
mange andre forklaringer. 
Men tilbage stflr det.centra· 
le: udbredt skepsis, bekyrn
ring, modstand. 

Jeg mener, at nogle af an
vendelserne af gensplejs
ning/bioteknologi er fornuf
tige og gode. PA den anden 
side er jeg ikke blind for, at 
der mflske kan vrere proble
mer aff. eks. milj0mressig 
eller sundhedsmressig art. 

Jeg mA ogsA tilstA, at jeg 
tror, en vigtig del af forkla
ringen pf! befolkningens 
skepsis er manglende ind
sigt i, hvad teknologierne 
egentlig gflr ud pf!, og hvil
ke fordele der kan vrere ved 
at anvende dem. Manglende 
viden, men mAske i endnu 
h0jere grad ensidig informa
tion. For debatten - i hvert 
fald her ti! lands - synes do
mineret af netop skepti
kerne og modstanderne. 
Det lader ti! at industrien 
og forskerne, der arbejder 
med teknologierne, i vid ud
strrekning har valgt at for
holde sig tavse. H0rer vi 
endelig noget fra disse kan
ter, er det oftest defensive 
indlreg, hvor det bedyres, at 
~::r~ikke er grund ti! bekyrn-

J eg efterlyser en langt 
mere offensiv rolle fra den 

bioteknologiske industri og 
forskerne. Fortrel os hvad I 
!aver, hvorfor I !aver det, 
hvilken nytte det kan have! 
Og deltag i debatten pf! en 
ordentlig mAde, sf! vi kan fA 
en mere balanceret og nu
anceret debat. Fri os fra vi
ved-bedre attituden, hvor 
folks bekyrnringer affrerdi
ges som dumme og irrele
vante; den er formodentlig 
en af grundene ti! den ud
bredte skepsis og isrer den 
meget lave trovrerdighed, 
industrien har i befolknin
gen. Det er i sidste ende 
ogsfl i industriens egen in
teresse at fA belyst og dis
kuteret alle aspekter af de 
nye teknologier. 

Biotechnology and Genetic 
Engineering. What Europe
ans think about it in 1993. 
(Eurobarometer 39.1.) 
Commission of the Euro
pean Community. 
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Resistente bakterier i ~rred-dambrug 
Syge fisk behandles 
med et par tons 
antibiotika om aret. 
En del tilsvarende 
medicin bruges ogsa 
til mennesker og har 
fremkaldt resistente 
bakterier 

Ai PER HENRIK HANSEN 

Det er ikke kun i landbruget 
og i behand.lingen af syge 
mennesker, der bliver brugt 
antibiotika, som frembringer 
resistente bakterier, hvorved 
fremtidig behand.ling af syg
domme risikerer at blive 
langt svrerere. 

Ogsa i de op imod 600 dam
brug og havbrug, hvor der 
produceres 0rred, bliver anti-

\0 
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biotika brugt i behandlingen 
af sygdomme. 

Ingen ved prrecist, hvor 
stort forbruget er. Dog er det 
sikkert, at der i 1994 blev 
solgt i alt 475 tons foder, der 
var tilsat enten oxolinsyre el
ler en blanding af sulfame
razin og trimethoprin. I alt 
blev der af de tre slags anti
biotika brugt 1,9 tons i de frer
dige foderblandinger, oplyser 
Lars Herborg fra Veterinrer
direktoratet. 

Problem i fire iir 
Dertil kommer en ukendt 

mrengde antibiotika, som dyr
lreger ordinerer til at blande i 
foderet pa det enkelte dam
brug. 

Denne mrengde er betyde
ligt mindre end mrengden i de 
frerdige foderblandinger. De 
ma i 0vrigt ogsa kun ma bru-

ges efter anvisning fra en dyr
lrege. 

I Danmark blev problemer 
med resistente bakterier pa 
dambrug forste gang konsta
teret i 1991. Da blev der i fisk 
fra et enkelt brtlg, som led af 
den sakaldte rfi)dmundsyge, 
fundet resistens overfor oxo
linsyre, oplyser Inger Dalsga
ard, dyrlrege hos Danmarks 
Fiskeriunders0gelser. 

I forhold til menneskers 
sundhed er oxolinsyre-resi
stens dog nreppe farlig. Gener
ne for oxolinsyre-resistens er 
knyttet til bakteriernes faste 
kromosomer og kan derfor ik
ke overf0res til andre bakteri
er end nye generationer afred
mundsygens bakterie, der ik
ke er skadelig for mennesker. 

V rerre, i det mindste i teori
en, er det med en ny sygdom 
blandt fiskeyngel, der kom til 

Danmark i slutningen af 
1980-erne. 

Op mod halvdelen af de 
bakterier, der fremkalder yn
gelsygdommen, er resistente 
overfor oxolinsyre. 

Qerfor begyndte dambru
gerne at behandle sygdom
men med tetracyklin - et an
tibiotikum, der ogsa bruges i 
behandlingen af mennesker. 

Ny resistens 
Men nu er der begyndt at 

komme bakterier, der ogsa er 
resistente overfor tetracyklin, 
og derfor er endnu et antibio
tikum - amoxicillin - blevet 
taget i brug overfor yngelsy
gen. 

»Det er der, hvor vi star i 
dag«, siger Inger Dalsgaard. 

Hun anser det for h0jst 
trenkeligt, at der pa et tids
punkt ogsa vil komme bakte-

rier, som er resistente overfor 
amoxicillin - ogsa det bruges i 
behandling af mennesker. 

De gener, der g!ilr bakterier
ne resistente overfor tetra
cyklin og amoxicillin, er det 
som fagfolk kalder plasmi
dbiirne. Det vil sige, at de kan 
overferes til bakterier af an
dre arter. 

Dermed eksisterer der en 
risiko for, at antibiotika-resi
stensen kan overferes til bak
terier, der fremkalder sygdom 
hos tobenede landpattedyr. 
Hvorefter sygdomrnen ikke 
lrengere kan slaes ned med de 
to antibiotika. 

Det er dog ikke i Danmark 
eller andre lande pavist, at 
mennesker er blevet syge 
med bakterier, som er blevet 
resistente pa grund af anti
biotika brugt i fiskeopdrret. 

Men risikoen eksisterer, 

hvilket er en af grundene til, 
at myndigheder og dyrlreger 
s0ger at fa antibiotika-forbru
get til fisk ned. 

At det kan lykkes viser ud
viklingen i Norge, hvor laks 
opdrrettes i havbrug. 

Her faldt medicinforbruget 
med 99 procent fra 1987 til 
1994. Deis fordi man oftere 
vaccinerer fiskene, dels pa 
grund af mere forebyggende 
arbejde. 

, Ifolge Inger Dalsgaard af
hrenger behovet for antibioti
ka blandt andet af hygiejnen 
og af mrengden af fisk pa en 
given plads. 

,,Jo mindre tret de gar, jo 
mindre sygdom vii der vrere«, 
siger hun, og konkluderer, at 
radgivning og forebyggende 
tiltag er vigtige faktorer for at 
bruge mindre medicin ved op
drret af fisk. 
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Brugen af antibiotika 
forer til forurening 
med resistens-gener i 
havetogpa 
landbrugsjord, mener 
mikrobiologer 

Af PER HENRIK HANSEN 

De naturligt forekommende 
bakterier i vand og jord er 
godt i gang med at rendre ge
netisk sammensretning pa 
grund af den udbredte brug af 
antibiotika i sygdomsbehand
ling, dambrug og landbrug. 

Usynligt for det menneske
lige 0je foregAr der en forure
ning med de gener, der g0r 
bakterierne modstandsdygti
ge overfor antibiotikaerne. 

Ogsa f0r menneskene be
gyndte at bruge antibiotika -
ja lrenge for vi overhovedet 
begyndte at pavirke livet her 
pa jorden - har der i naturen 
vreret en vis pulje afbakterier 
med gener, der har gjort dem 
resistente overfor et eller fle
re af de antibiotika, som nog
le mikroorganismer selv pro
ducerer. 

Men den nyeste forskning 
tyder pa, at denne pulje er i 
strerk vrekst. Ikke blot pa ho
spitaler, i stalde og andre ste
der, hvor antibiotika bliver 
brugt til at bekrempe syg
domme eller fremme husdy
renes vrekst. Men ogsa i ha
vet, landbrugsjord og andre 
milj0er, hvor vi skaffer os af 
med vore egne og vore hus
dyrs efterladenskaber. 

Forbruget af antibiotika ser 
ud til at have sluppet en kre
dereaktion l0s, hvor resi
stens-gener spredes i ukendt 
og ukontrolleret omfang. Det 
kedelige perspektiv er, at hid
til anvendte antibiotika til 

medicinsk brug kan blive 
uanvendelige. 

Resistens i Tarnby 
En unders0gelse foretaget 

pa rensningsanlregget i Tarn
by pa Amager illustrerer fre
nomenet~ 

Selv om rensningsanlregget 
er bade mekanisk og biologisk 
og velfungerende kommer der 
en masse bakterier ud med 
spildevandet til 0resund. Nar 
det urensede spildevand kom
mer ind pa anlregget, er der 
en million bakterier i hver 
milliliter. 100.000 er tilbage, 
nar det rensede vand forlader 
anlregget. 

Det er der ikke noget nyt i. 
Det nye er, at af de bakterier, 
der kommer ud af anlregget, 
er tilsyneladende en sWrre 
del resistente, end blandt de 
bakterier, der med kloakvan
det kommer ind i anlregget. 

Det har Ph.D. Sigrid An
uersen fundet frem til, mens 
hun arbejdeae pa Afdelingen 
for fu!nerel Mikrobiologi, 
K0benhavns Universitet. 

Resultaterne af sin under
s0gelse har hun beskrevet i 
det videnskabelige tidsskrift 
Current Microbiology fra 
Springer-Verlag New York. 

Af de bakterier, som efter 
amagerkanernes toiletbes0g 
blev fort til rensningsan
lregget den 5. december 1990 
var de 61,4 procent f0lsomme 
- altsa ikke resistente - over
for alle de fem antibiotika, 
Sigrid Andersen brugte i un
ders0gelsen. 

Men pa den ande~ side af 
anlregget - i det rensede spil
devand - var andelen af slet 
ikke resistente bakterier fal
det til 50,8 procent. 

Forskellen kan betyde, at 
de resistente bakterier under 
rensningen har overf0rt resi-

stens-gener til en del af de an
dre, der alsa sa at sige er ble
vet smittet med antibiotika
resistens. 

Der kan dog ogsa vrere an
dre forklaringer, understre
ger Sigrid Andersen overfor 
Information. 

Det kan vrere, at de resi
stente bakterier af en eller 
anden grund er bedre til at 
overleve opholdet i TArnbys 
rensningsanlreg. Derved vil 
deres procentvise andel vrere 
sWrre i det rensede spilde
vand. 

Eller det kan vrere, at der 
over et d0gn er variationer i, 
hvor mange resistente bakte
rier, der bliver tilfort rens
ningsanlreget, og at under
s0gelsens resultat blot afspej
ler denne variation. 

Hvilken af forklaringerne, 
der er den rigtige, eller om de 
maske alle tre spiller ind, t0r 
Sigrid Andersen ikke afg0re 
pa baggrund af den begrren
sede unders0gelse. 

Ringe udforsket felt 
Heller ingen andre viden

skabelige forskningsresulta
ter sWtter den ene forklaring 
frem for den anden. For andre 
forskningsresultater findes 
nresten ikke. 

Omfanget af bakteriers 
smitten hinanden med resi
stens-gener i naturlige mil
j0er er et endnu lidet opdyr
ket videnskabeligt felt. 

At der er behov for langt 
mere viden antyder en anden 
unders0gelse, som Sigrid An
dersen har lavet sammen 
med sin norske kollega Ruth
Anne Sandaa og publiceret i 
tidsskriftet Applied and En
vironmental Microbiology. 

Her paviser de to mikrobio
loger, at der i spildevands-for
urenet havbund ved Bergen i 

Norge er uforholdsmressigt 
mange bakterier, som er resi
stente overfor antibiotikumet 
tetracyklin. 

Omradet modtager urenset 
hospitals- og byspildevand fra 
66.000 mennesker. 

I en af to pr0ver fra omra
det var 5,5 procent af bakte
rierne resistente overfor te
tracyklin. I en anden pr¢ve 
fra samme omrade var 0,8 
procent af bakterierne resi
stente. 

I pr0ver fra tilnrermelses
vis uforurenet havbund i Nor
ge og Danmark var kun mel
lem 0,05 og 0,29 procent af 
bakterierne tetracyklin-resi
stente. 

Spredning med gylle 
Det er ikke kun i spilde

vand, udbredelsen af resi
stens-gener er sa godt som ik
ke udforsket. 

Mindst lige sa uvist er det, 
hvad de bakterier foretager 
sig, som med gylle og slam 
kommer ud pa markerne. 

I en artikel til en endnu ik
ke udkommet rapport om an
tibiotika i landbruget skriver 
S¢ren S0rensen, Ph.D. og ad
junkt pa Afdelingen for fu!ne
rel Mikrobiologi, K0benhavns 
Universitet kort og klart: 

»Der findes ingen videnska
belige unders0gelser af spred
ning af antibiotika-resistens 
fra bakterier i gylle til de na
turligt forekommende bakte
rier i jordenk 

Der er ellers rigeligt grund 
til at ga i gang med nogle un
ders0gelser, fremgar det vide
re af artiklen. 

I et enkelt gram landbrugs
jord findes mere end 100.000 
bakteriearter, hvoraf en del 
under uheldige omstrendig
heder kan vrere farlige for 
mennesker og 

Og de naturlige jordbakte
rier kan fungere som en slags 
reservoir for resistens-gener, 
der pa et senere tidspunkt 
kan overfores til bakterier i 
andre milj¢er. 

En del unders0gelser tyder 
pa, at resistente bakterier, 
der kommer ud pa markerne 
med gylle, kan og i et vist om
fang vil overf0re deres resi
stens-gener til nogle af de na
turlige bakterier ijorden. Re
sistens-generne er dermed til 
stede i jordens mikroflora, 
selv om bakterierne fra gyllen 
ikke selv kan overleve ret 
lrenge i muldjorden, men d0r 
ud i l¢bet af et par uger. 

Laboratoriefors¢g har vist, 
at sAkaldt plasmid-overf¢rsel 
af gener srerlig nemt sker i 
jord med mange planter¢dder 
- hvad der som bekendt er pa 
en dyrket mark. 

Gen-smitte fra dfcjde 
bakterier 

Tilmed er der ogsa risiko 
for, at resistens-gener fra d0-
de bakterier kan optages i le
vende organismer. 

»Deter derfor ikke pa for
. hand givet, at forbehandlin
ger af gyllen i f.eks. biogasan
lreg, vil formindske sprednin
gen af antibiotika-resistens
gener«, skriver S¢ren S0ren
sen. 

Endnu en ikke unders¢gt 
mulighed for udbredelse afre
sistens-gener er spre<fningen 
af slam fra rensninsanlreg pa 
landbrugsjord. 

Denne risiko er dog nreppe 
stor, hvis slammet er behand
let korrekt, vurderer Sigrid 
Andersen. 

Men risikoen er meget 
sandsynlig, tilfojer hun, hvis 
slammet pa grund af mangel
fuld kontrol og 0nsket om 
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spredt ud pa jorden, for det er 
helt frerdigt behandlet. 

I en artikel i tidsskriftet 
LOKE har Sigrid Andersen 
konkluderet, at udbredelsen 
af resistens-gener i naturen 
afspejler vor livsstil, hvor syg
dom og hurtig vrekst hos dyr 
bliver klaret med et teknisk 
fix - et skud antibiotika. 

Problemet kan maske l0ses 
ved en evig jagt pa nye anti
biotika, som bakterierne end
nu ikke er modstandsdygtige 
overfor. Eller ved at lregerne 
udskifter de bredspektrede 
antibiotika med andre typer, 
der kun angriber den type 
bakterie, der er skyld i den 
aktuelle sygdom. 

En tredje l¢sning er, skri-. 
ver Sigrid Andersen »meget 
»uteknisk«, men maske pa 
lrengere sigt n¢dvendig«. 
Nemlig at begrrense det for

af antib~!)tika, _$9m 
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Det Fri Aktuelt 29·5· 1995 

V::ekstfremmende stoffer i foderet til svin og 
fjerkr::e kan skabe bakterier, der er resistente 
over for antibiotika. Overfures disse bakterier 
til mennesker med sv::ekket immunforsvar, 
kan infektioner koste liv 

Af Birgit Brunsted 

Endnu en gang er der sat 
fokus pa det kod, der havner 
pa danske forbrugeres hor
de, efter det er kommet 
frem, at man kommer vrekst
fremmende stoffer i foderet 
ti! svin og fjerkrre. Og at 
disse vreksfremmende stof
fer kan skabe bakterier, der 
er resistente over for antibio
tika. 

Et af dem, Avoparcin, er 
allerede forbudt af land
brugsministeren, efter at 
Statens Vaterinrere Serumla
boratorium har dokumente
ret, at dyr, der fodret med 
Avoparcin, bliver resistente 
over for antibiotikaet Vanco
mycin. 

F[ank Aarestrup fra Sta
tens Veterinrere Serumlabo
ratorium siger: »Vi har fun
det enterokokker hos fjer
krre, der er resistente over 
for \ancomycin i stort ta!. Og 
det ma dcr vrere en grund 

til.« 
Grunden er, at de har faet 

Avoparcin. 
Det krrever en forklaring: 
Vrekstfremmeren Avopar

cin er et antibiotikum, lige 
som vancomycin. De to 
ligner hinanden. Og det er 
det, der gor det farligt. For 
nar bakterierne bliver resis
tente - modstandsdygtige -
overfor Avoparcin, bliver de 
det ogsa over for \ancomy
cin. Deter det bedste middel 
ti! at sla enterokokker ned 
med de forarsager 
urinvejsinfektioner og infek
tioner hos svrekkede patien
ter, hvis immunforsvar er 
nede, for eksempel krreftpa
tienter eller mennesker, der 
har faet transplanteret orga
ner. Bliver det middel virk
ningslost, kan det koste !iv. 

ST JERK BEVISBYRDE 
Men endnu er det ikke 
bevist, at disse resistente 
bakterier vandrer fra dyr ind 
i mennesker. 

AVORPARCIN OG YANCOMYCIN 
Avorparcin er et af flere 
antibiotika, der bruges 
som vreksfremmere i dyre
foder. Det sket for at 
forbedre fordojelsen, sa 
dyrene kan vokse hurti
gere. 

Men bliver svinet smit
tet med en bakterie, en 
enterokok, kan Avoparci
net gore bakterien resis
tent. Er den resistent over 
for Avoparsin, er den det 
nresten sikkert ogsa over
for Vancomycin. Det kalder 
man krydsresistens. 

\ancomycin bruges mod 
infektioner hos mennes
ker. Men overfores grisens 
resistente bakteriet ti! 
mennesker, vii \ancomycin 
kunne blive viikningslost 
overfor enterokok-infektio
ner. 

Statens Seruminstitut 
og Stetens Veterinrere Se
rumlaboratorium leder nu 
efter yderligere eksempler 
pa sadanne krydsresisten
te tarmbakterier hos men
nekser. 

»Vi kan endnu ikke bevise 
det,« siger sektorchef Vibe
ke Rosdahl fra Statens Seru
minstitut ti! Det Fri Aktuelt, 
»men vi arbejder pa det, og 
det gor Statens Veterinrere 
Serumlaboratorium ogsa.« 

»Det foregar pa den ma
de, at vi tager stammer bade 
fra dyr og mennesker - de 
sakaldte fingerprints - og 
sammenligner generne og 
ser, om de er ens.Oger der 
identiske bakterier i begge, 
er det ingen tilfreldighed, og 
sa er bevisbyrden strerk," 
siger Vibeke Rosdahl. 

Men det haster. For i folge 
EU-reglerne kan forbudet 
mod Avoparcin kun opret
holdes i to maneder, ellers 
betragtes det som en tek
nisk handelshindring. 

Men Vibeke Rosdahl si
ger ogsa, at det tager mere 
end to maneder, hvis det 
ska! gores seriost. 

»Men vi vi! gerne have 
forbruget af antibiotika ned, 
og det er ikke tiltalende at 
give det ti! raske dyr. Man 
ma babe, at EU's Videnska
belige Komite vii forbyde 
vrekstfremmere af etiske 
grunde,« siger hun. 

»Det er et solidt for
skningsmateriale, der Jigger 
ti! grund for vores forbud 
mod Avoparcin,« siger land
brugsminister Henrik Dam 
Kristensen (S). »Og Dan
mark har allerede fremlagt 
de omfattende forskningsre
sultater for EU's Videnska-
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belige Komite. Desuden vii 
jeg pa ministeradsm0det i 
EU i meste uge give mine 
kolleger en orientering om 
de danske forskningsresul
tater. « 

Men i virkeligheden er 
der ikke noget nyt i resisten
te bakterier. Det siger pro
fessor i mikrobiologi, S0ren 
Molin, fra Danmarks Teknis
ke Universitet 

» Det har man fortalt poli
tikerne og landbruget i man
ge ar, men der er ingen, der 
har taget notits af det.« 

»Bruger man Avoparcin 
eller lignende stoffer, vil man 
per definition fa resistens. 
Det kan ikke undgas,« siger 
S0ren Molin. »Og hvis Avo
parcin ligner \ancomycin, er 
der ingen vej uden om -
altsa, hvis et stof nrermest er 
identisk med et antibioti
kum, er der stor chance for, 
at bakterierne bliver resis
tente over for det »rigtige« 
antibiotikum. lngen benreg
ter den sammenhreng pa 
hospitalerne, nar man bru
ger antibiotika - for her er 
det indlysende. Men det er 
lige sa indlysende i landbru
get. « 

Men kan man bevise det? 
»Finder man en bakterie, 

der er i stand ti! at overleve 
vcekstfremmeren, kan man 
teste, om den er resistent 
over for antibiotika. Det er 
intet problem.Vi behover ik
ke Jig pa bordet for at bevise 
det. Men hvad ska! der til? 

Patienter, der ikke kan be
handles med antibiotika? 
Det er politikernes beslut
ning,« siger professor Molin. 

UDBREDT RESISTENS I 
USA 
Firmaet Cyanamid, der pro· 
ducerer Avoparcin, har -
ikke overraskende - et andet 
syn pa sagen. 

Direkt0r Claus valeur kla
ger blandt andet over, at 
firmaet kun har modtaget et 
A4-ark med en sammenfat
ning fra Statens Veterinrere 
Serumlaboratorium, og at 
unders0gelsen ikke har vre
ret prresenteret for en bre
dere videnskabelig offentlig
hed .. 

Hertil siger Serumlabora
toriets Frank Aarestrup: »De 
tal, vi har, ska! ga ti! de folk, 
der har beslutningsmyndig
heden, og man kan ikke 
offentlig0re videnskabelige 
resultater, der senere ska! 
publiceres i internationale 
tidsskrifter«. 

Desuden fremhcever fir
maet, at Avoparcin er et 
miljovenligt middel. Teknisk 
direkt0r Philip Hayes siger, 
at Danmarks 20 millioner 
grise ville producere 
500.000 kubikmeter mere 
g0dning og 1600 kubikme
ter mere kvcelstof, hvis de 
ikke fik Avoparcin, der forbe
drer ford0jelsen. 

Han siger ogsa. at stoffet 
ikke kan skade mennesker, 
fordi det ikke optages i 

musklerne. 
Hertil siger Vibeke Ros

dahl fra Seruminstituttet, at 
resistensudviklingen sker i 
tarmene, og at det er pa 
slagteriet, at de resistente 
bakterier kan overfores til 
andre dyr eller produkter. 
Prrecis som det sker med 
salmonella-bakterierne. 

Cyanamids forsknings
chef Donald Kirsch fremhre
vede ogsa, at der er en 
udbredt resisistens mod 
vancomycin i USA, hvor 
Avoparcin aldrig har vreret 
anvendt. 

Det argument g0r ikke 
stort indtryk pa Frank Aare
strup fra Statens Veterinrere 
Fbrskningslaboratorium: 
» Det er ikke sa mrerkeligt, 
da man bruger store mreng
der vancomycin til mennes
ker i USA I Danmark 
derimod bruges der ikke ret 
meget, kun 30 kg. om aret. 
Derimod brugte landbruget 
24.000 kg. Avoparcin i 1994. 

Der er aldrig fundet resis
tente bakterier i 0kologiske 
besretninger. 

Den lader vi sra lidt. 

ANTIBIOTIKA 
Hvis et menneske - eller 
et dyr - far en bakteriel 
infektion, kan den slas 
ned med et antibiotikum. 

Men hvis nogle af 
bakterierne er resistente, 
slar det kun de ikke-resis
tente ihjel. Det betyder, at 
de tilbagevrerende resis
tente rigtigt kan brede 
sig - nu far de meget 
bedre Iivsbetingelser. 

Og sa ma patienten 
behandles med et andet 
antibiotikum, som bakte
rierne ikke er resistente 
over for. Hvis det findes. 
Ellers kan patienten risi
kere at d0. 

Derfor er det sa vigtigt 
kun at behandle med 
antibiotika, hvis <let er 
strengt nodvendigt. Det 
ved danske lreger - vi har 
verdens laveste forbrug 
af antibiotika pr. indbyg
ger. 
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Bent Brest Nielsen 
er mikrobiolog -
og svineproducent 

Af Gorrn V plver 
Personligt er han ikke no
gen varm tilhrenger af 
vrekstfremmere til husdyr. 
Alligevel er det bl.a. hans 
skyld, at f.eks. avoparcin er 
med pa listen over EU-god
kendte vrekstfremmere. 
Bent Brest Nielsen har i sin 
egenskab af internationalt 
velrennomeret mikrobiolog 
siddet med i EUs videnska
belige komite, SCAN, i mere 
end ti ar. Og her b(l)jer man 
sig ikke for f(l)lelser ell er per
sonlige holdninger. Kun for 
veldokumenterede, viden
skabelige unders(l)gelser. 
Deter arsagen ti!, at SCAN 
senest har vendt tommelfin
geren nedad for det tyske 
Robert Kock Instituts un
ders(l)gelse om avoparcin-re
sistens. Det er bl.a. den un
ders(l)gelse, der har fort ti! 
det danske forbud mod avo
parcin i foder. 

Ved f(l)rste (l)jekast ser 
unders(l)gelsen meget over
bevisende ud. Man er ikke i 
tvivl om, at der er en sam
menhreng mellem avoparcin 
i husdyrfoder og resistens 
hos mennesker over for van
comycin. Men nrerlresning 
viser, at unders0gelsen har 
udeladt en masse mulighe
der. Den er simpelt hen ikke 
grundig nok, siger Bent 
Brest Nielsen. 

Sp0rgsmalstegn 
ved nyttevrerdien 
Vrekstfreinmer er antibioti
ka, der tilsrettes foderet, 
fordi det dermed nedbryder 
bakterier i tarmfloraen, 
hvilket igen betyder, at fod
eret udnyttes bedre. Men 
Bent Brest Nielsen sretter 
et stort sp(l)rgsmalstegn ved 
vrekstfremmerens nytte
vrerdi i veldrevne landbrug. 

Forskellige unders(l)gel
ser viser, at virkningen er 
st(l)rst i Sydeuropa, hvor 
landbrugene ikke er sa vel
drevne som i f.eks. Nordeu
ropa. Man kan godt sige, at 
vrekstfremmer er en slags 
lappel(l)sning. Derfor tvivler 
jeg ogsa pa, at et forbud mod . 

vrekstfremmer vii kunne 
skabe flertal i EU. der er 
simpelt hen for store 0kono
miske interesser pa spil i de 
sydeuropreiske lande, siger 
Brest Nielsen. 

- Pa den anden side har 
ogsa danske svineproducen
ter jo sagt, at det pa arsbasis 
vil koste 250 millioner kro
ner at stoppe for al brug af 
vrekstfremmer. Og med en 
arlig produktion i Danmark 
pa 20 millioner svin vii det 
betyder en meromkostning 
pr. svin pa 12,50 kr. hvilket 
ikke er uden betydning, hvis 
man skal leve af det. 

Gammeldags stalde 
Brest Nielsen er selv blevet 
svineproducent i mindre 
mruestok. For tre ar siden 
solgte han og konen villaen i 
Rungsted og flyttede til Str0 
i Nordsjrelland. 

- Det er jo synd at have 
sadan en gard uden dyr. Sa 
vi byggede selv stalde og har 
20 s0er gaende. Det skulle 
pa arsbasis give en produk
tion pa 500 grise. De gar i 
gammeldags stalde og bliver 
plejet som grise blev plejet i 
gamle dage. Ikke noget med 
spaltegulve eller automatisk 
fodring. Grisene har halm 
at ga pa, og vi fodrer selv og 
muger ud flere gange om 
dagen. 

For et par ar siden kom 
Bent Brest Nielsen i sin 
egenskab af laborator ved 
Statens Veterinrere Serum
laboratorium ti! at sige, at 
salmonellaproblemer i svi
nebesretninger bl.a. skyld
tes de meget intensive pro
duktionssystemer. Det 
skabte ballade, og Brest 
Nielsen fik mundkurv pa af 
sin chef veterinrerdirekt0r 
E. Stougaard. 

- En gang imellem kan jeg 
ikke holde min mund. Men 
jeg mener stadig, hvad jeg 
sagde dengang. Jeg ma dog 
understrege, at jeg siger det 
som privatperson. Jeg bry
der mig ikke om den made 
svin produceres pa i dag. 
Problemet er, at b(l)nderne 
har investeret enorme sum
mer i deres intensive fod
ringssystemer og spaltegul
ve. Og du far dem ikke til at 
rendre det, f(l)r anlreggene er 
afskrevet. Det er helt for
staeligt, for de er 0konomisk 
afhrengige af det. Jeg skal 
ikke leve afmin produktion, 
sa jeg kan bedre tillade mig 

In gen 
tilhrenger 
af vrekst
fremmere 

at give grisene ordentlige 
forhold, siger Brest Nielsen. 

Konen og s0nnen klarer 
pasningen morgen og mid
dag, mens Brest Nielsen 
fodrer og muger ud, nar han 
kommer hjem fra Statens 
veterinrere Serumlaborato
rium ved 17-tiden. 
Sociale dyr 

Grise er jo nogle fantastisk 
sociale dyr. Nar jeg kommer 
rundt til dem, skal jeg gerne 
kl0 dem pa ryggen med min 
b0rste. Det elsker de. Og sa 
er det nogle meget foretag
somme dyr. At have dem 
bundet eller stillet op i smal
le bokse kan jo pa ingen 
made sammenlignes med at 
have k(l)er under lignende 
forhold. K0er er meget roli
ge dyr, der nresten ikke be
vreger sig rundt. Men grise 
elsker at lege, og de er fan
tastisk nysgerrige. 

Brest Nielsen er dog ikke 
gaet sa langt som til at have 
sine grise gaende ude. Det 
skyldes, at det ville krreve et 
st0rre udeareal, end han ra
der over. 

Foderet far han frerdi
gblandet fra foderstofsels
kabet. 

- Det indeholder vreksJ -
fremmer, fordi det i da~ 
endnu ikke kan lade sig g(l)re 
at fa det uden. Men jeg kan 
forsta pa folk i landbruget, 
at det fremover skal vrere 
sadan, at man ikke far 
vrekstfremmer iblandet fod
eret, med mindre man ud
trykkeligt beder om det. Og 
sa vil jeg vrelge foder uden, 
siger Brest Nielsen. 

- I samme 0jeblik du bru
ger antibiotika, vii de bakte
rier, som du 0nsker at be
krempe, begynde at forsvare 
sig. At g0re sig resistente 
over for det pagreldende an
tibiotikum. Resistensen vii 
med sikkerhed indtrreffe pa 
et eller andet tidspunkt, 
hvorefter det pagreldende 
middel er virkningsl0st. 

- Det, som den nuvreren
de debat handler om, er 
krydsresistens. Det vii sige, 
at resistensen kan overfores 
fra det ene antibiotikum til 
det andet. Og det er der med 
vor nuvrerende viden ingen 
af de EU-godkendte vrekst
fremmere der kan. Men vi
ser det sig at vrere tilfreldet. 
ma godkendelsen selvfolge
lig tages op til revision. 
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Forhastet 
forbud mod 

• avoparc1n 
Dansk medlem af 
EUs videnskabelige 
komite mener, at 
debatten om 
vmkstfremmere er 
kr,!Jrt af sporet 

Af Gonn V111lver 
Debatten om vrekstfremme
re i landbruget er k¢rt af 
sporet. Der er intet belreg 
for, at stoffet avoparcin 
skulle skabe resistens hos 
mennesker mod vancomy
cin. Det siger Danmarks re
prresentant i EUs videnska
belige Komite, SCAN, labo
rator Bent Brest Nielsen, 
som er ansat p! Statens Ve
terinrere Serumlaborato
rium. 

- Det er alt for forhastet 
at give brugen af avoparcin 
skylden for, at der er fundet 
vancomycinresistente ente
rokokker hos mennesker. 
Der er ikke grundlag for det. 
Jeg vil ikke afvise, at det 
kan vrere en mulighed. Men 
forelfjbig er der ikke fundet 
tilstrrekkeligt videnskabe
ligt bevismateriale, siger 
Bent Brest Nielsen. 

Han har selv i flere ·om
gange som medlem af SCAN 
vreret med til at foretage 
videnskabelige vurderinger 
af avoparcin. Senest har 
SCAN udtalt sig om de 
tyske unders¢gelser, som er 
baggrunden for, at Dan
mark ogsa er begyndt at 
interessere sig for avopar
cin. Og meldingen er helt 
klar: De tyske unders¢gelse 
er ikke fyldestg¢rende. 

De danske unders¢gelser 
er endnu ikke afsluttede, og 
derfor mener Brest Nielsen 

heller ikke, at de giver 
grundlag for et forbud her 
og nu. 

MisforstAelse 
- Man skal lregge mrerke til, 
at problemerne med vanco
mycinresistente enterokok
ker er st¢rst i USA, hvor 
man aldrig har benyttet 
avoparcin i husdyrfoder. 
Derimod har de amerikan
ske lreger i arevis haft et 
enormt overforbrug af anti
biotika, og vancomycin er 
blevet brugt i store doser. 
Det er vel mere sandsynligt, 
at resistensen er opstaet 
her, siger Brest Nielsen. 

- Jeg oplever for tiden 
folk, der siger, at de ikke vii 
k¢be k¢d, der indeholder det 
der giftige avoparcin. Men 
det er jo helt misforstaet. 
Avoparcin forekommer ikke 
ud i kfjdet. Det er et stof, der 
udelukkende befinder sig i 
tarmsystemet, siger Brest 
Nielsen. Han undrer sig og
sa over, at landbrugsmini
ster Henrik Dam Kristen
sen (S) har. indfort et forbud 
mod avoparcin, nar land
bruget frivilligt stoppede 
brugen af det allerede for en 
maned siden. 

Trussel mod 
indtjeningen 
Det danske stop for avopar
cin kan blive dyrt for den 
amerikanske producent 
Cyanamid. Avoparcin er et 
af virksomhedens n¢glepro
dukter, og breder den 
danske holdning sig til an
dre markeder, gar det for 
alvor ud over indtjeningen. 

Amerikanske og europre
iske topfolk fra Cyanamid 
har netop vreret i K¢ben
havn for at fremlregge deres 
holdning ti! det danske for
bud. Og den er - ikke over
raskende - srerdeles nega-

tiv. 
- Avoparcin er blevet 

grundigt unders¢gt over en 
p.rrrekke. Og der er endnu 
aldrig fundet dokumenta
tion for, at det skulle skabe 
resistens over for vancomy
cin, sagde dr. Philip Hayes 
fra Cyanamid International 
pll et pressem¢de. 

- For at opna godkendelse 
har vi afleveret dokumenta
tionsmateriale nok til at fyl
de hele dette rum. De 
danske unders¢gelser er 
meget forel¢bige. Og det 
eneste, vi endnu har set, er 
en sammenfatning pa en si
de. Vi har desuden ikke haft 
mulighed for at kontrollere 
de data, der Jigger til grund 
for sammenfatningen, sag
de Philip Hayes. 

Foruden avoparcin inde
holder EUs liste over god
ke'ndte vrekstfremmere otte 
andre typer antibiotika. 
Hidtil har godkendelserne i 
princippet vreret eviggyldi
ge. Kun i det omfang nye 
unders¢gelser satte sp¢rgs
malstegn ved dem, blev de 
revurderet af den videnska
belige komite SCAN. Men 
nu er det besluttet, at der 
med' mellemrum rutine
mressigt skal fol'etages nye 
videnskabelige unders¢gel
ser pa vrekstfremmerne. 
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