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Til Landbrugsstyrelsen 

Vedr. bestillingen: ”Risikovurdering af nellike FLO-40689-6 
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Landbrugsstyrelsen har, i bestillingen fremsendt d. 6. august 2018, bedt DCA – Nati-
onalt Center for Fødevarer og Jordbrug, om en vurdering af ansøgning om fornyelse 
af markedsføringstilladelse af afskårne blomster af en genetisk modificeret nellike 
FLO-40689-6. Opgaven omfatter en vurdering af 1) ansøgningen samt de nederland-
ske myndigheders vurdering af ansøgningen, herunder relevans i en dansk kontekst, 
og om der er brug for yderligere information, og 2) risikoen for effekter på dansk 
miljø og natur, som følge af en godkendelse af nellike FLO-40689-6 (C/NL/06/01-
001) på de angivne betingelser. 
 
Nedenfor følger besvarelsen med titlen ”Natur og miljømæssig risikovurdering af ge-
netisk modificeret nellikelinje FLO-40689-6 (C/NL/06/01-001)”. Notatet er udarbej-
det af Seniorrådgiver Morten Tune Strandberg og Seniorforsker Bodil Ehlers, Institut 
for Bioscience, Aarhus Universitet, og den er faglig kommenteret af Professor Chri-
stian Frølund Damgaard fra samme institut. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale mellem Miljø- og Fødevaremini-
steriet og Aarhus Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening af Miljø- og 
Fødevareministeriet med underliggende styrelser 2018-2021” (punkt 1.20 i arbejds-
programmet til Ydelsesaftale Planteproduktion). 
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Bestillingen  
Aarhus Universitet har som om en del myndighedsbetjeningen modtaget følgende bestilling fra 
Landbrugsstyrelsen: 
 
TITEL: Bestilling af risikovurdering af nellike FLO-40689-6 (C/NL/06/01-001) 
 
KORT BESKRIVELSE AF OPGAVEN: Landbrugsstyrelsen har d. 23. juli 2018 modtaget en underretning fra EU-
Kommissionen vedrørende en ansøgning om fornyelse af godkendelse til markedsføring i EU af afskårne 
blomster af en genetisk modificeret nellike FLO-40689-6 (C/NL/06/01-001).  
 
Nelliken blev oprindelig godkendt til markedsføring i EU tilbage i 2009. Ansøgningen om fornyelse af sendt 
til EU-Kommissionen via de nederlandske myndigheder. De nederlandske myndigheder indstiller, at 
ansøgningen imødekommes.  
 
Aarhus Universitet bedes foretage en vurdering af:  
 
1) Ansøgningen samt de nederlandske myndigheders vurdering af ansøgningen (the assesment report), 
herunder dennes relevans i en dansk kontekst, og om der er brug for yderligere information, og  
 
2) Risikoen for effekter på dansk miljø og natur, som følge af en godkendelse af nellike FLO-40689-6 
(C/NL/06/01-001) på de angivne betingelser.  
 
Besvarelsen skal være på dansk, dog må evt. kommentarer til ansøgningen med henblik på indsendelse til 
EU-Kommissionen, gerne være på engelsk.   
 

Baggrund 
Ansøgningen er indsendt af Suntory Flowers Limited, Tokyo, Japan (Florigene), og omfatter import og 
markedsføring af afskårne blomster af genetisk modificeret nellike Dianthus caryophyllus (FLO-40689-6) 
linje 123.8.12 ifølge direktiv 2001/18/EC. Nelliken er modificeret ved indsættelse af generne dfr 
(dihydroflavonol reductase) fra Petunia x hybrida og f3’5’H (flavonoid 3’,5’ hydroxylase fra Viola hortensis. 
som tilsammen gør at nellikens blomster bliver violette, pga. indhold af delphinidinbaserede anthocyaniner 
i kronbladene. Derudover er indsat et selektionsgen suRB, (sulfonylurea resistance gene) der gør den 
tolerant over for sulfonylurea (herbicid). Dette (suRB) bliver alene brugt til udvælgelse af planterne in vitro. 
 

Konklusion af den natur- og miljømæssige risikovurdering 
AU vurderer at ansøgningen indeholder de nødvendige oplysninger. 

AU vurderer samlet, at importen af afskårne nelliker af den genetisk modificerede linje FLO-40689-6 vil 
medføre en ubetydelig risiko for effekter på natur og miljø. Dette skyldes at sandsynligheden for eventuelle 
effekter er meget lille og at konsekvenserne af eventuelle effekter forventes at være ubetydelige. 

AU vurderer derfor at de hollandske myndigheders Assessment Report (Risk Assessment 2018) er 
fyldestgørende og også er relevant for danske natur og miljømæssige forhold. 
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AU vurderer at den generelle overvågning med årlig rapportering dækker behovet for overvågning.  

AU vurderer at EFSA’s risikovurdering fra 2008 (EFSA 2008) stadig er dækkende. 

AU har ikke nogen specifikke kommentarer til EFSA. 

 

Konklusionerne er begrundet i nedenstående natur og miljømæssige risikovurdering. 

 

Natur- og miljømæssig risikovurdering 
Denne natur- og miljømæssige risikovurdering omfatter direkte, indirekte, umiddelbare og forsinkede 
virkninger af import af afskårne blomster af genetisk modificerede nellike FLO-40689-6. 

1. miljø- og naturmæssig risiko forbundet med spredning af den genmodificerede nellike til naturen 
2. miljø- og naturmæssig risiko forbundet med spredning af genet til vilde slægtninge til nelliken 
3. miljø- og naturmæssig risiko forbundet med spredning af genet til kultiverede nelliker 
4. miljø- og naturmæssig risiko for effekter på ikke mål-organismer 
5. miljø- og naturmæssig risiko for effekter på miljøet i øvrigt  
6. miljø- og naturmæssige behov for overvågning i forbindelse med ansøgningen. 

 

1. Med hensyn til risiko for spredning til naturen adskiller den genmodificerede nellike sig ikke 
væsentligt fra andre nelliker der importeres afskårne. Sandsynligheden for at afskårne blomster af 
nelliker danner levedygtige frø er meget lille. Dels kan nelliker ikke selvbestøve, dels producerer 
den en meget lille mængde levedygtig pollen, fordi støvknapperne ved kultiveringen er blevet 
erstattet af kronblade. Yderligere er det kun arter af sommerfugle og natsværmere der kan bestøve 
havenelliken (OGTR 2015). Ydermere kendes der kun få eksempler på forekomst af havenellike i 
den danske natur (Hartvig 2015). Da effekterne på natur og miljø af en eventuel spredning også er 
meget lille, vurderes den dermed forbundne risiko som ubetydelig. 

2. Have-nellike Dianthus caryophyllus er en mediterran art, som kun sjældent er konstateret forvildet i 
Danmark, dvs. tre gange i Danmark siden 1800, senest i Atlas Flora Danica perioden (Hartvig 2015). 
Der er således ikke indlagt fund af have-nellike i det igangværende atlasprojekt om Danmarks 
karplanter (https://www.planteatlas.dk/).  Have-nellike har tre vilde slægtninge i Danmark; 
Dianthus armeria, Kost-nellike, Dianthus deltoides, bakke-nellike og Dianthus superbus, Strand-
nellike og derudover findes to arter forvildet: Dianthus barbatus, Studenter-nellike og Dianthus 
carthusianorum, Karteuser-nellike (Hartvig 2015). Der er ikke fundet eksempler på hybridisering 
mellem have-nellike og disse fem arter i litteraturen (OGTR 2015). AU-BIOS har vurderet at det ikke 
ligger inden for rammerne af denne opgave tilbundsgående at undersøge i hvilket omfang sådanne 
hybrider optræder i naturen. På denne baggrund vurderer AU-BIOS at sandsynligheden for at dette 
sker - via pollen overførsel fra afskårne blomster til en vildt voksende dansk slægtning er meget 
lille. Da en eventuel og meget sjældent forekommende hybridisering ydermere ikke forventes at 

https://www.planteatlas.dk/
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give anledning til uønskede konsekvenser for natur og miljø, vurderes den dermed forbundne risiko 
for natur og miljø som ubetydelig. 

3. Da den importerede genetisk modificerede nellike har et meget lavt antal levedygtige støvknapper 
pr. blomst og dermed en meget lille produktion af pollen, og da pollen ydermere pga. de fyldte 
blomster er vanskeligt at komme til for sommerfugle, som er den vigtigste og sandsynligvis eneste 
insektgruppe der bestøver nelliken (OGTR 2005), vurderes sandsynligheden for krydsning med 
andre have-nelliker Dianthus caryophyllus som meget lille (Petersen og Borg 2016). Da 
konsekvensen for natur og miljø af en krydsning ydermere vil være begrænset til forekomst af 
hybridnelliker i naturen, vurderes risikoen for natur og miljø ved en meget sjælden men dog mulig 
krydsning som ubetydelig.  

4. Da nelliken ikke skal dyrkes og som andre have-nelliker har en ubetydelig sandsynlighed for at 
etablere permanente bestande i Danmark, og da der ikke er nogen målorganismer for den genetisk 
modificerede nellike vurderes risikoen for påvirkning af andre arter som ubetydelig. 

5. Påvirkning af miljøet kan i teorien finde sted i forbindelse med bortskaffelse af nellikerne fx til 
kompost, fx på kirkegårde. Her er vurderingen at påvirkningen af miljøet fra den genetisk 
modificerede nellike ikke vil adskille sig fra kompostering af konventionelle nelliker. Dette 
bekræftes af ansøgningen (C/NL/04/02 renewal application, 2016), som har gennemført litteratur-
reviews af den mulige virkning af de delphinidinbaserede anthocyaniners miljøpåvirkning, og i den 
forbindelse ikke fundet tegn på miljøeffekter (Tanaka et al. 2009; Chandler & Sanchez 2012; 
Chandler et al. 2013). 

6. Det vurderes at den foreslåede generelle overvågning med årlig rapportering er tilstrækkelig. 
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