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AARHUS 
UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til Fødevarestyrelsen 

Vedr. bestillingen: ”In vitro undersøgelser af glyphosats virkning på 
husdyrs mikroflora” 
  
Fødevarestyrelsen har i en bestilling dateret d. 12. marts 2015 bedt DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug om at gennemføre in vitro studier af virkningen af 
glyphosat/Roundup på mikroorganismer, dels som rene kulturer og dels som mave-
tarmindhold fra dyr. På baggrund af denne bestilling har DCA gennemført tre typer af 
studier, der har resulteret i nedenstående rapport. Rapporten er udarbejdet af Senior-
forsker Ole Højberg og Seniorforsker Martin Tang Sørensen fra Institut for Husdyr-
videnskab ved Aarhus Universitet. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Miljø- og 
Fødevareministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. 
ved Aarhus Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2015-
2018” (punkt BH-103 i Aftalens Bilag 2). 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Klaus Horsted 
Koordinator for myndighedsrådgivning, DCA  
 
 
Kopi til: Innovation  
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DCA – Nationalt Center for Jordbrug og Fødevarer  
21. december 2016 
 
Rapport vedr. bestilling  
BH-103 (2015): In vitro undersøgelser af glyphosats virkning på det mikrobielle samfund (mikrobiotaen) i 
husdyrs mavetarmkanal  
 
Ole Højberg og Martin Tang Sørensen 
Institut for Husdyrvidenskab 
Aarhus Universitet 
 
 
Konklusion 
De gennemførte in vitro studier understøtter hypotesen, som formuleret i nedenfor nævnte notat til 
Fødevarestyrelsen: ”glyphosat kan påvirke mikroorganismerne i husdyrs mavetarmsystem med afledte 
virkninger heraf på dyrenes produktion og sundhed”. Det er dog vigtigt at understrege, at denne konklusion 
er baseret udelukkende på in vitro studier; en endelig test af hypotesen kræver forsøg med levende dyr, 
idet resultater fra in vitro studier ikke direkte kan overføres til de komplekse forhold, der er fremherskende 
in vivo. 
 
Bestilling og indledning 
Bestillingen gælder ”in vitro studier af virkningen af glyphosat/Roundup på mikroorganismer, dels i form af 
renkulturer og dels i form af mavetarmindhold fra dyr”, og har taget udgangspunkt i en arbejdspakke fra en 
ansøgning til Det Strategiske Forskningsråd (DSF), indsendt fra Aarhus Universitet i april 2014, men som 
ikke blev bevilget. 
 
Den nævnte arbejdspakke (WP1) var i ansøgningen beskrevet således:   
WP1. In vitro studies on pure cultures and animal digesta. 
Effects of the active ingredient glyphosate and the selected commercial products with addition of 
representative adjuvants will be tested against a broad panel of pure culture commensal and 
pathogenic/zoonotic gut bacteria isolated from pigs, poultry and cattle obtained from culture collections 
maintained by DTU and AU. Determination of minimum inhibitory concentrations (MIC), standard growth 
parameters and cell morphology changes will be performed (Fredborg et al 2013). Furthermore, pesticide 
effects on complex gut bacterial communities will be investigated in small-scale in vitro fermentation 
models using gut content obtained from untreated piglets and laying hens as inoculum (Vigsnaes et al 
2011). The in vitro fermentations will be performed in growth media under conditions (e.g. pH and 
temperature) simulating the gut environment, testing different concentrations of glyphosate in 
combination with adjuvants (dose-response). Changes in microbiota composition will be investigated by 
high throughput 16S rRNA targeted gene sequencing (Bassis et al 2014) for detecting detailed changes at 
family or genus level and assessing changes in microbial diversity and richness. We will predict functional 
changes of microbial communities using the obtained 16S data by use of novel computational techniques 
(Langille et al 2013) in cooperation with external collaborators. Bacterial genera or species of specific 
interest due to known pathogenicity, e.g. Clostridium perfringens, C. difficile or C. butolinum, will further be 
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quantified by real-time PCR. Changes in short chain fatty acids (SCFA) production, reflecting bacterial 
activity, will be determined by gas chromatography. To study if glyphosate-induced microbiota modulation 
may affect bacterial toxin expression, fermentation samples will be spiked with relevant pathogenic 
bacteria (C. perfringens, C. difficile) known to produce toxins (α-toxin, NetB and toxin A and B, respectively). 
Toxin production will be tested by Western blot or ELISA based analyses (Abildgaard et al 2009; 2010). Pure 
culture supernatants and digesta samples will be analysed for glyphosate and degradation products (WP5). 
 
I en mail-korrespondance fra den 20. april 2015 mellem Martin Tang Sørensen, AU og Jens Litske Petersen, 
FVST blev det præciseret at: 
De mere forskningsmæssige elementer fra WP1 såsom “predict functional changes of microbial 
communities using the obtained 16S data by use of novel computational techniques” og ”bacterial toxin 
expression”, som var tænkt som elementer i et ph.d. forløb, og som derfor har en noget anden tidshorisont 
end jeres bestilling, inkluderes ikke. I overensstemmelse med bestillingen, er forhold vedr. dyrs 
mineralstatus heller ikke inkluderet. 
 
De in vitro studier, der er gennemført under bestillingen, er gennemført med det formål at udvide 
grundlaget for hypotesen: ”Glyphosat kan påvirke mikroorganismerne i husdyrs mavetarm-system med 
afledte virkninger heraf på dyrenes produktion og sundhed”. Hypotesen blev formuleret i et notat, som 
DCA i 2014 afleverede til Fødevarestyrelsen (link). Der henvises til dette notat og til en supplerende 
redegørelse (link), hvad angår den faglige baggrund for hypotesen. 

Indeværende rapport er delvist baseret en Master Thesis (link), udarbejdet af Charlotte Lynggaard Katholm, 
Aarhus Universitet. 
 
In vitro studierne  

Der blev gennemføret tre typer af studier:  
(1) enkeltstammer af bakterier blev dyrket i laboratoriemedier tilsat forskellige niveauer af Roundup, 

glyphosat eller polyethoxylated tallow amine (POEA - bærestof i Roundup). 
(2) enkeltstammer af bakterier blev dyrket i maveindhold fra grise tilsat forskellige niveauer af 

glyphosat. Grisene var blevet tildelt standardfoder. 
(3) mavetarmindhold fra grise og vomindhold fra køer blev inkuberet i laboratoriet med forskellige 

niveauer af Roundup, glyphosat, POEA eller glyphosat + POEA for at vurdere indflydelsen på 
mikrobiotaens sammensætning og aktivitet. Mavetarm-/vomindholdet stammede fra dyr tildelt 
standardfoder.  

 
  

http://dca.au.dk/fileadmin/DJF/DCA/Notat_om_GM_foder_til_husdyr_20140204.pdf
http://pure.au.dk/portal/da/publications/supplerende-spoergsmaal-til-notatet-om-fodring-af-husdyr-med-produkter-fra-genmodificeret-soja(9a2fb4a0-a558-4f1b-9b8e-fe2d8167c142).html
http://library.au.dk/fileadmin/www.bibliotek.au.dk/fagsider/jordbrug/Specialer/Master_Thesis_final.pdf
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In vitro 1. Indflydelse af glyphosat på bakteriestammers vækst i laboratoriemedium. 
Bakterierne, der er listet i Tabel 1, er blevet dyrket in vitro i laboratorie vækstmedier, tilsat forskellig 
mængder og former (se nedenfor) af glyphosat for at undersøge, hvilke koncentrationer, der signifikant 
reducerer væksten af de enkelte bakterier, uden nødvendigvis at hæmme væksten fuldstændigt. Vi har 
således valgt at fokusere på ”minimum effect concentration” (MEC) og ikke ”minimum inhibitory 
concentration” (MIC) ud fra den opfattelse, at forskydninger i vækstrater mellem de forskellige bakterier i 
en population kan ændre konkurrenceforholdene og dermed sammensætningen af de mikrobielle 
samfund. De analyserede bakterier omfatter kommensale, dvs. ikke-patogene, såvel som potentielt 
patogene bakterier og repræsenterer de mest dominerende taksonomiske grupperinger fra 
mavetarmkanalen af husdyr. 
 

 
 
Glyphosat blev tilsat vækstmediet enten som syre (glyphosate acid), salt (glyphosate isopropylamine, IPA, 
salt) og som Roundup (her optræder glyphosat som IPA saltet). Desuden testede vi bærestoffet POEA, der, 
som ovenfor nævnt, har været et af de mest udbredte bærestoffer i Roundup-lignende pesticider; POEA-
holdige pesticider er dog blevet forbudt og må ikke længere sælges i EU fra udgangen af 2016. Tilsætning af 
Roundup betyder altså, at der er tilsat både glyphosat IPA salt og POEA. POEA hjælper med til, at glyphosat 
kan trænge ind i planten, men der er også rapporter i litteraturen om, at POEA i sig selv har en hæmmende 
virkning på bakterier. De forskellige former for glyphosat samt POEA, blev tilsat i forskellige 
koncentrationer, og bakterierne blev inkuberet ved 37°C, hvorefter væksten blev fulgt over et defineret 
tidsrum.  

I Figur 1 er der vist eksempler på vækstrater af en kommensal bakterie, Bifidobacterium adolescentis, og en 
potentiel patogen bakterie, Escherichia coli, ved forskellige koncentrationer af de testede stoffer. Vi 

Tabel 1. Minimum effect concentrations (MEC)# of glyphosate isopropylamin (IPA) salt§, glyphosate acid€, Roundup¤ and polyethoxylated tallow amine (POEA)$

Gram
Phylum Class Order Family Genus Species Strain  +/- Roundup POEA
(Række) (Klasse) (Orden) (Familie) (Slægt) (Art) (Stamme) IPA salt acid

Commensals
Actinobacteria Actinobacteria Bifidobacteriales Bifidobacteriaceae Bifidobacterium adolescentis DSM 20083 G+ 0,02 2,86 0,07 0,02

Bacteroidetes Bacteroidia Bacteroidales Bactroidaceae Bacteroides vulgatus DJF_B81 G- 0,02 10,0 0,82 0,07

Firmicutes Negativicutes Selenomonadales Acidaminococcaceae Acidaminococcus sp. DJF_RP55 G- 0,02 10,0 0,82 0,02
Firmicutes Negativicutes Selenomonadales Veillonellaceae Megasphaera elsdenii DJF_RP06 G- 0,02 2,86 0,82 0,07
Firmicutes Bacilli Lactobacillales Streptococcaceae Streptococcus alactolyticus O10 G+ 0,07 10,0 10,0 10,0
Firmicutes Bacilli Lactobacillales Streptococcaceae Streptococcus hyointestinalis O18 G+ 0,07 10,0 0,07 0,07
Firmicutes Bacilli Lactobacillales Lactobacillaceae Lactobacillus sobrius DSM 16698 G+ 0,23 10,0 0,82 0,82
Firmicutes Bacilli Lactobacillales Lactobacillaceae Lactobacillus reuteri DSM 20016 G+ 0,82 10,0 2,86 2,86
Firmicutes Bacilli Lactobacillales Lactobacillaceae Lactobacillus salivarius DSM 20555 G+ 0,82 10,0 2,86 2,86
Firmicutes Negativicutes Selenomonadales Veillonellaceae Mitsuokella jalaludinii DJF_RR21 G- 2,86 10,0 0,82 2,86
Firmicutes Bacilli Lactobacillales Enterococcaceae Enterococcus faecium O4 G+ 2,86 0,82 10,0 2,86

Potential pathogens
Firmicutes Bacilli Bacillales Staphylococcaceae Staphylococcus aureus G+ 0,02 0,82 0,07 0,07
Firmicutes Clostridia Clostridiales Clostridiaceae Clostridium perfringens G+ 0,07 2,86 0,23 0,23

Proteobacteria Ƴ-proteobacteria Enterobacteriales Enterobacteriaceae Salmonella enterica  Enteritidis G- 2,86 2,86 10,0 10,0
Proteobacteria Ƴ-proteobacteria Enterobacteriales Enterobacteriaceae Escherichia coli O149:F4 G- 10,0 2,86 10,0 10,0
Proteobacteria Ƴ-proteobacteria Enterobacteriales Enterobacteriaceae Salmonella enterica   Typhimurium G- 10,0 2,86 10,0 10,0
#Here: the minimum concentration of a compound significantly reducing the growth rate of the specific bacterium
§The glyphosate salt most widely used in Roundup-like pesticides; water solubility approx. 10× higher than glyphosate acid
€Often simply refered to as glyphosate (N-(phosphonomethyl)glycine); has a limited water solutbility (approx. 10 mg/ml at 20°C)
¤A commecial Roundup product (Jablo) contaning 360 mg/ml N-(phosphonomethyl)glycine equivalents and, presumably, 150 mg/ml POEA
$Historically, one of the most widely used surfactants for enhancing the activity of glyphosate-based herbicides

MEC (mg/ml)&

Glyphosate

&Concentrations are given in N-(phosphonomethyl)glycine equivalents for glyphosate IPA salt and acid as well as for Roundup. For POEA, the listed concentrations refer 
to the glyphosate concentration of the Jablo product; i.e. the actual POEA concentration is 0,417 (150/360) times the listed values

Taxonomic grouping/level
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observerede en signifikant væksthæmning af B. adolescentis og E. coli ved en koncentration af glyphosat 
IPA saltet på 0,019 mg/ml henholdsvis 10,0 mg/ml; disse koncentrationer defineres således som den 
minimale effekt koncentration (Minimum Effect Concentration eller MEC) overfor disse to bakterier.

  

 
 

Figur 1. Vækstrater (Y-aksen) af Bifidobacterium adolescentis og Escherichia coli som funktion af koncentrationen af de tilsatte 
stoffer (X-aksen). Enheden på X-aksen er glyphosat syre-ækvivalenter. Koncentrationen af POEA er konstant i forhold til glyphosat i 
forholdet2,4:1.

 
En oversigt over de testede stoffers MEC værdier overfor en række bakterier fremgår af Tabel 1. Generelt 
set synes de testede bakterier at være mere følsomme overfor glyphosat IPA saltet end overfor glyphosat 
syren, formentlig pga. af forskelle i de fysisk-kemiske egenskaber mellem salt og syre. Dette er sandsynligvis 
grunden til, at IPA saltet bruges i de fleste kommercielle pesticider; de testede Proteobacteria (Salmonella 
og E. coli) synes dog at være lige så eller endda mere følsomme over for glyphosat syren. Yderligere viser 
disse data, at der er stor variation i følsomhed overfor glyphosat IPA saltet blandt de kommensale såvel 
som de potentielt patogene bakterier; forskelle i følsomhed, der ikke synes at kunne tilskrives bakteriernes 
cellevægsopbygning og den klassiske skelnen mellem Gram-positive og Gram-negative bakterier. De mest 
glyphosat-tolerante bakterier var de testede Proteobacteria, nemlig enterobakterierne Salmonella og E. 
coli, mens de mest glyphosat-følsomme bakterier blev observeret indenfor flere forskellige taksonomiske 
grupper som f.eks. slægterne Bifidobacterium og Bacteroides. Indenfor den store og meget diverse gruppe 
(Række) af såkaldte Firmicutes bakterier, der bl.a. omfatter mælkesyrebakterierne (herunder slægterne 
Lactobacillus, Enterococcus og Streptococcus), blev der observeret eksempler på meget følsomme såvel 
som mere tolerante bakterier. 
 
In vitro 2. Indflydelse af glyphosat på bakteriestammers vækst i maveindhold. 
Indflydelse af glyphosat IPA salt på væksten af en dominerende mælkesyrebakterie fra grisens mavetarm-
kanal, Lactobacillus sobrius, blev testet både i laboratorie vækstmedium og i maveindhold fra slagtede 
grise. I laboratoriemedium var MEC værdien 0,23 mg/ml (som det fremgår af Tabel 1), mens der i 
maveindhold (ved pH 5) blev observeret en signifikant højere MEC værdi på 10 mg/ml (data ikke vist). 
Denne forskel kan skyldes, at glyphosat bindes (eller nedbrydes) af komponenter i maveindhold. Det kan 
også skyldes, at effekten af glyphosat er pH-afhængig; i maveindhold blev der arbejdet med en pH-værdi på 
5 under hele forsøget, mens pH i laboratoriemediet som udgangspunkt var højere (6.2-6.5). 
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In vitro 3. Indflydelse af glyphosat på mikrobiotaens sammensætning og aktivitet i mavetarm- og 
vomindhold. 
For at undersøge virkningen af glyphosat og POEA på den naturlige mikrobiota i mavetarm-indhold, blev 
der udtaget prøver fra mavetarm-kanalen af slagtede grise, nærmere bestemt fra mave (stomach), 
tyndtarm (Ileum), blindtarm (caecum) og tyktarm (colon), samt fra vommen (rumen) af fistulerede køer. 
Forskellige koncentrationer af glyphosat, Roundup og POEA blev dernæst tilsat efter samme princip som 
ovenfor beskrevet, og mavetarm-indholdet blev inkuberet ved 37°C i 24 timer, hvor der løbende blev 
udtaget prøver til analyse. For at analysere sammensætningen af det mikrobielle samfund (mikrobiotaen) i 
mavetarm-indholdet, blev der ekstraheret DNA fra et udvalg af prøver, og der blev foretaget en 
gensekvensanalyse rettet mod det gen, der koder for såkaldt 16S ribosomal RNA; genet findes i alle 
bakterier, men sekvensen af genet varierer fra bakterie til bakterie og udgør således en form for signatur, 
hvorved bakterierne kan adskilles og grupperes. Resultatet af analysen bliver derfor, at mikrobiotaens 
sammensætning kan beskrives ud fra den relative fordeling af de observerede varianter af 16S genet, hvor 
man kan zoome ind på højere eller lavere niveauer i det taksonomiske hierarki; i indeværende rapport 
præsenteres data fra to taksonomiske niveauer, nemlig række (phylum) og familie (family). 

Mavetarm-indhold fra grise. Det viste datasæt (Figur 1) illustrerer effekten af glyphosat tilsat i form af et 
kommercielt Roundup produkt og i tre koncentrationer (0,001; 0,1 og 10 mg/ml) til indhold fra mave, tynd-, 
blind- og tyktarm, efter 24 timers inkubation. Som det fremgår af figuren, var langt den største del af 
gensekvenserne (bakterierne) indeholdt i/omfattet af de fire rækker (phyla) Firmicutes (omfatter bl.a. 
mælkesyrerbakterier), Proteobacteria (f.eks. E. coli og Salmonella), Bacteroidetes og Actinobacteria (f.eks. 
Bifidobacterium). Mikrobiotaens sammensætning i de fire tarmsegmenter adskilte sig ikke signifikant fra 
hinanden ved tilsætning af de to laveste niveauer af Roundup. Dette er i overensstemmelse med 
observationerne fra vomindhold (se nedenfor), hvor mikrobiotaens sammensætning ved tilsætning af 0,1 
mg/ml Roundup (såvel som IPA og POEA) ikke adskilte sig fra kontrollen (ingen stoffer tilsat). Tilsætning af 
10 mg/ml Roundup havde derimod en signifikant indflydelse på mikrobiotaens sammensætning i alle fire 
segmenter med en markant stigning i andelen af Proteobacteria og et fald i andelen af især Actinobacteria 
og Bacteroidetes. Hvis man kigger på familie-niveau kan man se, at Proteobacteria i mave, tynd- og 
blindtarm er domineret af familien Enterobacteriaceae (f.eks. E. coli og Salmonella), mens Pasturellaceae 
dominerer i tyktarmen. De aktuelle observationer er således i god overensstemmelse med observationerne 
fra renkulturerne (Tabel 1) og peger samlet set på, at gruppen af Proteobacteria generelt synes at være de 
mest glyphosat-tolerante. Bacteroidetes og Actinobacteria ser omvendt ud til at være de mest glyphosat-
følsomme, hvilket også er i overensstemmelse med det, vi observerede for de testede renkulturer 
(Bifidobacterium adolescentis og Bacteroides vulgatus) fra disse to rækker. Rækken Firmicutes er en stor og 
meget kompleks gruppe af mavetarm-bakterier, og effekten af glyphosat på denne gruppe af bakterier 
varierede fra segment til segment; ved tilsætning af 10 mg/ml Roundup var andelen af Firmicutes således 
upåvirket i maveindhold, faldt i tynd- og blindtarmsindhold, mens den steg i tyktarmsindhold. Ser man på 
familieniveau, er det imidlertid også tydeligt, at det ikke er de samme familier fra denne række, der 
dominerer i de forskellige tarmafsnit. Ser vi igen på observationerne fra renkulturerne (Tabel 1), viser de 
ligeledes tydeligt, at der var stor variation i glyphosat-følsomhed blandt de stammer af Firmicutes, vi 
testede. Dette er med til at forklare, at effekten af glyphosat på gruppen af Firmicutes bakterier i et givent 
miljø vil afhænge af, hvilke repræsentanter fra denne række, der dominerer det pågældende miljø. 
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Figur 1. Sammensætning af mikrobiotaen på række (phylum) og familie (family) niveau i mavetarm-indhold taget fra mave 
(stomach), tyndtarm (ileum), blindtarm (caecum) og tyktarm (colon) fra slagtede grise. Mavetarm-indholdet blev inkuberet i 24 
timer ved 37°C med tre forskellige koncentrationer af glyphosat (0,001, 0,1 og 10 mg/ml) i form af et kommercielt  Roundup 
produkt.  
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Vomindhold fra malkekøer. Vomindhold blev analyseret på en lidt anden måde end mavetarm-indhold fra 
grise, idet vi udover et kommercielt Roundup produkt, også testede det rene glyphosat IPA salt samt 
bærestoffet POEA. Der blev i forsøget kørt med en negativ kontrol (ingen stoffer stilsat) og tre niveauer af 
stofferne (0,1; 1,0 og 10 mg/ml); der er altså kun en faktor 10 mellem de tre niveauer og ikke en faktor 100, 
som i forsøget med mavetarm-indhold fra grise. 

Generelt set blev der ikke blev observeret nogen signifikant forskel på sammensætningen af mikrobiotaen 
mellem kontrollen og det laveste niveau (0,1 mg/ml) af de tilsatte stoffer; for POEA var der heller ingen 
signifikant forskel mellem kontrollen og det mellemste niveau (1 mg/ml). For Roundup og glyphosat IPA, var 
der en signifikant effekt på mikrobiotaen ved tilsætning af det mellemste (1 mg/ml) og det højeste (10 
mg/ml) niveau. Som observeret i mavetarm-indhold fra grise, blev andelen af Proteobacteria øget 
signifikant samtidig med, at andelen af Bacteroidetes blev reduceret i vomindholdet; effekten på 
Actinobacteria var derimod ikke så markant som i mavetarm-indhold fra grise. 

Det er væsentligt at bemærke, at vi ikke observerede et ”lineært” dosis-respons; andelen af Proteobacteria 
blev således i tilfældet her øget mere ved tilsætning af det mellemste (1 mg/ml) end af det højeste niveau 
(10 mg/ml). Hvis man går ned på familie-niveau viser det sig også, at det er forskellige familier af 
Proteobacteria, der dominerer ved tilsætning af henholdsvis 1 og 10 mg/ml. I lighed med variationen 
indenfor Firmicutes, som diskuteret ovenfor, tyder resultatet derfor på, at der også kan være en betydelig 
variation i glyphosat-følsomhed idenfor rækken Proteobacteria. 

Samlet viser resultaterne derfor, at den resulterende effekt ved tilsætning af en given dosis stof (glyphosat, 
Roundup, POEA) afhænger af den specifikke følsomhed af de bakterier/bakteriegrupper, der er 
repræsenterede i det pågældende miljø. Meget tyder imidlertid på, at Proteobacteria som gruppe generelt 
udgør de mest glyphosat-tolerante bakterier i mavetarm-kanalen af grise såvel som i vommen hos 
malkekøer, mens Bacteroidetes og Actinobacteria udgør de mest glyphosat-følsomme grupper af bakterier. 
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Figur 2. Sammensætning af mikrobiotaen på række (phylum) og familie (family) niveau i vomindhold taget fra fistulerede 
malkekøer. Vomindholdet blev inkuberet i 24 timer ved 37°C uden tilsætning (control), med tre forskellige koncentrationer af 
glyphosat (0,1, 1.0 og 10 mg/ml) i form af glyphosat IPA salt eller et kommercielt Roundup produkt, eller med tre koncentrationer 
af bærestoffet POEA. 
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Mikrobiel aktivitet. Som et udtryk for den mikrobielle aktivitet, analyserede vi produktionen af flygtige 
fedtsyrer (volatile fatty acids, VFA) i en række in vitro assays. Desuden blev der målte pH, og populationen 
af dyrkbare mælkesyrebakterier (lactic acid bacteria) blev kvantificeret i maveindhold (stomach). Nedenfor 
viser vi eksempler på resultaterne fra de forsøg, hvorfra der også er præsenteret sekventeringsdata. 
Yderligere er der medtaget en tabel, der giver et samlet billede over de forsøg, der har været udført. 

Mavetarmindhold fra grise. Som det fremgår af Figur 3, var produktionen af VFA i mavetarm-indhold fra 
grise påvirket af Roundup. I eksemplet her, var effekten mest tydelig i maveindhold, hvor den højeste 
koncentration (10 mg/ml), hæmmede VFA produktion i hele inkubationsperioden; det samme mønster 
kunne dog også ses i tynd- og blindtarm, men hæmningen var her tydeligst efter 24 timer. I 
tyktarmsindhold observerede vi blot en svag hæmning af VFA produktionen efter 24 timer. Data er 
overordnet set i overensstemmelse med gensekventeringsdata, idet det kun er den højeste koncentration 
af Roundup, der påvirker mikrobiotaen signifikant; at VFA produktionen ser ud til at påvirkes mindre i den 
nederste del af tarmen, kan skyldes, at den mikrobielle diversitet stiger ned igennem tarmen, så hæmning 
af VFA produktionen hos følsomme bakterier lettere kan opvejes af øget produktion fra en række mindre 
følsomme bakterier.    
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 Figur 3. Bakteriel produktion af korkædede flygtige fedtsyrer (volatile fatty acids, VFA) i mavetarmindhold (mave, tynd-, blind- og 
tyktarm) fra grise, inkuberet in vitro i 24 timer ved 37°C med tre niveauer (0,001, 0,1 og 10 mg/ml) af Roundup. 
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Vomindhold fra køer. I vomindhold (Figur 4) observerede vi, at VFA produktionen i forsøget blev hæmmet 
ved de to højeste koncentrationer (1 og 10 mg/ml) af de tilsatte stoffer; effekten af POEA synes dog at være 
forsvundet efter 24 timers inkubation, hvilket kan skyldes en nedbrydning af stoffet eller en adaptation af 
mikrobiotaen. Dette er igen i god overensstemmelse med de observerede effekter på mikrobiotaens 
sammensætning, hvor vi observerede en effekt af de to højeste koncentrationer af glyphosat IPA og 
Roundup, mens vi kun observerede en effekt af den højeste koncentration af POEA. 
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Figur 4. Bakteriel produktion af korkædede flygtige fedtsyrer (volatile fatty acids, VFA) i vomindhold fra køer, inkuberet in vitro i 24 
timer ved 37°C med fem niveauer (0 [kontrol], 0,01, 0,1, 1 og 10 mg/ml) af glyphosat, POEA eller Roundup. 
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Samlet analyse. Der blev lavet en samlet analyse af datasættene (taget som middelværdier for hele 
inkubationsperioden) fra en række forskellige in vitro inkubationer, og Tabel 2 giver et overblik over 
virkningerne (MEC værdier) af glyphosat IPA-salt, Roundup og POEA på de analyserede parametre i de 
forskellige mavetarmafsnit og i vommen. Generelt viser denne samlede analyse, at der blev observeret 
størst effekt i prøver fra blindtarmen hos grise og vommen hos køer; dette mønster kan hænge sammen 
med, at man i disse mavetarmafsnit som oftest observerer en meget høj mikrobiel aktivitet.  
 
Tabel 2. Effekt af glyphosat, Roundup og POEA på pH, samlet produktion af flygtige fedtsyrer (VFA all), enkelte syrer (acetat, 
propionat, lactat, mm.), samt populationen af mælkesyrebakterier. Tabellen er lavet på basis af middelværdier for hele 
inkubationsperioden. 

 

  



12 
 

Andre observationer. Følgende observationer kan specifikt fremhæves for de forskellige segmenter: 

Mave. Der blev observeret en sænkning af pH fra cirka 6 til 5.5 ved anvendelse af den højeste 
koncentration (10 mg/ml)af glyphosat/Roundup; en sænkning, der kan forklares med syreegenskaberne af 
glyphosat. 

Blindtarm. En pH sænkning blev også observeret i blindtarmsindhold. Der blev endvidere observeret et 
signifikant fald på 15% i den samlede produktion af VFA ved tilsætning af 10 mg/ml glyphosat/Roundup, 
hvilket antyder en generel hæmning af den mikrobielle aktivitet. Der blev endvidere observeret et fald i 
acetat:propionat forholdet, hvilket indikerer, at acetat- og propionatproducerende bakterier har forskellig 
følsomhed overfor glyphosat/Roundup. Der blev yderligere observeret en øget produktion af kortkædede 
fedtsyrer stammende fra proteinfermentering, hvilket antyder en forskydning i forholdet mellem kulhydrat- 
og proteinfermenterende bakterier. 

Tyktarm. Observationerne i tyktarmsindhold mindede om observationerne i blindtarmsindhold, men de var 
knap så markante. 

Vom. I vomindhold blev der også observeret et fald i pH ved tilsætning at 1-10 mg/ml glyphosat/Roundup. 
Der blev ikke observeret et fald i den samlede VFA produktion, men der blev observeret et fald i 
acetat:propionat forholdet. Metanproduktionen var helt hæmmet ved tilsætning af 1-10 mg/ml 
glyphosat/Roundup; dette kan skyldes en direkte hæmning af de metanogene mikroorganismer, men den 
sænkede acetat:propionat ratio medfører også, at der er mindre substrat (i form af brint) til rådighed for 
metanproduktionen. 

 
Sammenfatning af det udførte arbejde 
In vitro 1. Glyphosat kan hæmme væksten af bakterier fra mavetarmkanalen, når de dyrkes in vitro, men 
der er markant forskel (ca. faktor 500 i MEC værdi) på de mest og de mindst følsomme bakterier. Ligeledes 
er der forskel på følsomheden overfor forskellige former af glyphosat; generelt set er de fleste bakterier 
mest følsomme overfor IPA saltet af glyphosat, som er det salt, der har været anvendt i de fleste 
kommercielle Roundup produkter. Observationerne antyder, at gruppen af Proteobacteria (herunder 
Salmonella og E. coli) er mindre følsomme overfor glyphosat end andre grupper af mavetarm-bakterier som 
Firmicutes (herunder mælkesyrebakterier, mm), Bacteroidetes og Actinobacteria (herunder 
Bifidobacterium). 

In vitro 2. Mælkesyrebakterien Lactobacillus sobrius, der er en af de dominerende bakterier i 
mavetarmkanalen hos grise, var signifikant mindre følsom overfor glyphosat (IPA saltet) i maveindhold end 
i laboratoriemedie. Dette kan skyldes, at glyphosat bindes (eller nedbrydes) af komponenter i maveindhold. 
Det kan også skyldes, at effekten af glyphosat er pH-afhængig; i maveindhold blev der arbejdet med en pH-
værdi på 5 under hele forsøget, mens pH i laboratoriemediet som udgangspunkt var højere (6.2-6.5). De 
varierende observationer under forskellige in vitro betingelser understeger, at det kan være vanskeligt og 
problematisk at bruge in vitro observationer til at forudsige in vivo effekter. 

In vitro 3. DNA sekvensanalyser viste en signifikant og koncentrationsafhængig effekt på mikrobiotaens 
sammensætning i mavetarm- og vomindhold efter in vitro inkubation med såvel glyphosate, Roundup som 
POEA. Den mest markante effekt var, at den relative andel af Proteobacteria (omfattende bl.a. Salmonella 
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og E. coli) blev øget signifikant på bekostning af Bacteroidetes og Actinobacteria (omfattende bl.a. 
Bifidobacterium) under inkubation med de højeste koncentrationer af de testede stoffer, hvilket er i god 
overensstemmelse med observationerne på enkeltstammers følsomhed (In vitro 1); der skete altså en 
markant forskydning i mikrobiotaens sammensætning, hvilket også resulterede i en ændring i den 
mikrobielle aktivitet, hvor produktionen af flygtige fedtsyrer blev hæmmet ligesom forholdet mellem de 
forskellig fedtsyrer blev ændret.  

Relevansen af de anvendte glyphosat koncentrationer samt samlet vurdering  

I den supplerende redegørelse til Fødevaredirektoratet, der er nævnt i indledningen, er det beregnet, at 
glyphosat, under de opstillede antagelser, kan nå koncentrationer på mellem 0,002 og 0,02 mg/ml 
(omregnet fra mg/l) i mavetarmindholdet i grise og køer. I de aktuelle in vitro forsøg ser vi signifikante 
effekter af glyphosat i koncentrationer ned til 0,02 mg/ml ved in vitro dyrkning af bakteriestammer i 
laboratoriemedier (In vitro 1-afsnittet). Vækst af en udvalgt bakteriestamme i maveindhold (In vitro 2-
afsnittet) såvel som mikrobiotaens sammensætning og aktivitet i mavetarm- og vomindhold (In vitro 3-
afsnittet) blev i indeværende studier først påvirket ved højere koncentrationer. Samlet set konkluderer vi 
dog, at de gennemførte in vitro studier understøtter hypotesen, at ”glyphosat kan påvirke 
mikroorganismerne i husdyrs mavetarmsystem med afledte virkninger heraf på dyrenes produktion og 
sundhed”, som formuleret i det notat fra 2014 til Fødevarestyrelsen, der er henvist til i indledningen. 
Yderligere viser resultaterne vigtigheden af at vurdere pesticidet (Roundup) som helhed, inklusiv diverse 
bærestoffer, og ikke blot glyphosat i sig selv. Det er dog vigtigt at understrege, at denne rapports 
konklusioner er baseret udelukkende på in vitro korttidsstudier; en endelig test af hypotesen må således 
baseres på længerevarende forsøg med levende dyr, idet resultater fra in vitro studier ikke direkte kan 
overføres til de komplekse forhold, der er fremherskende under in vivo betingelser. 
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