
 
 

 
 
DCA - Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug 
Aarhus Universitet 
Blichers Allé 20 
8830 Tjele 

 
 
Tlf. :  8715 6000 
E-mail: dca@au.dk 
http://dca.au.dk/ 

 

DCA - Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug 
 
Ulla Sonne Bertelsen 
 
Specialkonsulent 
 
Dato 06.01.2020 

 
 
Direkte tlf . :  87 15 76 85 
Mobiltlf. :  93 50 85 68 
E-mail: usb@dca.au.dk 
 
Afs. CVR-nr.: 31119103 

Journal 2019-0024887 

AARHUS 
UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til Landbrugsstyrelsen 

Levering af risikovurdering af EFSA-GMO-NL-2016-128 (soja MON87751 x 
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Landbrugsstyrelsen har, i bestillingen fremsendt d. 22. november 2019, bedt DCA – 
Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, om en vurdering af EFSAs miljørisikovur-
dering af soja MON87751 x MON87701 x MON87708 x MON 89788 (EFSA-GMO-NL-
2016-128) til anvendelse som foder og fødevarer efter EU forordning 1829/2003, i 
forbindelse med ansøgning om en fornyet godkendelse. Opgaven omfatter en vur-
dering 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 soja MON87751 x MON87701 x MON87708 x MON 89788 på de angivne betin-
gelser. 
 
Nedenfor følger besvarelsen med titlen ”Natur og miljømæssig risikovurdering af soja 
MON87751xMON87701xMON87708xMON89788”. Notatet er udarbejdet af Senior-
forsker Bodil Ehlers og Professor Christian Damgaard, Institut for Bioscience, Aarhus 
Universitet, og den er faglig kommenteret af Seniorrådgiver Morten Tune Strandberg 
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 2019-2022” (punkt 1.20 i arbejds-
programmet til Ydelsesaftale Planteproduktion). 
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Bestillingen fra Landbrugsstyrelsen 

TITEL: Bestilling af risikovurdering af EFSA-GMO-NL-2016-128 (soja 
MON87751 x MON87701 x MON87708 x MON 89788) 

KORT BESKRIVELSE AF OPGAVEN: Der foreligger nu en miljørisikovur-
dering fra EFSA for Soja MON87751 x MON87701 x MON87708 x 
MON 89788 (EFSA-GMO-NL-2016-128) 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 god-
kendelse af Soja MON87751 x MON87701 x MON87708 x MON 
89788 på de angivne betingelser. 

 

Natur og miljømæssig risikovurdering af genmodificeret soja 
MON 87751 x MON87701 x MON87708 x MON89788 til import 
bl.a. som levende frø til andre formål end dyrkning 
Monsanto har søgt om markedsføringstilladelse for sojabønnen soja 
MON87751 x MON87701 x MON87708 x MON 89788 i EU til anden brug end 
dyrkning i henhold til Forordning (EC) Nr 1829/2003 (Monsanto Company 
2016a).  

Generne crylA.105, cry2Ab og Cry1Ac gør sojabønnen i stand til at producere 
Bt-proteinerne Cry1A.105, Cry2Ab2 og Cry1Ac der alle giver resistens over for 
en række tropiske og subtropiske sommerfugle fx Anticarsia gemmatalis, Ela-
smopalpus lignosellus og Pseudoplusia includes, hvis larver uden bekæm-
pelse gør stor skade på sojabønner. Derudover har sojabønnen fået indsat ge-
ner der gør den tolerant over for herbiciderne dicamba og glyfosat (tabel 1). 

Tabel 1. Oversigt over indsatte gener og deres funktion i sojabønnen MON87751 x MON87701 x MON87708 x 
MON 89788 

 
Indsat gen Genets kilde Udtrykt egenskab 

Funktion i soja-
bønne 

MON87751 crylA.105 Bacillus thuringien-
sis subsp. kumamoto-
ensis 

Cry1A.105 protein  Beskyttelse mod 
skadedyr fra som-
merfuglefamilien 
lepidoptera 

MON87751 cry2Ab Bacillus thuringien-
sis subsp. kumamoto-
ensis 

Cry2Ab delta-
endotoxin 

Beskyttelse mod 
skadedyr fra som-
merfuglefamilien 
lepidoptera 

MON87701 cry1Ac Bacillus thurin-
giensis subsp. Kurstaki 
linje HD73 

Cry1Ac delta-
endotoxin 

Beskyttelse mod 
skadedyr fra som-
merfuglefamilien 
lepidoptera 
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Indsat gen Genets kilde Udtrykt egenskab 

Funktion i soja-
bønne 

MON87708 Dmo Stenotrophomonas 
maltophilia linje DI-6 

Dicamba mono-
oxygenase en-
zym, gør at sojaen 
kan nedbryde di-
camba 

Giver sojabønnen 
tolerance over for 
herbicidet di-
camba, ved at an-
vende dicamba 
som substrat 

MON89788 cp4 epsps  Agrobacterium tu-
mefaciens linje CP4 

Herbicid tolerant 
variant af 5-
enolpyruvulshi-
kimat-3-fosfat 
syntase (EPSPS) 
enzym 

Giver sojabønnen 
øget tolerance 
over for herbicidet 
glyfosat 

 

Konklusion af den natur og miljømæssige risikovurdering 

Sojabønnen MON87751 x MON87701 x MON87708 x MON 89788 er 
modificeret til at udtrykke gener der gør den resistent over for skadedyr 
fra sommerfuglefamilien og tolerant over for herbicider der indeholder 
aktivstofferne dicamba og glyfosat. De indsatte gener er velkendte og 
der er ikke fundet eksempler på uønskede miljøeffekter forbundet med 
import af MON87751 x MON87701 x MON87708 x MON 89788-soja-
bønnen. Det vurderes samlet at der ved import af levende frø af 
MON87751 x MON87701 x MON87708 x MON 89788-sojabønner til 
andre formål end dyrkning over tid vil ske et lille tab af spiredygtige 
sojabønner til omgivelserne. Spredningen vil med meget stor sandsyn-
lighed ikke medføre effekter på natur og miljø. Det vurderes endvidere 
at den generelle overvågning dækker behovet for overvågning.  

AU er endvidere enig i konklusionerne fra EFSA’s miljømæssige risiko-
vurdering. 

Vurderingen er baseret på nedenstående risikovurdering. 

Natur og miljømæssig risikovurdering 

AU har vurderet risici for natur og miljø ved import af MON87751 x 
MON87701 x MON87708 x MON 89788-sojabønner til andre formål 
end dyrkning.  

Den natur og miljømæssige risikovurdering omfatter:  

1. risiko forbundet med spredning af den genmodificerede soja til na-
turen 

2. risiko forbundet med spredning af genet til vilde slægtninge til soja-
bønnen 

3. risiko forbundet med spredning af genet til dyrkede sojabønner 
4. risiko for effekter på ikke mål-organismer 
5. risiko for effekter på miljøet i øvrigt  
6. behov for overvågning i forbindelse med ansøgningen 
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1. risiko forbundet med spredning af den genmodificerede soja til 
naturen 

Sojabønner er forædlet i en grad der gør det meget usandsynligt at de 
kan overleve og sætte frø uden for dyrkningsfladen. Skulle det mod 
forventning ske, at der sker spredning af frø til naturen og de spirer, fx 
på et jordbehandlet havneareal, vil disse planter ikke kunne overleve 
ud over den første sæson, fordi planten og dens frø ikke kan klare sig 
uden for et dyrkningssystem der optimerer dens vækstbetingelser. 
Overordnet set er der derfor en risiko meget nær nul forbundet med 
den meget usandsynlige hændelse at sojabønner spredes til naturen. 

2. risiko forbundet med spredning af genet til vilde slægtninge til  
soja 

Der er ikke nogen vilde slægtninge til soja i Danmark og heller ikke i 
det øvrige Europa. Sandsynligheden for at der sker spredning til vilde 
slægtninge i Europa er derfor nul. Derfor er den dermed forbundne ri-
siko for miljøet også nul. 

3. risiko forbundet med spredning af genet til dyrket soja 
Sandsynligheden for spredning af genet til dyrket soja er forsvindende 
lille, da MON87751 x MON87701 x MON87708 x MON 89788 ikke skal 
dyrkes, og dermed kun ved tilfældig spredning kan spire i nærheden 
af dyrket soja i Europa. Tilfældig spredning efterfulgt af spiring udgør i 
sig selv en meget lille sandsynlighed.  Ydermere er sojaen langt over-
vejende selvbestøvet. I øvrigt udgør en sådan spredning overvejende 
et landbrugsmæssigt problem. Da både sandsynligheden og effekten 
er meget lille vurderes risikoen negligerbar. 

4. risiko for effekter på ikke mål-organismer 
Risikoen for effekter på ikke mål-organismer er kun relevant i det me-
get usandsynlige tilfælde at der sker tilfældig spredning, og da effekter 
både kræver at der er en følsom organisme (en sommerfugl) og at der 
sker et indtag af sojabønneplanten. Da pollen ikke spredes med vinden 
kan der ikke ske et indtag via pollenspredning til non-target sommer-
fugles foderplanter. Overordnet set er risikoen for effekter på ikke-mål 
organismer derfor forsvindende lille. 

5. risiko for effekter på miljøet i øvrigt  
Da den genmodificerede soja ikke skal dyrkes er der en meget lille 
sandsynlighed for at materiale af den transgene sojabønne spredes til 
miljøet. Ydermere bliver Bt-proteinerne let nedbrudt i miljøet. Derfor 
vurderes risikoen for effekter på miljøet, som følge af importen af soja-
bønnen, negligerbar. 

6. behov for overvågning i forbindelse med ansøgningen 
Den generelle overvågning med en årlig rapportering til myndighe-
derne, og umiddelbar rapportering af observation af effekter (Mons-
anto Company 2016b) der formodes at være relateret til MON87751 x 
MON87701 x MON87708 x MON 89788 er tilstrækkelig til at dække 
behovet for overvågning som følge af en tilladelse til import til andre 
formål end dyrkning. 

  



 

5 

Referencer 

EFSA 2019. Naegeli H, Bresson J-L, Dalmay J-L, Dewhurst IC, Epstein 
MM, Firbank LG, Guerche P, Hejatko J, Moreno FJ, Mullins E, Nogue F, 
Rostoks N, Sanchez Serrano JJ, Savoini G, Veromann E, Veronesi F, Al-
varez F, Ardizzone M, De Sanctis G, Devos Y, Dumont AF, Gennaro A, 
Gomez Ruiz J_A, Lanzoni A, Neri FM, Papadopoulou N, Paraskevopou-
los K & Raffaello T, 2019. Scientific Opinion on the assessment of ge-
netically modified soybean MON 87751 9 MON 87701 9 MON 87708 
9 MON 89788 for food and feed uses, under Regulation (EC) No 
1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2016-128). EFSA Journal 
2019;17(11):5847, 31 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5847 
 
Monsanto Company, 2016a. Application for authorization to place on 
the market MON 87751 × MON 87701× MON 87708 × MON 89788 soy-
bean in the European Union, according to Regulation (EC) No 
1829/2003 on genetically  modified food and feed. Part III- Cartagena 
Protocol. 

Monsanto Company, 2016b. Application for authorization to place on 
the market MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 
soybean in the European Union, according to Regulation (EC) No 
1829/2003 on genetically modified food and feed. Monitoring plan. 

https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5847

	Følgebrev
	Natur og miljømæssig risikovurdering MON 87751 x MON87701 x MON87708 x MON89788_dca
	Bestillingen fra Landbrugsstyrelsen
	TITEL: Bestilling af risikovurdering af EFSA-GMO-NL-2016-128 (soja MON87751 x MON87701 x MON87708 x MON 89788)
	KORT BESKRIVELSE AF OPGAVEN: Der foreligger nu en miljørisikovurdering fra EFSA for Soja MON87751 x MON87701 x MON87708 x MON 89788 (EFSA-GMO-NL-2016-128) 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 Soja MON87751 x MON87701 x MON87708 x MON 89788 på de angivne betingelser.
	Natur og miljømæssig risikovurdering af genmodificeret soja MON 87751 x MON87701 x MON87708 x MON89788 til import bl.a. som levende frø til andre formål end dyrkning
	Konklusion af den natur og miljømæssige risikovurdering
	Natur og miljømæssig risikovurdering
	1. risiko forbundet med spredning af den genmodificerede soja til naturen
	2. risiko forbundet med spredning af genet til vilde slægtninge til  soja
	3. risiko forbundet med spredning af genet til dyrket soja
	4. risiko for effekter på ikke mål-organismer
	5. risiko for effekter på miljøet i øvrigt
	6. behov for overvågning i forbindelse med ansøgningen

	Referencer


