
FREMTIDENS 
PLANTEFORÆDLING

– hvordan CRISPR bringer os 
tættere på nye afgrøder

Studier af moderne landbrugsafgrøders forædlingshistorie 
samt den nye CRISPR-teknologi kan måske gøre det muligt at 

udnytte mange fl ere planter i landbruget, end vi gør i dag.

Forfatterne

V
erdens fødevarepro-
duktion står overfor 
store udfordringer. Både 
klimaændringer og 

befolkningsudviklingen stiller store 
krav til fremtidens fødevareproduk-
tion. Samtidig vokser fokus på, at 
landbruget skal være skånsomt for 
den omkringliggende natur, og inte-
ressen for sunde fødevarer og nye 
råvarer dikterer udvalget i adskillige 
supermarkedskæder. Hvis landbru-
get skal følge med, må vi tænke 
anderledes – og måske kan svaret 
fi ndes i fortiden.

Studiet af, hvordan oprindelige 
planter blev til de afgrøder, vi har 
i dag, afslører de ændringer, der 
har fundet sted i planternes DNA 
undervejs. Og de ændringer kan nye 

teknikker som CRISPR muligvis gen-
skabe i andre planter. På den måde 
kan vi potentielt få adgang til at 
dyrke mange fl ere forskellige planter 
som afgrøder, end vi gør i dag.

Potentialet i nye afgrøder
Der fi ndes over trehundrede tusinde 
plantearter på jorden. Disse planter 
har mestret at tilpasse sig og trives 
i økosystemer, der spænder fra 
ørken til arktiske regioner. Over 
denne skala af økosystemer er der 
en enorm diversitet, men vi udnytter 
en forsvindende lille del af denne 
diversitet i vores landbrug. Færre 
end to hundrede plantearter er i 
dag af økonomisk relevans, og tre 
plantearter, hvede, ris og majs står 
for langt størstedelen af vores plan-
tebaserede fødeindtag. Samtidig 

med at der stadigt forædles på de 
kommercielle plantearter, begynder 
planteavlere i stigende grad at se 
mod uudnyttede plantearter for at 
imødekomme nogle af de udfordrin-
ger, landbruget står foran. 

Klimaændringer giver en øget inte-
resse for plantearter, der kan klare 
disse nye betingelser. Således er 
mange vilde planter allerede tilpas-
set udfordrende klimaforhold og er 
fx langt mere tørke- eller salttoleran-
te end vores nuværende afgrøder. 
Der fi ndes også fl ere vilde planter, 
der, hvis de blev dyrket, kunne give 
et landbrug, der samlet ville være 
mindre belastende for miljøet end 
nutidens intensive landbrug. Nogle 
planter er, i symbiose med bakterier, 
i stand til at fi ksere og bruge nitro-
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gen fra atmosfæren. Andre planter 
er, i modsætning til vores nuværen-
de afgrøder, fl erårige, og har derfor 
et mere veludviklet rodnet, der i 
højere grad forhindrer erosion af 
jorden og udvaskning af nærings-
salte. Det gælder for eksempel fl ere 
græsarter. Dermed kan disse planter 
klare sig med langt mindre gødning 
og vanding. Problemet med alle dis-
se vilde planter er bare, at de ikke er 
domesticerede, dvs. har gennemgå-
et en lang forædlingsproces, der har 
tilpasset dem til at indgå i en effektiv 
landbrugsproduktion. 

Domesticering er drevet af 
mutationer
Nutidens afgrøder ligner langt fra 
de vilde varianter, som de stammer 
fra. De er blevet tilpasset til men-

neskets behov, og resultatet kan 
blandt andet ses i en række fælles 
tendenser blandt vores afgrøder. 
Domesticerede planter er blevet 
mere kompakte, har fået fl ere eller 
større spiselige dele og er blevet let-
tere at høste. For eksempel er en af 
de vigtigste egenskaber ved vores 
kornafgrøder, at man kan høste kor-
nene. Men det er slet ikke naturligt 
for planten. De vilde varianter taber 
nemlig deres korn for på den måde 
at få spredt deres afkom.

At det er muligt at domesticere plan-
ter skyldes mutationer – dvs. varige 
ændringer i organismens arvemas-
se. Mutationer opstår spontant og 
hele tiden i naturen, hvor de for ek-
sempel kan skyldes solens stråling 
eller fejl i cellens replikation af DNA. 

Nogle gange resulterer mutationerne 
i ændrede egenskaber i den mute-
rede organisme, ændringer som i 
nogle tilfælde kan være brugbare 
for mennesker. Domesticering af 
planter er foregået ved, at man hele 
tiden har udvalgt de planter af en 
bestemt afgrøde, der havde de bed-
ste egenskaber og forædlet videre 
på dem. På den måde er de gavnlige 
mutationer blevet videreført og er 
akkumuleret gennem generationer-
ne i de enkelte afgrøder. 

De afgrøder, vi dyrker på markerne 
i dag, er resultatet af en mange tu-
sind år lang domesticeringsproces. 
Gennem det tyvende århundrede 
er planteforædling og domestice-
ring dog blevet en langt hurtigere 
proces. Øget viden om genomer og 

 Hvede, majs og ris udgør langt størstedelen af 
menneskets daglige fødeindtag, hvilket betyder, at 
disse tre planter dominerer landbrugsproduktionen 
til menneskeføde. 
Fotos: Shutterstock

 Quinoa har været dyrket gennem de sidste 
6.000 år i Andesbjergenes højlandsområder. 
Quinoaplantens frø indeholder ikke blot mange 
essentielle aminosyrer og har et meget højt 
proteinindhold, men har også et indhold af 
sunde fedtsyrer. Foto: Shutterstock
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gener, evnen til at følge mutationer 
på det molekylære niveau samt 
brugen af kunstige mutagener har 
gjort, at domesticering og forædling 
i dag kan ske over årtier. Med den 
type moderne planteavl forsøger 
man at optimere eksisterende 
afgrøder, men man er også begyndt 
at fokusere på domesticering af vil-
de planter eller yderligere forædling 
af semidomesticerede planter som 
quinoa eller amaranth.

Præcise mutationer med 
CRIPSR
CRISPR-teknikken ser ud til at have 
et stort potentiale for at redigere 
planters genom på forskellige måder, 

og det er lige nu et forskningsfelt i 
rivende udvikling. Med CRISPR-tek-
nikken, som vi kender i dag, kan 
man “slukke” for specifi kke gener i 
en organisme. Det har man udnyttet 
i en lang række forskningsstudier i 
planter (se boks). Konkret foregår 
det ved, at man designer CRISPR 
til at klippe et meget præcist sted i 
plantens DNA. Når DNA’et er klippet 
over, vil cellens reparationsmeka-
nismer klistre DNA’et sammen igen. 
Der sker dog ofte fejl i reparationen, 
og der skabes herved en mutation. 
Denne mutation vil med stor sand-
synlighed betyde, at man har ødelagt 
det gen, som man har klippet i med 
CRISPR. Man kan altså ikke tilføre 

planten nye egenskaber på denne 
måde, men man kan lave mutationer 
i specifi kke gener og dermed øde-
lægge specifi kke egenskaber. 

Kan man accelerere 
domesticeringen af planter 
med CRISPR? 
Når man studerer planters dome-
sticering og de bagvedliggende 
genetiske ændringer, viser der sig 
et interessant mønster. De gavnlige 
mutationer, man forbinder med 
domesticering, har ofte netop resul-
teret i, at et gen er blevet ødelagt, 
hvorved planten har mistet en egen-
skab. For eksempel er plantens 
evne til at tabe sine korn, når de er 

CRISPR i planter 
CRISPR-teknikker er baseret på et 
immunsystem, der fi ndes i proka-
ryote organismer, hvor det tjener 
som forsvar mod angribende virus. 
Systemet består af en gruppe pro-
teiner (Cas), der guidet af særlige 
RNA-strenge er i stand til at genken-
de virus-DNA og klippe det i stykker. 
Det er denne funktion, man benytter 
i CRISPR-teknikker. Ved at designe 
RNA-guide-strengene præcist, kan 
man guide en Cas-saks til specifi kke 
DNA-sekvenser. Selvom der dukker 
fl ere og fl ere versioner af systemet 
op, er det system, der stadig oftest 
bruges, modifi ceret fra bakterien 
Streptococcus pyogenes, og det 
Cas-protein, der bruges, kaldes Cas9.  

På trods af en hastig udvikling af 
CRISPR-metoder til brug i planter, 
er den teknik, der oftest bruges, en 
teknik der benytter sig af tilbøjelighe-
den til fejl i det DNA reparationssy-
stem, der hedder Non-Homologous 
End Joining (NHEJ). Den går ud på at 
slå et gen ud, altså at slukke for det. 
Ved at designe en guide- RNA-streng, 
der sigter på et specifi kt sted i en 
plantes arvemasse, får man Cas9 
til at klippe det over. Dette brud på 
plantens DNA bliver omgående repa-
reret af organismen selv ved brug af 
NHEJ. Denne proces laver dog ofte 
fejl i reparationen, og ekstra bidder 
af DNA bliver indsat eller fjernet. Når 
DNA indsættes eller fjernes i et gen, 

der koder for et protein, skifter den 
læseramme, der bruges af planter-
nes celler til at oversætte fra DNA 
til protein. Resultatet er, at denne 
oversættelse stopper, og proteinet 
dermed ikke længere laves af cellen. 
Genet er således slået ud. 

Funktionsdygtigheden af NHEJ er 
demonstreret i et væld af forskel-
lige planter, blandt andet hvede, 
byg, ris, kål, majs, salat, tomat og 
appelsin. Teknikken er for eksempel 
brugt i almindelig hvede til at slukke 
for såkaldte MLO-gener, der for 
svampen meldug er nødvendige for, 
at den kan infi cere planten. 

Princippet bag NHEJ gen-knockout:
1. Normalt skrives proteinets ami-
nosyresekvens ud fra RNA, der er 

kopieret fra plantens arvemasse. 
Tre på hinanden følgende DNA/
RNA-basepar kaldes et codon og 
udgør koden for en aminosyre. 
Ønsker man at slukke for produkti-
onen af et protein ved hjælp af CRI-
SPR-NHEJ, designer man CRISPR 
til at klippe i proteinets tilsvarende 
genomiske DNA-sekvens. 

2. Når der ved CRISPR-NHEJ 
fjernes eller indsættes ekstra 
DNA-kode, bliver aminosyresekven-
sen ændret, fordi læserammen 
af det genomiske DNA er blevet 
rykket. Det resulterer i, at forkerte 
aminosyrer bliver sat på proteinet 
(røde) og vil ofte føre til et tidligt 
stopcodon, der lukker ned for 
udskrivningen. Hermed er genet 
blevet slukket.
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modne, en sådan egenskab, der er 
blevet tabt. Undervejs i domesti-
ceringsprocessen er der opstå-
et mutationer i de gener, der er 
nødvendige for, at planten kan tabe 
sine korn. Det har betydet, at kor-
nene nu bliver siddende på planten 
til, de bliver høstet. Der er derfor et 
potentiale for, at man kan kopiere 
sådanne gavnlige mutationer ved 
brug af CRISPR-teknikken, og det 
endda relativt præcist og hurtigt. 

At slukke for et enkelt gen er dog 
langt fra nok til at gå fra en vild 
plante til en domesticeret afgrøde. 
Det kræver mange ændringer, og 
ikke alle er forbundet med at slukke 
for gener. Men i det domesticerings-
arbejde på nye afgrøder, der allerede 
er ved at begynde, kan CRISPR blive 
et uvurderligt nyt værktøj. Et værktøj, 
der kun vil stige i værdi, efterhånden 
som vores viden om domesticerin-
gens genetiske historie vokser.

Er der andre muligheder for 
at slukke for gener?
Den moderne planteforædling 
benytter sig allerede i stor grad af 
vores viden om mutationer og effek-
ten af at slukke bestemte gener. I 
dag bruges induceret mutagenese 
(vha. stråling eller kemikalier) til 

at skabe hundreder eller tusindvis 
af tilfældige mutationer i plantens 
DNA. Med så mange tilfældige 
mutationer vil man på et tidspunkt 
også få en mutation i det ønskede 
gen. Dog vil man også få mange 
andre mutationer, der ikke altid er 
gavnlige for planten eller for dens 
brug som fødekilde. Man står derfor 
med en plante, der nok er kommet 
tættere på at være domesticeret, 
men som er blevet gjort dårlige-
re på mange andre områder. Det 
betyder, at der med denne metode 
kræves lang tids arbejde med at 
avle de uønskede mutationer ud af 
planten igen. Men denne metode 
kan bruges og bliver allerede brugt 
til domesticering af nye afgrøder. 
Det, CRISPR kan tilbyde, er at acce-
lerere forædlingen yderligere ved at 
skabe mutationer et specifi kt sted i 
plantens DNA og samtidig undgå de 
utilsigtede mutationer.

Hvad siger lovgivningen?
Selvom det er lovende at accelerere 
domesticeringen af nye afgrøder 
ved hjælp af CRISPR, er lovgivnin-
gen på området stadig meget uklar. 
CRISPR er en teknik, der kræver 
brug af gensplejsning i processen. 
Det vil sige, at der undervejs faktisk 
fi ndes en plante, der har fået indsat 

gener fra fremmede organismer. 
Når CRISPR-generne har gjort deres 
arbejde, og den ønskede mutation 
er opnået, vil man dog skille sig af 
med disse fremmede gener igen. 
Det betyder, at man står med en 
ny plante, der kun er forskellig fra 
den oprindelige, ved at den har 
den ønskede mutation. I Europa er 
brugen af gensplejsning i processen 
tilstrækkelig til, at den nye plante 
bliver klassifi ceret som GMO. At få 
lovgivningen på plads er essentielt 
for at sikre den fremtidige brug af 
CRISPR. For hvis afgrøder fremavlet 
ved hjælp af CRISPR bliver klassifi -
ceret som GMO, vil det afspejle sig 
i forbrugernes holdning til de nydo-
mesticerede planter. 

Domesticeringen af vilde eller 
semidomesticerede planter er en 
proces, der allerede er i gang for at 
skaffe nye afgrøder, der er mindre 
miljøbelastende og som lever op til 
forbrugernes stigende efterspørgsel 
på nye og sunde fødevarer. Ved at 
lære af fortidens domesticering-
stendenser og ved hjælp af nye 
teknikker som CRISPR, kan man 
accelerere domesticeringsproce-
sen, så vi hurtigere kan få disse nye 
afgrøder på markerne og i indkøbs-
kurven.  

Princippet i accelereret domesticering med CRISPR. Mutationer, der er relateret til domesticeringstræk, studeres i nuværende 
domesticerede afgrøder. Disse mutationer genskabes i vilde planter, der har andre brugbare egenskaber for landbruget, i dette 
tilfælde et fl erårigt rodnet. Den vilde plante, der nu er muteret vha. CRISPR, vil have tilegnet sig de ønskede domesticeringstræk.
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