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Landbrugsstyrelsen har, i bestillingen fremsendt d. 14. december 2018, bedt DCA – 
Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, om en vurdering af EFSAs miljørisiko-
vurdering af soja A2704-12 (EFSA-GMO-RX-09) 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 natur, som 
følge af en godkendelse af den genmodificerede sojabønne på de angivne betingelser. 
 
Nedenfor følger besvarelsen med titlen ”Vurdering af risiko for effekter på natur og 
miljø ved import af glufosinat-tolerant sojabønne A2704-12”. Notatet er udarbejdet af 
Seniorrådgiver Morten Tune Strandberg og Seniorforsker Bodil Ehlers, Institut for 
Bioscience, Aarhus Universitet, 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” (punkt 1.20 i arbejds-
programmet til Ydelsesaftale Planteproduktion). 
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Bestillingen 

Bestilling af risikovurdering af EFSA-GMO-RX-09 (soja A2704-12) 

Der foreligger nu en videnskabelig vurdering (scientific opinion) af EFSA-
GMO-RX-09 (soja A2704-12) 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 kon-
tekst, og 

2) Risikoen for effekter på dansk miljø og natur, som følge af en godkendelse 
af EFSA-GMO-RX-09 (Soja A2704-12) på de angivne betingelser. 

Konklusion 
AU vurderer samlet at der ikke vil være risici for natur og miljø forbundet 
med import til andre formål end dyrkning af den herbicidtolerante soja-
bønne A2704-12, der er tolerant over for glufosinat-ammonium. AU vurde-
rer endvidere at den af ansøger foreslåede generelle overvågning med til-
hørende årlig rapportering er tilstrækkelig. 

Da EFSA’s fornyede risikovurdering ikke foreligger har AU ikke kunnet 
vurdere spørgsmålet om dennes relevans for danske forhold. Forventnin-
gen er dog at den vil være relevant for danske forhold og overordnet set i 
overensstemmelse med AU’s risikovurdering. 

Baggrund 

Markedsføringsansøgningen fra Bayer CropScience LP gælder fornyelse af 
markedsføring af sojabønnen A2704-12, der ved genetisk modifikation er ble-
vet tolerant overfor glufosinat-ammonium.  

Indsat gen Genets kilde Udtrykt egenskab Funktion i sojaen 

pat Streptomyces viridochromo-
genes 

phosphinothricin N-
acetyltransferase (PAT) 
enzym 

Eliminerer glufosinat-am-
moniums herbicidvirkning 
i soja A2704-12 

 

Ansøgningen gælder kun import og videreforarbejdning til foder og fødeva-
rer under Forordningen EC 1829/2003. Forekomst af sojabønner kan derfor 
kun ske ved tilfældigt tab af frø i forbindelse med håndtering. 

Vurdering af risici for naturen og miljøet ved import af sojabønnen til andre 
formål end dyrkning.  

Risikovurderingen omfatter:  

1. risiko for spredning af den genmodificerede sojabønne i naturen 
2. risiko for spredning af transgener til vilde slægtninge i Europa 
3. risiko for miljø og natur i forbindelse spredning af transgener til dyrkede 

sojabønner 
4. risiko for effekter på naturen  
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5. risiko for effekter på miljøet i øvrigt  
6. behov for overvågning i forbindelse med ansøgningen. 

Risikovurderingen 
1. Spredning og fremspiring af sojabønner kan finde sted til ruderater i Eu-

ropa, men historisk er der ikke eksempler på at sojabønner (Glycine max) 
har dannet permanente bestande i naturen. AU vurderer det derfor som 
usandsynligt at den genmodificerede sojabønne ved tilfældig spredning 
og efterfølgende etablering kan komme til at udgøre en trussel for natur-
lige plantesamfund.  

2. Sojabønne har en lang dyrkningshistorie som har vist at den kan krydse 
med sojabønnearterne Glycine soja og Glycine gracilis. De øvrige arter i 
slægten kan den ikke danne fertilt afkom med. Slægten Glycine er overve-
jende udbredt i Asien. I Europa er der ikke nogen nærtstående slægtninge 
til sojabønne, og derfor ikke nogen arter den kan krydse med. Derfor er 
det ikke relevant at vurdere sandsynlighed for spredning af transgener til 
beslægtede arter under danske og europæiske forhold. 

3. Da sojabønne overvejende er selvbestøvende er sandsynligheden for 
spredning af transgener til dyrkede sojabønner meget lille, da det både 
kræver tilfældig spredning af frøene, etablering af planter der blomstrer 
og spredning af pollen til områder med dyrkning af sojabønner. Selv om 
spredning til dyrkede sojabønner skulle ske, forventes det ikke at medføre 
effekter på miljø og natur.  

4. Da sojabønnen ikke skal dyrkes er risikoen for effekter på natur og arter 
negligerbar. 

5. Da sojabønnen ikke skal dyrkes er risikoen for andre effekter på miljøet 
negligerbar. 

6. Ansøger har ikke identificeret behov for specifik overvågning, hvilket AU 
er enig i. Ansøger har beskrevet generel overvågning af uønskede effekter 
som ikke blev identificeret i risikovurderingen. Dette inkluderer som mi-
nimum indsendelse af en årlig rapport over den generelle overvågning. 
Ved forekomst af uventede effekter vil de blive indrapporteret umiddel-
bart efter observation. AU vurderer at ansøgers forslag til inddragelse af 
relevante netværk, til rapportering og til overvågning af uforudsete effek-
ter i forbindelse af import og anvendelse af A2704-12 i sin helhed er til-
strækkeligt. 

 

EFSA’s risikovurdering 

Da der ikke foreligger en fornyet risikovurdering fra EFSA kan spørgsmålet 
om relevans i en dansk sammenhæng ikke besvares. Forventningen er dog at 
EFSA’s vurdering i lighed med EFSA’s vurdering fra 2007 vil vise at der ikke 
forventes uønskede effekter på arter og økosystemer som følge af import af 
sojabønnen som foder og fødevarer. Det forventes derfor at EFSA’s fornyede 
risikovurdering vil være i overensstemmelse med AU’s risikovurdering hvad 
angår natur- og miljømæssige effekter, og at den vil være relevant for danske 
forhold. 
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