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Sammanfattning 

Livsmedelsverket genomförde 2011 i samarbete med sex kommuner ett GMO-
projekt, där tio företag kontrollerades med avseende på både godkända och icke 
godkända GMO. Provtagningen genomfördes hos livsmedelsföretag som hade 
risprodukter från Kina eller vissa sport- och bantningsprodukter innehållande soja 
från bl.a. USA. Totalt togs 13 soja- och tre risprodukter ut för analys.  
 
Årets resultat visar att små inblandningar av genetiskt modifierad soja i 
sojabaserade sport- och bantningsprodukter är vanligt. I denna, liksom i tidigare 
undersökningar förekommer GMO ofta i produkter eller sojaråvara som kommer 
från USA.  
 
Sex produkter innehöll spår av den genetiskt modifierade sojan GTS 40-3-2, 
medan en produkt innehöll 38 procent av denna GMO-soja i förhållande till totala 
sojainnehållet. Produkten saknade GMO-märkning Sojan GTS 40-3-2 är godkänd 
i EU för användning i livsmedel och foder. I fyra av fallen hade företagen angett 
att sojans ursprungsland var USA. Ingen otillåten soja påträffades.  
 
Inget genetiskt modifierat ris påträffades i de risprodukter från Kina som togs ut 
för analys. 
 
Företagen är skyldiga att i sin egen kontroll ha rutiner för spårbarhet och märk-
ning. Livsmedel som innehåller inblandning av GMO över 0,9 procent måste 
märkas med uppgift om detta.  
 
Fyra företag hade rutiner för spårbarhet och märkning med avseende på GMO, 
dvs. för hur de undviker GMO i sina produkter. Två av företagen, som hade 
produkter där genetiskt modifierad soja påträffades, hade inte någon sådan rutin. 
Om företagen inte kan visa hur de undviker GMO, måste även produkter, som  
innehåller små mängder dvs. mindre än 0,9 procent, GMO-märkas.  

 
Den GMO-soja som påträffades i analyserna är riskbedömd och godkänd, vilket 
betyder att det inte finns någon risk för människors hälsa att äta den. Däremot ska 
livsmedel, som innehåller GMO, märkas så att konsumenten kan göra ett val. 
GMO-märkning av godkända GMO handlar om redlighet  inte om risker. 
  



 

Livsmedelsverkets rapportserie nr 26/2011                                                                            3 

Bakgrund 

Livsmedelsverket kontrollerar årligen förekomsten av GMO i livsmedel. 
Kontrollerna drivs i projektform och inriktningarna på projekten kan variera 
mellan åren med avseende på t.ex. vilken produktkategori som väljs ut för prov-
tagning. I projekten ska prover tas för att kontrollera förekomsten av både god-
kända och i EU icke godkända GMO i livsmedel. Årets inriktning på GMO-
projektet var att kontrollera förekomsten av genetiskt modifierad soja i sport-  
och bantningsprodukter och icke godkända genetiskt modifierade rissorter i 
risprodukter från Kina. 
 
Bakgrunden till att GMO-kontroller ska genomföras definieras i artikel 9 i för-
ordning (EG) nr 1830/2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade 
organismer (GMO) i livsmedel och foder. Kontroll och provtagning av i EU icke 
godkända GMO som inte är godkända inom EU styrs oftast av kommissionsbeslut 
om nödåtgärder. Det innebär att särskild importkontroll genomförs för livsmedel 
som utgör risker för människors hälsa. Sådana importrestriktioner finns för ris-
produkter från Kina, som kan innehålla det genetiskt modifierade riset Bt63 
(2008/289/EG).  

 
Enligt artikel 12 i förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierat livs-
medel och foder, ska livsmedel som är, innehåller eller är framställt av GMO 
märkas. Undantaget är om inblandningen är under 0,9 % och bedöms vara 
oavsiktlig eller teknisk oundviklig.  

 
Av artikel 12.3 i förordning (EG) nr 1829/2003 framgår att företagen måste kunna 
lämna bevis till kontrollmyndigheten att de har vidtagit lämpliga åtgärder för att 
undvika förekomst av GMO.  Företaget ska i sin egen kontroll kunna visa att man 
har rutiner för att undvika GMO i sina produkter. Detta är nödvändigt för att kon-
trollmyndigheten ska kunna bedöma om låga inblandningar är oavsiktliga eller 
inte och huruvida produkten behöver GMO-märkas.  
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Projektets omfattning 

Deltagande kontrollmyndigheter och företag 
I projektet deltog sex kommuner som tillsammans kontrollerade tio företag med 
avseende på GMO. Totalt togs 16 livsmedel ut för analys. 
 
Deltagande kontrollmyndigheter och antal prover 

Kontrollmyndighet Antal företag Antal prover 

Soja Ris 

Göteborgs stad 3 1 3 

Järfälla kommun 1 3  

Stockholms stad 3 3  

Trollhättans kommun 1 2  

Upplands Väsbys kommun 1 2  

Uppsala kommun 1 2  

 
Sojaprodukter från USA efterfrågades. Fem produkter deklarerade USA som 
ursprungsland. Andra angivna länder var Kina, Rumänien, UK, Belgien och 
Sverige. För tre produkter ville inte företagen ange ursprungsland för sojan, utan 
Sverige står som tillverkningsland. Det finns inget krav på att ange ursprungsland 
för råvarorna i produkterna. 
 
Gränskontrollen registrerar alla sändningar inklusive genomförda kontroller, bl.a. 
sändningar av risprodukter från Kina, i en databas. Ur registret väljs sändningar ut 
för provtagning och analys för förekomst av genetiskt modifierat ris. I år ombads 
Göteborgs stad ta ut stickprover från två importföretag.  
 
Checklistan för GMO-kontroll är ett stöd i kontrollarbetet, där bl.a. frågor om 
rutiner för spårbarhet och kontroll av GMO ställs. Checklistan är lämplig att 
använda för att inspektörerna ska kunna avgöra om en låg inblandning av GMO 
(under 0,9 %) är oavsiktlig eller teknisk oundviklig. Kontrollmyndigheten med-
delar normalt företagen om resultaten från analyserna oberoende om de är positiva 
eller negativa för GMO. 
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Analyser 
Kemienheten 2 vid Livsmedelsverket analyserade proverna med metoder som har 
validerats enligt internationellt erkända kriterier. Laboratoriet på Kemienheten 2 
är ackrediterat enligt ISO/IEC 17025. Följande GMO ingick i undersökningen; 
 

 Soja: GTS-40-3-2 (Roundup Ready), MON89788, A2704-12, 
A5547-127, DP305423, DP356043  
 

 Ris: Bt63, KMD1 och KeFeng6 eller KeFeng6-liknande  
 

Inspektörerna tog ut 13 produkter som innehöll soja och tre produkter som inne-
höll ris från Kina för GMO-analys. Av sojaprodukterna var fem sojabaserade 
proteinpulver och fem måltidsersättningar. Därutöver togs två energikakor och en 
snackprodukt ut för analys. Risprodukterna var risnudlar, rice sticks och risråvara.  
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Resultat 

Analysresultat 
Totalt innehöll sju prover genetiskt modifierad soja av typen GTS 40-3-2. I sex av 
proverna påträffades små mängder GMO (mindre än 0,9 %), medan ett prov inne-
höll 38 procent GMO-soja. Fyra prover som innehöll GMO kom från produkter 
importerade från USA. GTS 40-3-2-sojan är godkänd för saluföring i EU. Inget 
GMO-ris påträffades i risproverna. 

Kontroll av rutiner för undvikande av GMO 
Checklistan för GMO användes vid kontroll hos fyra företag som visade att de 
hade rutiner för att undvika GMO. Det innebär att, när små mängder GMO på-
träffades, dessa kunde bedömas vara oavsiktliga eller tekniskt oundvikliga och 
företagen behöver därmed inte märka produkterna.  
 
I samband med kontrollen informerade inspektörerna företagen att rutiner för 
spårbarhet och märkning av produkter innehållande GMO, i denna undersökning 
soja respektive ris, måste finns i företagens egen kontroll och att produkter som 
innehåller GMO måste vara märkta med uppgift om detta. 
 
Två av företagen, i vars produkter genetiskt modifierad soja hittades, hade inga 
rutiner för spårbarhet och ska därför GMO-märka även om inblandningen av 
GMO var låg.  
 
De företag som importerar risprodukter från Kina följer kommissionens beslut om 
nödåtgärder (2008/289/EG) som föreskriver kontroll av dokumentationen som 
åtföljer sändningarna.  
 
 
Undersökningen har genomförts av Livsmedelsverkets rådgivningsavdelning, 
kontrollstödsenheten och kemienheten 2 vid undersökningsavdelningen. Martin 
Sandberg (UN/K2), Lisa Lundberg (UN/K2) och Monica Ferm (UN/K2) gen-
omförde GMO-analyserna. Projektledare var Zofia Kurowska (RG/KS). Från 
kontrollstödsenheten deltog också Christina Spens. 
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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.  

 
 Kommissionens beslut (2008/289/EG) av den 3 april 2008 om nödåtgärder 

avseende den icke-godkända genetiskt modifierade organismen ”Bt63” i 
risprodukter. 
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