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Remiss av ansökan om fältförsök med 
genetiskt modifierat potatis 

(SJV dnr 4.6.18-01726/2020) 
 

Beslut  
Härmed beslutas 
- att Uppsala universitet överlämnar bifogat yttrande som sitt 
svar.  
 

Bakgrund 
Uppsala universitet har beretts möjlighet att lämna synpunkter 
på rubricerad remiss. Bifogat yttrande har utarbetats utifrån 
synpunkter från fil dr Laura Parducci, forskare vid institutionen 
för ekologi och genetik.  
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro 
av universitetsdirektör Caroline Sjöberg, efter föredragning av 
fakultetshandläggare Anna Lind. Närvarande därutöver var 
akademiombudsman Per Abrahamsson och Uppsala studentkårs 
ordförande Johannes Bäck. 
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Remiss av ansökan om fältförsök med 
genetiskt modifierat potatis 

(SJV dnr 4.6.18-01726/2020) 
 
Uppsala universitet har beretts möjlighet att lämna synpunkter 
på rubricerad remiss. 
 

Sammanfattning 
GMO-forskning inom resistensförädling har en stor betydelse 
när man försöker minska användningen av kemiska 
bekämpningsmedel. Det aktuella fältförsöket bör kunna 
genomföras utan negativ påverkan på hälsa och miljö.  
 

Övergripande generella synpunkter 
Så som det framgår av ansökan kan risken för spridning av 
pollen eller frö anses ytterst liten eftersom de flesta moderna 
potatissorter har en låg pollenfertilitet och det är också vanligt 
att knoppar och blommor ramlar av och på så sätt hindrar 
fröbildning. Dessutom är potatisknölar frostkänsliga och även 
om bildade knölar kan övervintra i södra Sverige förstörs de 
vanligen vid nästföljande års jordbearbetning, användning av 
herbicider samt konkurrens av efterföljande gröda. Potatis har 
inga kompatibla vilda släktingar i Europa, vilket innebär att 
korsning mellan potatis och vilda släktingar under naturliga 
förhållanden inte ger upphov till livskraftiga hybrider. 
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Bakgrund 
SLU ansöker om att få bedriva ett fältförsök med genetiskt 
modifierad potatis där vissa gener som gör potatisen känsligare 
mot patogener har nedreglerats eller stängts av. I ansökan ingår 
elva potatissorter och syftet är att studera de nya egenskaperna 
och hur stabila de är, identifiera morfologiska avvikelser, 
producera material för laboratorieförsök, utvärdera 
resistensegenskaperna och producera utsäde för nästkommande 
års fältförsök. Fältförsöket ingår även i ett större 
grundforskningsprojekt där målet är att öka kunskapen om 
resistens mot patogener. 
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