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                                                            Notat 
 

Samfundsøkonomiske virkninger af et dansk nationalt forbud mod        

dyrkning af GM-afgrøder                                       
 
 

 
Baggrund 

Fødevareministeriet har anmodet Fødevareøkonomisk Institut om at give en vurdering af de 

samfundsøkonomiske fordele og ulemper ved ”et gmo dyrkningsfrit” Danmark. 

Baggrunden er, at EU- kommissionen i juli 2010 fremkom med et forslag, der vil give de 

enkelte medlemslande mulighed for selv at kunne vedtage hvorvidt man vil tillade dyrkning 

af GMO- afgrøder. 

 

Notatet vil primært omhandle de samfundsøkonomiske forhold i relation til et nationalt 

forbud mod at dyrke GM- afgrøder i Danmark.. Der er således ikke tale om et GMO frit 

Danmark, men alene tale om en national begrænsning af eller et nationalt  forbud mod 

dyrkning af GM- afgrøder. 

Der er ikke i forbindelse med udarbejdelsen af notatet foretaget egentlige kvantitative 

økonomiske analyser. 

  

 

EU kommissionens forslag  

 

GMO reguleres i EU af et omfattende og relativt komplekst regelsæt, der som udgangspunkt 

er fælles for hele EU. Før en GMO kan dyrkes og/eller anvendes i EU skal den igennem en  

nøje fastlagt videnskabelig baseret godkendelsesprocedure der omfatter sundheds og 

miljømæssige forhold. Der er også fælles regler for sporbarhed og mærkning, således skal 

alle produkter der indeholder mere end 0,9% GMO mærkes. Animalske produkter fra dyr 

der er fodret med GM- fodermidler skal dog ikke mærkes.  

Er en GM-afgrøde således godkendt til dyrkning i EU efter udsætningsdirektivet eller 

forordning 1829/2003 gælder denne godkendelse i samtlige EU lande. Det er dog således at 

de enkelte lande på nationalt niveau skal udarbejde sameksistensregler der sikrer den 

enkelte landmand det frie valg mellem økologisk, konventionel eller GM-produktion. Dette 



2 

 

skal sammen med mærkningsordningen også sikre forbrugerens mulighed for frit at vælge 

mellem økologiske, konventionelle og GM-produkter.  

Ifølge udsætningsdirektivet må de nationale sameksistensregler dog ikke være så restriktive 

at de hindrer dyrkning af godkendte GM-afgrøder og derved kan virke som en form for 

national protektionisme. 

   

Det aktuelle forslag giver de enkelte medlemslande muligheder for at begrænse  lave forbud 

mod dyrkning af enkelte eller alle EU godkendte GM - afgrøder i de enkelte lande. Der vil 

også være mulighed for at oprette særlige GMO frie regioner. 

  

Forbuddene kan dog ikke begrundes i miljø– og sundhedsmæssige forhold eller risiko for 

utilsigtet iblanding af GMO under den fælles grænseværdi på 0,9 % i økologiske og 

konventionelle afgrøder. 

    

De fælles EU regler vedrørende godkendelser af GM- afgrøder og produkter (til import), 

mærkningsregler og grænseværdier gælder stadig. De enkelte medlemsstater kan således 

ikke nægte import af godkendte GM- afgrøder/produkter til foder, fødevarer eller anden 

 anvendelse ligesom de EU fastsatte grænseværdier (0- tolerance) for ikke godkendte GMO 

stadig vil være gældende for alle medlemsstater. Dette sikrer eksempelvis at importen af 

godkendte GM- soja- og majsprodukter til foder kan fortsætte som hidtil. 

  

Det samme gør sig gældende for fødevarer produceret af GMO råvarer, hvor der i dag 

tilsammen er markedsført omkring 70 produkter i forskellige EU lande. Så vidt vides er der 

dog ikke markedsført GMO mærkede fødevarer i Danmark. Såfremt der kommer et 

forbruger ønske om at kunne købe sådanne varer vil det stadig være muligt for detailhandlen 

at markedsføre disse. 

 

Implementering af forslaget 

 

EU kommissionens forslag vil kunne implementeres på flere måder og med forskellig 

samfundsøkonomisk virkning. I boks 1 er der kort beskrevet 3 forskellige mulige 

implementeringer af forlaget. 
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Boks 1: Definitioner på et GMO – dyrkningsfrit  Danmark : 

Definition 1 : Restriktivt – forbud mod al  GMO dyrkning inklusive kontrolleret opformering og 

forsøgsudsætning/forsøgsdyrkning. 

 

Definition 2 : Mulighed for videre forskning - forbud  mod kommerciel  GMO dyrkning , men 

kontrolleret opformering og forsøgsudsætning/dyrkning vil være tilladt 

 

Definition 3 : Status quo - forbud mod kommerciel dyrkning af GM-afgrøder, hvor der endnu ikke 

er fastsat sameksistensregler,  kontrolleret forsøgsudsætning/dyrkning vil stadig være tilladt 

 

 

Et totalt forbud mod dyrkning inklusive forsøgsdyrkning og opformering vil være den mest 

restriktive implementering, men vil samtidig sende et kraftigt negativt signal til plante-

biotek sektoren. Dette kan medføre en udflagning af sektoren med det resultat, at det danske 

samfund mister viden indenfor den moderne planteforædling og dermed kan gå glip af et 

potentielt stort indtjenings-potentiale.  

Der vil ikke opstå sameksistensproblemer med deraf følgende omkostninger. 

 

Et forbud mod kommerciel dyrkning men bibeholdelse af muligheden for forsøgs-

udsætninger og opformering vil sende et mere nuanceret signal til plante bioteknologi 

sektoren , og give mulighed for en stadig national forskning og udvikling. 

 

En videreførsel af den danske sameksistensregulering, hvor de enkelte EU godkendte  GM-

afgrøder vurderes i relation til sameksistens med økologiske og konventionelle afgrøder og 

der gennem bekendtgørelser opstilles specifikke sameksistensregler for de enkelte GM-

afgrøder. Det vil give erhvervet fremtidig mulighed for at udnytte de positive effekter af 

plante bioteknologien. 

 

GMO i dansk landbrug. 

 

Det globale areal med genmodificerede afgrøder er stadig stigende med 4 hovedafgrøder, 

GM-soja, GM-bomuld, GM-majs og GM-raps der tilsammen udgør størstedelen af arealet 

 

Der er godkendt 2 relevante GM- afgrøder til dyrkning i EU,  majs og kartoffel, hvor det 

stort set kun har været en insektresistent majs der hidtil har været dyrket. Dyrkningsarealet i 

EU er på ca. 95.000 ha. (2009), hvoraf Spanien tegner sig for knapt 80.000 ha. 

Den genmodificerede kartoffel med ændret stivelsessammensætning er først godkendt i 

2010 og er derfor kun blevet dyrket på meget begrænsede arealer i år.. 

 

Danmark fik som det første EU land en sameksistenslov i 2004, men der har endnu ikke 

været kommerciel dyrkning af GM-afgrøder her i landet. Det skyldes, at der ikke har været 

EU godkendte GM-afgrøder, der har været økonomisk interessante for dansk landbrug. 
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Dansk landbrugs planteproduktion anvendes for hovedparten til foder, omkring 25 % af 

omdriftsarealet anvendes til dyrkning af grovfoder og i størrelsesordenen 80 % af 

kornproduktionen anvendes til foder. 

 

Hovedparten af det producerede grovfoder anvendes traditionelt på de bedrifter, hvor det 

dyrkes. En stigende del af kornet til foderbrug anvendes på de bedrifter, hvor det dyrkes,  

samtidig køber især  de større svinebedrifter, hvor der anvendes hjemmeblanding,  korn 

direkte i høst fra nabobedrifter. Den resterende del af foderkornet afsættes til 

grovvarehandlen. 

  

Så længe GM-afgrøderne ikke forlader den bedrift, hvor de er dyrket, vil der principielt ikke 

være noget adskillelseskrav, men sameksistensreglerne ved dyrkning skal naturligvis 

overholdes. Hvis GM-afgrøden forlader bedriften, træder sporbarheds- og 

mærkningsreglerne i kraft, uanset om der er tale om handel med grovvareselskaber eller 

nabobedrifter. 

  

Såfremt GM-afgrøden går ind i  grovvarekæden vil dette betyde omkostninger til adskillelse 

af GM-afgrøder og ikke GM-afgrøder samt sporbarhed og dokumentation. Den danske 

grovvaresektor har allerede stor erfaring i håndtering af GM og ikke GM-afgrøder gennem 

mange års brug af importerede GM- soja- og majsprodukter.  Da eventuelt dansk 

producerede GM-afgrøder må forventes at indgå i foderblandinger der i forvejen indeholder 

GMO  kan gøres for relativt lave omkostninger. 

 

Der vil  i praksis hovedsageligt være tale om adskillelse af GM- afgrøder og konventionelle 

afgrøder. Størstedelen af den økologiske produktion håndteres allerede i særskilte 

forsynings- og produktionskæder. 

  

Det vil derfor umiddelbart være mest interessant for landbruget at dyrke GM-afgrøder, der 

kan anvendes direkte på bedriften, her kan der være tale om herbicidresistent GM- majs og 

på lidt længere sigt korn med et højt fytaseindhold.  

GM- afgrøder med en kort forsyningskæde som fabriksroer og stivelseskartofler kan også 

være interessante såfremt der er afsætningsmuligheder.    

 

 

Økonomiske fordele og ulemper for de enkelte sektorer 

 

Det primære landbrug 

 

Et  GMO dyrkningsforbud vil på kort sigt ikke ændre de økonomiske forhold for det 

primære landbrug, da der i dag ikke er kommerciel dyrkning af GM- afgrøder i Danmark. 

Dette skyldes hovedsageligt, at der ikke i dag er EU godkendte GM- afgrøder, der er 

økonomisk interessante for dansk landbrug. Der vil derfor være tale om fremtidige 

muligheder, der kan blive påvirket af det nye forslag. Holdningen til GMO i det primære 
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landbrug er forskellig alt efter om man taler om det økologiske eller det konventionelle 

landbrug. 

 

Det økologiske landbrug må ifølge det økologiske regelsæt ikke anvende GMO i 

produktionen. 

Det økologiske landbrug kan på flere måder blive påvirket økonomisk af en udbredt 

dyrkning af GM- afgrøder :  

 

- En øget risiko for spredning af GMO til økologiske produkter gennem 

pollen/frøspredning  

- Lang omlægningstid for arealer der har været dyrket med GM- afgrøder 

- Øgede omkostninger til adskillelse og kontrol i forsyningskæden.  

 

 

Såfremt der ikke er GMO dyrkning i Danmark vil risikoen for spredning af GMO materiale 

naturligvis ikke være til stede. Med en moderat udbredelse af GM-afgrøder anses risikoen 

for iblanding også for at være minimal, idet en eventuel dyrkning af GM-afgrøder skal følge 

reglerne i sameksistensloven, hvor der i bekendtgørelserne for de enkelte afgrøder netop er 

taget højde for disse forhold.  

 

Der må for nogle afgrødetyper forventes en længere omlægningsperiode for arealer dyrket 

med GM-afgrøder i forhold til konventionelle afgrøder, hvilket for nogle økologiske 

bedrifter vil kunne hæmme udvidelsesmulighederne. Det skal dog her noteres, at selv ved en 

fordobling i forhold til i dag vil det økologiske areal udgøre under 15% af det samlede 

landbrugsareal. 

 

Der er allerede i dag en adskillelse mellem konventionelle og økologiske produktions- og 

forsyningskæder. Der vil naturligvis samlet set blive øgede omkostninger til kontrol og 

adskillelse hvis der introduceres en tredje forsyningskæde, ligesom risikoen for iblanding alt 

andet lige vil blive større. Hvorvidt disse omkostninger vil blive væltet over på den 

konventionelle og økologiske produktion er dog tvivlsomt, da omkostningerne som 

udgangspunkt skal bæres af GM-produktionen. Certificerings, kontrol og 

analyseomkostningerne vil stadig være de samme for den økologiske produktion. 

 

Det konventionelle landbrug 

 

Ovenstående forhold vil stort set også gælde for konventionelle landmænd der ønsker en 

GMO fri produktion uden at være økologiske. 

 

Det er dog et spørgsmål om GM-afgrøderne vil gå ind i forsyningskæden, da det netop 

forventes at de første GM- afgrøder, der bliver interessante for dansk landbrug, vil være 

grovfoderafgrøder (majs), der traditionelt anvendes på den bedrift, hvor det dyrkes. Der kan 

dog opstå udfordringer i forbindelse med foderforsyningsselskaber. 
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De konventionelle landmænd vil, som tidligere nævnt, på kort sigt ikke blive påvirket af et 

dyrkningsforbud, da der ikke er nogen kommerciel dyrkning af GM- afgrøder i Danmark. 

 

 

 

 

Forarbejdningsindustrien/fødevareindustrien 

Der forventes ingen eller kun marginale påvirkninger for forarbejdnings og 

fødevareindustrien ved et nationalt forbud mod GMO dyrkning.  Der produceres ikke i dag 

fødevarer der indeholder GMO, da der ikke er nogen efterspørgsel på disse produkter i 

Danmark. Skulle en sådan efterspørgsel opstå vil det stadig være muligt at importere de 

pågældende råvarer, som næppe ville være dansk producerede alligevel. 

 

Grovvaresektoren 

Importen af godkendte GM-fodermidler vil kunne opretholdes i fuldt omfang. 

 

Analyse/kontrol sektoren  

Der vil ikke umiddelbart være nogen påvirkning af et dansk dyrkningsforbud af GM-

afgrøder. Ved en øget import af GMO som følge af en øget efterspørgsel vil der være behov 

for mere analyse og kontrol. 

 

Plante bioteknologi sektoren 

 

Et restriktivt forbud mod dyrkning af GM-afgrøder i Danmark vil betyde at forskning og 

udvikling må forventes at flytte til lande hvor teknologien kan anvendes. Dette vil betyde 

tab af viden og arbejdspladser. 

 

Detail sektoren  

Der dyrkes ikke GM- afgrøder i Danmark og der markedsføres ikke GMO mærkede 

fødevarer grundet manglende efterspørgsel. Skulle denne efterspørgsel opstå er der 

mulighed for import af disse varer. Da de danske forbrugere under alle omstændigheder er 

særdeles afventende overfor GMO i fødevarer, må man under alle omstændigheder forvente 

at de første GM-fødevarer vil blive importeret fra lande hvor disse i forvejen produceres og 

markedsføres. 

 

 

 Forbrugerne   

 

Et dansk forbud mod dyrkning af GM-afgrøder vil ikke umiddelbart påvirke forbrugerne. 

Der markedsføres ikke GMO mærkede fødevarer i Danmark, da den danske forbruger ikke 

efterspørger disse varer. Skulle den danske forbruger vælge at efterspørge sådanne 

produkter, er der mulighed for at importere disse fra lande, hvor de produceres og 

markedsføres.  
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Som det fremgår, er det især det primære jordbrug og plante- bioteknologi sektoren der kan 

blive påvirket af et nationalt dyrkningsforbud for GM-afgrøder. De mulige virkninger af de 

3 implementeringer er kort opsummeret i boks 2. 

 
 

 
Boks 2: Virkninger af forskellig grad af restriktioner for GM dyrkning i Danmark for 

landbrug og plante bioteknologi 

Definition 1 : 

Det primære landbrug vil ikke kunne udnytte eventuelle produktivitetsgevinster ved anvendelse af 

GM-afgrøder. Miljøgevinster i form af mindre pesticid forbrug og kvælstofanvendelse vil ikke 

kunne opnås ligesom nye GM-afgrøder med forbedrede fodrings- og ernæringsmæssige egenskaber 

ikke ville kunne produceres herhjemme og udnyttes direkte af husdyrproducenterne. Der vil stadig 

være mulighed for at importere sådanne afgrøder, men den samlede gevinst vil være langt mindre. 

 

Dansk biotek forskning indenfor planteområde  (såvel offentlig som privat) vil blive udfaset til 

udlandet med det heraf følgende tab af viden og arbejdspladser. 

 

Der vil ikke være sameksistensproblemer mellem GM-producenter og konventionelle og økologiske 

producenter. 

 

 

Definition 2:  

Den samme virkning for det primære landbrug som ovenfor, men forskning og udvikling indenfor 

GM-afgrøder vil kunne fortsætte.. 

Der vil ikke være sameksistensproblemer mellem GM-producenter og konventionelle og økologiske 

producenter. 

. 

 

 

Definition 3:  

 

Det primære landbrug vil have mulighed for at kunne anvende de mest velegnede GM-afgrøder til 

dansk landbrug. Forskning og udvikling indenfor GM-afgrøder vil kunne fortsætte og styrkes. 

Sameksistensregler skal opfyldes og håndhæves. 
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Perspektivering 

 

De kortsigtede samfundsøkonomiske virkninger af et forbud mod dansk dyrkning af GM-

afgrøder vil være marginale, da der ikke dyrkes GM-afgrøder i Danmark.  

På mellemlangt sigt vil et restriktivt forbud kunne betyde, at dansk landbrug kan miste 

konkurrenceevne og den danske forskning i plante bioteknologi udfases. Hvis muligheden 

for at opretholde et begrænset forbud svarende til de eksisterende sameksistensregler 

udnyttes, vil det give mulighed for at afvente nye GM-afgrøder, der er mere velegnede til 

anvendelse i dansk landbrug. Dette vil samtidig give mulighed for at revurdere 

sameksistensreguleringen på baggrund af de nye muligheder i EU kommissionens forslag 

og ny videnskabelig viden på sameksistensområdet. 

EU's samlede regelsæt for GM-afgrøder er baseret på godkendelse og regulering af 

transgene afgrøder, da det jo er denne type GM-afgrøder, der er dominerende globalt. Der 

skelnes således ikke mellem transgene og cisgene transformationsteknikker.  

Ved de transgene transformationsteknikker kan gener flyttes mellem arter, der ikke naturligt 

kan krydses, ved cisgene transformationsteknikker er der tale om flytning af gener mellem 

planter af samme familie, der naturligt vil kunne krydses.  

Der er i Danmark flere stærke forskergrupper, der forsker i udnyttelse af cisgene trans-

formationsteknikker. 

Der er her blandt andet tale om fytase foderhvede og foderbyg, hvor kornet får tilført en 

øget fytase aktivitet, der kan forbedre enmavede dyrs udnyttelse af kornets naturlige indhold 

af fosfor. Der kan således skabes mulighed for at foderet ikke skal tilsættes foderfosfat og 

samtidig vil indholdet af fosfor i husdyrgødningen kunne minimeres. Et andet eksempel er 

udviklingen af en skimmelresistent kartoffel der samtidig har potentiale for en forbedret N-

udnyttelse. Der vil her kunne spares væsentlige mængder pesticider og måske også kvælstof 

i kartoffeldyrkningen. 

Da den cisgene transformationsteknologi som nævnt kun flytter gener mellem beslægtede 

planter, er der i forskningskredse taget initiativ til at arbejde på at få forenklet godkendelses 

proceduren og regelsættet for denne type af genmodificerede planter. 

 

Såfremt det danske samfund skal kunne udnytte de fremtidige muligheder indenfor plante 

bioteknologien er det er vigtigt at fastholde et stærkt dansk forskningsmiljø, da det vil være 

en måde at sikre, at danske problemstillinger bliver inddraget i forskningen.        
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