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Sammanfattning 

Livsmedelsverket har under 2010 genomfört ett GMO-projekt i samarbete med tre 
kommuner, i vilket sju företag kontrollerades med avseende på icke godkända 
GMO. Provtagningen genomfördes hos livsmedelsföretag som hade råvaror eller 
produkter innehållande ris eller linfrön. Totalt togs åtta linfröprover och åtta 
risprover ut för analys. Inget GMO påträffades i linfröproverna. Av risprodukt-
erna innehöll ett prov spår av GM-riset Bt63 och tre prover innehöll spår av en ny 
typ av GM-ris, troligen KeFeng6 eller liknande. Produkterna som innehöll GMO 
har återkallats. 

 

Bakgrund 

Bakgrunden till att GMO-kontroller ska genomföras finns definierad i artikel 9  
i förordning (EG) nr 1830/2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modi-
fierade organismer (GMO) i livsmedel och foder. Kontrollen och provtagningen 
av i EU icke godkända GMO styrs oftast av kommissionsbeslut om nödåtgärder, 
vilket är fallet för t.ex. det kinesiska GM-riset Bt63 (2008/289/EG). Det finns inte 
ännu någon officiell analysmetod för KeFeng6 och därför finns inte heller något 
kommissionsbeslut rörande detta GM-ris. Den analysmetod som används nu kan 
täcka flera olika typer av GMO som liknar KeFeng6. För det kanadensiska GM-
linfröet Triffid FP967 finns inget kommissionsbeslut men medlemsländerna är 
ålagda att kontrollera förekomsten genom stickprov. 
 
Livsmedelsverket genomför årligen GMO-projekt. Inriktningarna på projekten 
kan variera. I projekten tas cirka 25 prover ut för att kontrollera förekomsten av 
både godkända och i EU icke godkända GMO i livsmedel. Årets inriktning på 
GMO-projektet var att kontrollera förekomsten av icke godkända GMO i 
risprodukter från Kina och i linfrön från Kanada. 
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Projektets omfattning 

Deltagande kontrollmyndigheter och företag 
I årets GMO-projekt deltog tre kommuner och Livsmedelsverkets enhet för 
inspektion som tillsammans kontrollerade produkter från sju företag med 
avseende på GMO.  
 
Kommuner med företag som direktimporterade risprodukter från Kina, kontakta-
des i samband med att Gränskontrollen översände sina kontrollistor. De berörda 
kommunerna ombads att ta ut stickprover från utvalda sändningar. I år togs prover 
från fyra importföretag i Göteborg, Eskilstuna och Stockholms stad. 
 
När det gäller provtagning av linfrön genomförde Livsmedelsverkets enhet för 
inspektion provtagningarna från ICA, COOP och Axfood på de vanligast före-
kommande märkena av linfrön. Därutöver togs ett prov ut från ett parti risnudlar 
från Axfood. Ansvaret för kontrollen av huvudkontoren i dessa företag är Livs-
medelsverkets. 
 
 
Deltagande kontrollmyndigheter och antal prover 

Kontrollmyndighet Antal företag Antal prover 

  linfrön ris 

Göteborgs kommun 1  2 

Eskilstuna kommun 1  3 

Stockholms stad 2  2 

Livsmedelsverket 3 8 1 

Analyser 
Kemiska enheten 2 vid Livsmedelsverket analyserade proverna med metoder som 
har validerats enligt internationellt erkända kriterier. Laboratoriet på Kemiska 
enheten 2 är ackrediterat enligt ISO/IEC 17025. Följande GMO ingick i under-
sökningen; 
 

 Lin: Triffid FP967 
 

 Ris: Bt63, KeFeng6 eller KeFeng6-liknande  
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Inspektörerna tog totalt ut 16 råvaror/produkter för GMO-analys av vilka åtta  
var linfröråvara och åtta risprodukter från Kina. Risprodukterna som togs ut för 
analys var risnudlar, Rice sticks och riskaka. Endast linfröråvara  togs ut för 
analys. Linfröna var antingen hela eller krossade. Linfröna kom från Kanada, 
Ryssland, Kina och Sverige. Risprodukterna kom endast från Kina. 
 
Undersökningen har genomförts av Livsmedelverkets tillsynsavdelning, enheten 
för kommunstöd och kemiska enheten 2, avdelningen för forskning och utveck-
ling. Martin Sandberg (F/K2), Lisa Lundberg (F/K2) och Monica Ferm (F/K2) 
genomförde GMO-analyserna. Projektledare var Zofia Kurowska (T/KS). Från 
kommunstödsenheten deltog också Christina Spens. 
 
 

 
Resultat 

Spår av GMO påträffades i fyra risprover. I ett av proverna hittades spår av GM-
riset Bt63. Spår av en ny typ av kinesiskt GM-ris, KeFeng6 eller liknande hittades 
i tre prover. Inget GMO påträffades i linfröproverna. 
 
De partier där GMO påträffades har alla återkallats och händelserna har rapporte-
rats in till det europeiska livsmedelssäkerhetssystemet RASFF. 

GMO-lagstiftningen 
 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den  

22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder. 
 

 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den  
22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade 
organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är fram-
ställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 
2001/18/EG. 
 

 Kommissionens förordning (EG) nr 641/2004 av den 6 april 2004 om tillämp-
ningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/ 
2003 om ansökan om godkännande för nya genetiskt modifierade livsmedel 
och foder, anmälan av befintliga produkter och oavsiktlig eller tekniskt ound-
viklig förekomst av genetiskt modifierat material av vilket det gjorts en posi-
tiv riskbedömning. 
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