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AARHUS 
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DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til Landbrugsstyrelsen 

Vedr.: ”Bestilling af risikovurdering af Bomuld LLcotton25 (EFSA-GMO-
RX-010)” 

 
Landbrugsstyrelsen har, i bestillingen fremsendt d. 19. november 2018, bedt DCA – 
Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, om en vurdering af EFSAs miljørisiko-
vurdering af Bomuld LLcotton25 (EFSA-GMO-RX-010) til anvendelse i fødevarer og 
foder. Opgaven omfatter en vurdering af 1) Risikovurderingen fra EFSA, herunder 
dennes relevans i en dansk kontekst, og 2) Risikoen for effekter på dansk miljø og na-
tur, som følge af en godkendelse af Bomuld LLcotton25 (EFSA-GMO-RX-010) på de 
angivne betingelser. 
 
Nedenfor følger besvarelsen med titlen ”AUs natur og miljømæssige risikovurdering 
af LLCotton25 (EFSA-GMO-RX-010) – glufosinat-tolerant bomuld til import til an-
dre formål end dyrkning”. Notatet er udarbejdet af Seniorrådgiver Morten Tune 
Strandberg og seniorforsker Bodil Ehlers fra Institut for Bioscience ved Aarhus Uni-
versitet, og den er faglig kommenteret af professor Christian 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” under ID 1.20 i ar-
bejdsprogrammet til Ydelsesaftale Planteproduktion. 
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Bestillingen 

Bestilling af miljørisikovurdering fra EFSA for Bomuld LLcotton25 (EFSA-GMO-RX-010) til anvendelse i 
fødevarer og foder (forordning nr. 1829/2003).  

Aarhus Universitet bedes foretage en vurdering af: 

1) Risikovurderingen fra EFSA, herunder dennes relevans i en dansk kontekst, og 

2) Risikoen for effekter på dansk miljø og natur, som følge af en godkendelse af Bomuld LLcotton25 på de 
angivne betingelser. 

 

Baggrund 

Firmaet Bayer Crop Science AG har indsendt en anmeldelse til EFSA om fornyelse af markedsføring af en 
genmodificeret bomuld (Gossypium hirsutum L.) under Forordning 1829/2003/EF Ansøgningen omfatter 
import af frø til videreforarbejdning til foder og fødevarer, men ikke dyrkning. Bomulden LLCotton25 er 
blevet genmodificeret til tolerance over for glufosinat-ammonium baserede herbicider.  

LLCotton25 har fået indsat bar genet som muliggør produktion af enzymet Phosphinothricin-
Acetyl-Transferase (PAT) som gør planten i stand til at nedbryde glufosinate ammonium og 
dermed gør planten tolerant over for herbicider som indeholder dette aktivstof, fx 
sprøjtemidlet Basta. 

 

Konklusion af den natur- og miljømæssige risikovurdering 

AU vurderer samlet, at der ved import af levende frø af den gensplejsede glufosinat-tolerante bomuld 
LLCotton25 til andre formål end dyrkning er en udetydelig risiko for forekomst af uønskede effekter på 
natur og miljø, som kan relateres til importen. AU vurderer, at den generelle overvågning med en årlig 
rapport og umiddelbar rapportering af uforudsete uønskede effekter dækker behovet for overvågning. 
Importen til foder og fødevarer i sig selv forventes ikke at medføre effekter på natur og miljø, der kan 
relateres til at der er tale om import af GM-afgrøder. 

AU er enig i konklusionerne i EFSA’s risikovurdering, og har ikke nogen specifikke kommentarer til EFSA. 

Konklusionen er begrundet i følgende vurdering 

 

Vurdering af EFSA’s risikovurdering 

AU vurderer at konklusionerne i EFSA’s risikovurdering er korrekte, og at EFSA’s risikovurdering er relevant 
for danske forhold. 
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Vurdering af risiko for effekter på natur og miljø ved import af den genmodificerede bomuld til andre 
formål end dyrkning.  

Risikovurderingen omfatter:  

1. miljø- og naturmæssig risiko forbundet med spredning af den genmodificerede bomuld til naturen 
2. miljø- og naturmæssig risiko forbundet med spredning af transgener til vilde slægtninge til bomuld 
3. miljø- og naturmæssig risiko forbundet med spredning af transgener til dyrket bomuld 
4. miljø- og naturmæssig risiko forbundet med spredning af transgener til andre arter af planter 
5. miljø- og naturmæssig risiko for effekter på ikke mål-organismer 
6. miljø- og naturmæssig risiko for effekter på miljøet i øvrigt  
7. miljø- og naturmæssige behov for overvågning i forbindelse med ansøgningen. 

 

 

1. Med hensyn til sandsynlighed for spredning til naturen adskiller den genmodificerede glufosinat-
tolerante bomuld sig ikke væsentligt fra anden bomuld. Spredning kan ske som følge af tab af frø i 
forbindelse med transport og andre aktiviteter i relation til import. Ved tab af frø forventes der kun 
ubetydelige effekter på natur og miljø. Derfor forventes det at eventuelle effekter på natur og miljø 
som følge af tab af frø af LLCotton25 vil være negligerbare. 

2. Spredning af transgenet fra LLCotton25 til vilde slægtninge til bomuld kan ikke forekomme, fordi der 
ikke findes sådanne slægtninge i Danmark. Dermed er der heller ikke nogen risiko forbundet 
hermed.  

3. Spredning af transgenet fra LLCotton25 til dyrket bomuld kan ikke ske under danske forhold, da 
bomuld ikke kan dyrkes under danske forhold.  

4. Der er i forbindelse med tab af frø en lav sandsynlighed for spredning af gener fra LLCotton25 til 
andre arter ved horisontal genoverførsel. Dette skyldes, 1. at tab af frø er en sjælden hændelse, 2. 
overlevelsen er kortvarig, og 3. at horisontal genoverførsel er en sjælden hændelse. Endvidere 
vurderes det at eventuelle miljøeffekter som følge af at andre arter modtager genet for glufosinat-
tolerance vil være ubetydelige. Derfor forventes det at risikoen for natur og miljø som følge af 
horisontal genoverførsel er negligerbar. 

5. Da LLCotton25 ikke skal dyrkes i Danmark og ikke kan etablere sig under danske forhold som følge af 
tilfældig spredning er risikoen for effekter på ikke-målorganismer ubetydelig. 

6. Da ansøgningen vedrørende import af LLCotton25 ikke omfatter dyrkning og bomulden ikke kan 
etablere sig under danske klimatiske forhold er risikoen for effekter på natur og miljø ubetydelig.  
Importen i sig selv adskiller sig ikke fra import af lignende ikke GM-afgrøder og importen har derfor 
ikke effekter på natur og miljø som adskiller sig fra anden import af bomuld. 

7. AU vurderer endvidere at den foreslåede generelle overvågning med umiddelbar indrapportering til 
EU kommissionen af observerede uønskede effekter, samt en årlig rapportering af 
overvågningsaktivitetens resultater dækker behovet for overvågning. 
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