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Af Jan Dahlmann 
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For første gang gik Danmarks 
største forskerpris, Villum 
Kann Rasmussens årslegat til 
Teknisk og Naturvidenskabe-
lig Forskning på 2,5 mio. kro-
ner, i år til en forsker inden for 
planteriget. 

Prisen, der er på 2,5 mio. kro-
ner, blev den 23. januar tildelt 
den 60-årige dr.scient. Birger 
Lindberg Møller, som er profes-
sor ved Center for Molekylær 
Plantefysiologi ved Køben-
havns Universitets Bioviden-
skabelige Fakultet. 

 Birger Lindberg Møllers 
forskningsområde er planters 
biokemi, fysiologi og moleky-
lærbiologi, og han er dr.scient. 
på en afhandling om fotosyn-
tesen. 
 Det er karakteristisk for 
prismodtageren, at hans ba-
sale forskning helst skal være 
knyttet til løsning af konkre-
te problemstillinger. En pro-
blemstilling, der har optaget 
ham i over 30 år, er, hvordan 
man kan gøre ”Afrikas kartof-
fel”, cassavaplanten, fri for de 
såkaldte cyanogene glucosi-
der, der frigiver giftig cyanid. 
Løsningen er – ultrakort sagt 
– gensplejsning, der forhin-

drer dannelsen af de cyanoge-
ne glucosider. 
 Netop gensplejsning af 
planter er et område, som 
prismodtageren har kæmpet 
ufortrødent for trods massiv 
offentlig modvilje. Han an-
ser med sindsro modstanden 
som et forbigående fænomen, 
der forsvinder helt med tiden. 
 I motiveringen for prisen 
indgår også Birger Lindberg 
Møllers store engagement for 
formidling af sin forskning 
til den brede offentlighed. 
Det fremhæves også, at han 
har demonstreret en sær-
lig evne til at kunne se frem-
ad og tidligt erkende fremti-

dens forskningsmæssige ud-
fordringer. 
 Siden 1998 har han ledet  
grundforskningscentret ”Cen-
ter for Molekylær Plantefysio-
logi” på Landbohøjskolen (nu 
Det Biovidenskabelige Fakul-
tet, Københavns Universitet.) 
Her forskes der bl.a. i at udvik-
le tørke- og saltresistente  plan-
ter. Under hans ledelse  er cen-
tret blevet internationalt kendt, 
og han har påtaget sig om-
fattende opgaver med forsk-
ningsledelse, uddannel se af 
unge forskere, patente ring, 
samarbejde  med erhvervs-
virksomheder og etablering af 
spin-off virksomheder. �

Planteforsker hædret med 
Danmarks største forskerpris

Af Jan Dahlmann 
jd@ing.dk

Gensplejsede planter, der både kan producere 
eftertragtede kemikalier eller medicinske ak-
tivstoffer og bagefter anvendes til bioethanol, 
dét er fremtiden for produktion af biobrænd-
sler i Danmark. 
 Sådan lyder det provokerende fra Birger Lind-
berg Møller, når man spørger ham om Dan-
marks rolle som producent af bioethanol. 
 »Hvis vi med fordel skal producere bio etha-
nol her i Danmark, skal det være på basis af 
helt andre planter end dem, vi kender i dag. 
Men det tror jeg desværre ikke står klart for 
folk,« siger han.
 Han mener, at der er behov for enten at ud-
vikle nye kulturplanter eller raffi nere de allere-
de kendte – gerne ved hjælp af gensplejsning – 
så man får planter, der giver meget højere ud-
bytte. 
 Kornafgrøder har den ulempe, at planten 
selv skal udvikle strukturer, der kan bære ak-
set. Jo større akset bliver, jo mere energi bruger 
planten til at holde sig oprejst og ikke vælte om-
kuld i regn og blæst. Rodafgrøder har derimod 
den store fordel, at planten ikke selv skal bære 
udbyttet, der blot ligger som en knold i jorden 
uden de store omkostninger for planten.  
 »Rodafgrøder vil derfor blive helt centrale i 
fremtidens produktion af bioenergi,« siger han 
og tilføjer, at hvis de var gensplejsede og kunne 
producere nyttestoffer, før de bliver til bioetha-
nol, ville det være endnu bedre.

Cassava og kartofl er
I Danmark har vi kartofl en, i troperne og sub-
troperne cassava som mulige afgrøder til pro-
duktion af bioethanol. Cassavaplanten er iføl-
ge Birger Lindberg Møller en ideel afgrøde til 
biomasseproduktion, fordi den giver et meget 
stort stivelsesudbytte per hektar og samtidig er 
meget modstandsdygtig over for tørke.
 »Cassava kan desuden vokse i områder, hvor 
jord og klimatiske forhold gør det umuligt at 
dyrke korn og andre landbrugsafgrøder. Ved 
f.eks. at begynde at dyrke cassava i Sydeuropa 
og i det Sydlige USA kunne man undgå dilem-
maet mellem brug af god landbrugsjord til pro-
duktion af enten fødevarer eller bioenergi,« si-
ger Birger Lindberg Møller.
 Han fortæller, at for at udnytte cassavaplan-
tens store potentiale til produktion af bioenergi 
har Department of Energy i USA netop iværk-
sat et forskningsprogram til godt 60 mio. kro-
ner, hvor alle cassavaplantens gener bliver se-
kventerede. Den viden, et sådant program 
 giver, vil være til stor gavn for udvikling af højt-

ydende cassavaplanter. Dyrkning af cassava er 
på tilsvarende vis sat på dagsordenen i Sydøst-
asien. 
 Så Danmark vil komme til at konkurrere 
med industrier i andre Vestlige lande, der rå-
der over biomasse til meget lavere priser end i 
Danmark. 
 »Som jeg ser det, vil det mest rationelle der-
for være at udnytte energien i restmaterialet 
ved at brænde det af i vores kraft-varme-værker, 
som det sker for tiden,« siger han. 
 Og med de danske lønomkostninger og med 
den generelt gode danske landbrugsjord er 
dyrkning af f. eks. foder til svin en bedre forret-
ning i Danmark end produktion af biobrænd-
sler, med mindre brændslerne modtager mas-
sive subsidier. 

Dilemmaet
Det er en standende indvending i debatten om 
biobrændsler, at landbrugsjorden skal anven-
des til produktion af afgrøder til mennesker og 
ikke til brændstof til transportsektoren.
 Stillet over for den indvending siger Birger 
Lindberg Møller, at vi globalt set har fødevarer 
nok i dag, men vi har et fordelingsproblem, der 
betyder, at hvert ottende menneske hver dag 
går sultent i seng. 
 »Hvis bioenergiproduktion for alvor vinder 
indpas, vil det føre til stigende fødevarepriser 
med alle de destabiliserende effekter, vi kender 
i verden allerede i dag. Det er derfor vigtigt, at 
der udvikles planter, som dels giver større ud-
bytte per arealenhed, end vi kender i dag, og 
også planter der kan dyrkes på arealer, der i dag 
ikke udnyttes. Det kræver f.eks. salttolerante 
planter eller planter der tåler lange tørkeperio-
der eller store temperaturudsving. Sådanne 
planter kan opnås enten ved udnyttelse af den 
naturlige variation, der er mellem enkeltplan-
ter og klassisk forædling ved gensplejsning.«
 Hans drøm er, at fremtidens produktion af 
bioenergi kan opnås ved brug af andre area-
ler end dem, der kan produceres fødevarer på. 
Planteforskerne har således meget store opga-
ver foran sig. 
 Produktionen af bioenergi er allerede højt på 
dagsordenen. Men en fortsat positiv udvikling 
på området kræver intensiv forskning. 
 Én måde at opnå en rentabel produktion 
af bioenergi på kunne opnås, hvis man både 
brugte planterne til bioethanol og brugte dem 
til det, som nogle har kaldt ”grønne fabrikker, 
der producerer nye ønskværdige stoffer. 
 »Det kan opnås med gensplejsning i plan-
ternes centrale kulstofskifte. Så kan planter-
ne f.eks. producere aromastoffer og pigmenter 
til fødevareindustrien, medicinsk aktive stof-
fer eller fi nkemikalier, der kan anvendes til ke-
misk syntese af en række andre stoffer,« siger 
Birger Lindberg Møller.
 Disse stoffer vil kunne erstatte stoffer, der el-
lers fås fra den petrokemiske industri. Vi har 
nu metoderne til rimelig hurtigt at undersø-
ge hvilke indholdsstoffer, der fi ndes i en given 
plante. Kombineret med den øgede genetiske 
viden, vi har om planter, bliver det lettere og 
lettere at beslutte sig til, hvilke gener der skal 
sættes ind i en plante for at ændre dens profi l af 
indholdsstoffer til noget mere værdifuldt. 
 »Se, det ville give værditilvækst. Plantema-
terialet, der høstes, bruges først som udgangs-
materiale til isolation af disse nye ønskværdi-
ge stoffer. Restmængden bruges så til fremstil-
ling af bioenergi. Så kører det,« lyder rådet fra 
modtageren af Danmarks største forskerpris 
2007. �

Gensplejsning  
    og bioethanol   bør gå hånd i hånd 

Af Jan Dahlmann 
jd@ing.dk

Bedre kvalitet i hele produk-
tionskæden skal sikre euro-
pæisk svinekød i den inter-
nationale konkurrence. Det 
er ledestjernen i EU’s hidtil 
mest omfattende kødforsk-
ningsprojekt, der nu er sat 
i gang under dansk koordi-
nation. 

EU’s ledende position på glo-
balt plan inden for produk-
tion af svinekød er truet af 
billigt kød fra lande som Bra-
silien, USA, Canada. Kun 
ved at højne kvaliteten, kan 
man beskytte sektoren.
 Sådan lyder begrundel-
sen for at starte forsknings-
projektet Q-PorkChain, der 
er EU’s til dato største pro-
jekt inden for kødforskning. 
Forskningsprojektet blev of-
fi cielt skudt i gang på den tid-
ligere landbohøjskole – nu 
”Københavns Universitets 
biovidenskabelige fakultet 
for fødevarer, veterinærme-
dicin og naturressourcer” – 
den 10. januar. 
 Det femårige projekt har 
et samlet budget på 170 mio. 
kroner, hvoraf EU betaler 70 
procent. 22 lande, 21 uni-
versiteter og 51 partnere er 
med, og stort set alle aspek-
ter af svinekødsproduktion 
skal undersøges. Det gælder 
parametre som avlsarbejde, 
udskæring, forarbejdning, 
foder, miljøaspekter, nutri-
genomics, funktionelle fø-
devarer og bioteknologi.
 At projektet koordineres af 
professor Anders Karlsson fra 
Institut for Biovidenskab på 
Københavns Universitet og i 
det hele taget er kommet til 
verden i kraft af en stor ind-
sats af danske forskere fra 
fl ere forskellige forsknings-

Forskningsprojekt 
skal sikre Europas 
svinekød 
Forbrugerforventninger, miljøspørgsmål og højteknologi 
skal fremtidssikre europæisk svinekød

� GIFTFRI. Professor Birger 
Lindberg Møller i kælderen 
 under Landbohøjskolen. I for-
grunden cassavaplanter, som 
med gensplejsning kan blive 
fri for de glucosider, der frigi-
ver cyanid. [foto: Tariq Mikkel 
Khan/Polfoto]

� NYTTEPLANTE.  Denne cassavaplante – også kal-
det Afrikas kartoffel – er ifølge professor Birger 
Lindberg Møller ideel til produktion af biomasse. 
(Tariq Mikkel Khan/Polfoto)

institutioner afspejler, at Dan-
mark anses for at have EU’s 
mest avancerede produktions-
apparat inden for svinekøds-
produktion. 

Kvalitet-kvalitet-kvalitet
Ved kick-off-mødet præsente-
rede Bent Claudi Lassen, for-
mand for Danske Slagterier, 
en undersøgelse om, hvordan 
japanske importører opfatter 
dansk svinekød, sammenlig-
net med amerikansk. 
 »På alle parametre, undta-
gen prisen, vurderer japaner-
ne dansk svinekød som klart 
bedre end det amerikanske. 
Det bekræfter os i, at dansk 
svinekød er i topklasse,« sag-
de Bent Claudi Lassen, der 
 opsummerede de danske kva -
liteter i fem kriterier: Sik-
kerhed, hygiejne, høje veteri-
nærstandarder, højt kvalitets 
niveau og professionalisme.
 Men selv om udgangspunk-
tet set fra en dansk synsvinkel 
er godt og eksporten stor i dag, 
skal Danmark sikre sig for at 
fastholde positionen. 
 Direktør i Slagteriernes 
Forskningsinstitution, Claus 
Fertin, der overværede kick-
off-mødet siger til Ingeniø-
ren, at det er vigtigt at kunne 
imødekomme en række for-
brugerkrav i fremtiden.
 »Overordnet set drejer Q-
PorkChain sig om også i mor-
gen at kunne levere det, for-
brugerne gerne vil have, og 
derfor er det vigtigt at under-
søge forbrugernes krav og 
 forventninger til smag, ernæ-
ring, mørhed, men også fak-
torer som produktionsmeto-

der og miljøspørgsmål,« siger 
han.

Forbrugerne i centrum
Forbrugernes indstilling spil-
ler en helt central rolle i pro-
jektet. Den del af projektet le-
des af marketingprofessor ved 
Handelshøjskolen i Aarhus, 
Klaus Grunert. Man skal fi nde 
frem til, hvordan forbruger-
ne reagerer på forskellige pro-
duktionsmetoder, og hvad for-
brugerne eventuelt er villige 
til at betale mere for.
 »Vi ved, at folk reagerer for-
skelligt på forskellige måder  
at producere svinekød på, og 
vi vil undersøge i detaljer, 
hvordan forbrugere opfatter 
forskellige produktionsmeto-
der,« siger han. 
 Ifølge direktør i EU’s forsk-
ningsdirektorats afdeling for 
bioteknologi, landbrug, føde-
vareforskning og fi skeri, Chri-
stian Patermann, mener, at ti-
mingen for Q-PorkChain er 
perfekt. 
 »På globalt plan stiger for-
bruget af kød syv-ni procent 
årligt, mest i Asien og Latin-
amerika. Den store konkur-
rence kræver EU’s fulde op-
mærksomhed og videnskabe-
lig forskning på højeste plan,« 
siger Christian Patermann.
 Han understreger sammen-
hængen mellem fødevarein-
dustri og miljøpåvirkning:
 »Den sammenhæng vil bli-
ve meget udtalt i de kommen-
de år. Der er en markant sti-
gende opmærksomhed fra 
EU-forbrugere på det områ-
de,« lyder det profetisk fra 
Christian Patermann. �

Født 1946 på Frederiks-
berg.
1972: Cand.scient., bio-
kemi, Københavns Univer-
sitet.
1975: Ph.d.
1975-1983: Seniorforsker 
og Niels Bohr Fellow, Plan-
tefysiologisk afdeling, 
Carlsberg Laboratorium.
1984: Dr.scient., Køben-
havns Universitet.
1984-1990: Forskningspro-
fessor på Landbohøjsko-
len. Plantefysiologisk In-
stitut.
1990: Ordinær professor 
samme sted.
1998: Leder af grundforsk-
ningscentret ”Center for 
Molekylær Plantebiologi”, 
Landbohøjskolen (nu Det 
Biovidenskabelige Fakultet, 
Københavns Universitet).

BIRGER LINDBERG
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[kilde: Danish Meat Association: Undersøgelse i 2006 · grafik: Pryds]

DANSKE SVINS RENOMMÉ STORT I JAPAN
På en skala fra 1 til 4, hvor 1 er dårligt og 4 er meget godt 
klarer danske svin sig på alle punkter bedre end amerikan-
ske, når man spørger de japanske grossister. Den eneste 
undtagelse er prisparametret.


