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SAMMANFATTNING -
ansökan om utsättning 
av genetiskt 
modifierade högre 
växter (angiospermae 
och gymnospermae) 

 

   
Skickas till: 
genteknik@jordbruksverket.se 

 

A. ALLMÄNNA UPPGIFTER 

A.1. Ansökningsuppgifter 

a) Ansökningsnummer – fylls i av Jordbruksverket 

B/SE/23/4198 

b) Datum för mottagande av ansökan – fylls i av Jordbruksverket 

20230303 

c) Projektets namn 

Arabidopsis – fotosyntes och hormonbiologi 

d) Planerad utsättningsperiod 

2023-2027 (ca juni-september) 

 

A.2. Sökanden (företag, institution eller motsvarande) 

Namn 

Umeå universitet, Fysiologisk botanik 

 

A.3. Planerade utsättningar på annat håll 

Planeras samma utsättning av genetiskt modifierade växter på annat håll inom eller 
utanför EU och av samma sökande? 

Nej 

Om ”Ja”, ange landskod(er) 

 

 

A.4. Tidigare ansökningar på annat håll 

Har samma sökande ansökt om utsättning av samma genetiskt modifierade växt på annat 
håll inom eller utanför EU? 

Nej 

Om ”Ja”, ange landskod(er) 
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B. INFORMATION OM DEN GENETISKT 

MODIFIERADE VÄXTEN 

B.1. Mottagar- eller moderväxtens identitet 

a) Familj 

Brassicaceae 

b) Släkte 

Arabidopsis 

c) Art 

Arabidopsis thaliana 

d) Underart (i förekommande fall) 

 

e) Växtsort/förädlingslinje (i förekommande fall) 

 

f) Vedertaget namn 

Backtrav 

 

B.2. Redogörelse för de egenskaper som införts eller modifierats, inbegripet 
markörgener och tidigare modifieringar 

I ett fall, reglering av växters fotosyntes, närmare bestämt s k ”icke-fotosyntetisk 
quenching (NPQ), en slags säkerhetsmekanism för överskottsljus. PsbS-proteinet är det 
viktigaste proteinet för denna mekanism, och här överuttrycks den genen vilket leder till 
mer NPQ. I alla de övriga fallen handlar det om ett mycket ambitiöst projekt för att försöka 
förstå funktionerna av ett protein (ABP1), som tidigare antogs vara en receptor för 
växthormonet auxin. För några år sedan kom data om att detta inte stämde och att det 
kanske inte var en recpetor, men nya data visar att det kanske ändå var en auxin-
receptor trots allt. ABP1 samverkar med andra proteiner, TMK1, ABF2 och TIR1. Linjerna 
som skall sättas ut har antingen mutationer (i några fall EMS, i några fall CRISPR, i några 
fall genom T-DNA KO) i någon av dessa gener och alla dessa har rimligen ”fel” i sin 
hormonmetabolism, och om något fungerar de sämre. De flesta genetiska 
transformationerna är gjorda för att återställa vildtypsfunktionen genom att återinföra en 
gen som komplementerar mutationen (i något fall med varianter av denna gen), Dessa 
växters egenskaper antas då återgå till vildtyps-funktion. Dessutom behövs 
resistensgener för transformationsselektioni 

 

B.3. Den genetiska modifieringens art Sätt kryss efter passande alternativ 
nedan 

a) Införande av genetiskt material x 

b) Avlägsnande av genetiskt material x 

c) Basutbyte  

d) Cellfusion  

e) Annat, specificera  

 

B.4. Om genetiskt material har införts, ange ursprung och den avsedda funktionen 
för alla beståndsdelar i den sekvens som har införts 

PsbS-genen under egen promotor för att öka non-photochemical quenching, gentamycin-
resistensgen för transformationsselektion. B) Inget DNA infört (CRISPR mutationer i 
ABP1-genen) C) En av linjerna från B komplementerad med vildtypsvarianten av genen, 
fuserad till GFP kanamycin-resistensgen för transformationsselektion D) 
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B.4. Om genetiskt material har införts, ange ursprung och den avsedda funktionen 
för alla beståndsdelar i den sekvens som har införts 

Kanamycinresistensgen för transformationsselektion (som slagit ut gener i 
auxinsignallering, TMK1 eller AFB2) E) En av tmk1-linjerna från D komplementerad med 
vildtypsvarianten av genen, fuserad till FLAG,, samt hygromycin-resistensgen för 
transformationsselektion F) en EMS-mutation i tir1-genen (alltså inte omfattad av GMO-
reglering) komplementerad med antingen vildtypsvarianten av samma gen, eller 
vildtypsvarianten med en punktmutation , BASTA resistensgen för 
transformationsselektion. Dessa linjer innehåller också AFB2 KO-mutationen från D) ovan 

 

B.5. Om genetiskt material har avlägsnats eller modifierats, ange de avlägsnade 
eller modifierade sekvensernas funktion 

I B) 5 bp som slår ut funktionen av ABP1-genen 

 

B.6. Kort beskrivning av de metoder som använts för den genetiska modifieringen 

Agrobakterium.medierad transformation 

 

B.7. Om mottagar- eller moderväxten är en skogsträdart, ange spridningsvägar och 
spridningens omfattning samt redogör för särskilda faktorer som påverkar 
spridningen 

 

 

C. UPPGIFTER OM FÖRSÖKSUTSÄTTNINGEN 

C.1. Utsättningens syfte, t.ex. agronomiska ändamål, hybridiseringsförsök, ändrad 
överlevnads- eller spridningsförmåga, test avseende effekter på mål- eller icke-
målorganismer 

Grundforskning om fotosyntes och hormombiologi 

 

C.2. Utsättningsplatsens lokalisering 

Umeå universitet 

 

C.3. Platsens storlek (m2) 

10 m2 

 

C.4. Relevanta uppgifter om eventuella tidigare utsättningar av samma genetiskt 
modifierade växt, särskilt avseende potentiell inverkan på miljön och människors 
hälsa 
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D. SAMMANFATTNING AV DEN POTENTIELLA 

INVERKAN PÅ MILJÖN AV UTSÄTTNINGEN AV 

DE GENETISKT MODIFIERADE VÄXTERNA 

Sammanfattningen ska vara i enlighet med bilaga 1, D2 till förordningen 
(2002:1086). Ange särskilt huruvida de införda egenskaperna direkt eller indirekt 
kan medföra selektiva fördelar i en naturlig miljö och redogör för eventuella 
betydande förväntade miljöfördelar 

Ingen förväntad inverkan. Vad gäller linjen med överuttryckt PsbS har den studerats 
ingående under 20 år, slutsatsen är i stort att den klarar sig varken uppenbart sämre eller 
bättre än vildtypren.  Vad gäller alla de linjer med påverkan i hormonsyntesen är det så 
att huvudsyftet med hela experimentet är att studera i vilken mån växter med förändrad 
auxin-metabolism på grund av en mutation i en central gen verkligen kan klara sig bra 
utomhus, rimligen borde de klara sig betydligt sämre. Och om det är så att de klarar sig 
sämre så borde vildtypsfunktionen återställas om genen återställs. Det är oerhört svårt att 
tänka sig att det skulle kunna leda till en selektiv fördel, det endas vi förväntar oss är 
nackdelar.  

 

E. VIDTAGNA ÅTGÄRDER 

Kort redogörelse för eventuella åtgärder som ska vidtas av sökanden för att 
kontrollera riskerna, inbegripet åtgärder för att begränsa spridning, t.ex. förslag 
avseende övervakning, även efter skörd 

I enlighet med hur vi tidigare genomfört liknande försök, daglig skötsel, insamling av 
växtmaterial, jord m m, beskrivet i Frenkel et al. 2008 (bilagd). Sådd ske inomhus, 
växterna odlas i pallkrage, till stor del täckta, växterna följs en och en, prov tas och när 
försöket avslutas hanteras allt material som funnits i närheten som transgent material.  

 

F. PLANERADE FÄLTFÖRSÖK ANGÅENDE 

UTSÄTTNINGENS INVERKAN PÅ MILJÖ OCH 

HÄLSA  

Sammanfattning av planerade fältförsök i syfte att få fram nya uppgifter om 
utsättningens inverkan på miljön och människors hälsa (i förekommande fall) 

Inga 

 


