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Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt d. 27 januar 2020 bedt DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug – om at foretage en vurdering af den foreliggende 
risikovurdering fra EFSA vedr. Soja SYHTOH2, samt at vurdere risikoen for effekter på 
dansk miljø og natur som følge af en godkendelse af Soja SYFTOH2 på angivne be-
tingelser. 
 
Besvarelsen i form af vedlagte notat er udarbejdet af seniorforsker Bodil Ehlers og 
professor Christian Frølund Damgaard fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universi-
tet. Seniorrådgiver Morten Tune Strandberg fra samme institut har været fagfællebe-
dømmer, og notatet er revideret i lyset af hans kommentarer. Specialkonsulent Lene 
Hegelund har være kvalitetssikrer fra DCA-centerenheden 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndig-
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Bestillingen fra Landbrugsstyrelsen 

TITEL: Bestilling af risikovurdering af EFSA-GMO-DE-2012-111 (Soja SYHT0H2) 

KORT BESKRIVELSE AF OPGAVEN: Der ønskes en vurdering af EFSA’s miljørisikovurdering EFSA-GMO-DE-
2012-111 (Soja SYHT0H2) til anvendelse i fødevarer og foder og en vurdering af evt. effekter på dansk miljø 
og natur 

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 SYHT0H2 på de an-
givne betingelser. 

 

 

Natur og miljømæssig risikovurdering af genmodificeret soja SYHT0H2 til import bl.a. som levende 
frø til andre formål end dyrkning 

Der er ansøgt markedsføringstilladelse for sojabønnen soja SYHT0H2 i EU til anden brug end dyrkning i henhold 
til Forordning (EC) Nr 1829/2003 af Syngenta Crop Production AG (Syngenta 2012a) 

Sojabønnen har fået indsat generne avhppd-03 (en enkelt kopi) og pat (fire kopier) som gør den tolerant over-
for HPPD-hæmmende herbicider og over for herbicidet glufosinat (tabel 1). Stabiliteten af de indsatte gener 
er bekræftet gennem flere sojabønne-generationer. 

Tabel 1. Oversigt over indsatte gener og deres funktion i sojabønnen SYHT0H2 

 Indsat gen Genets kilde Udtrykt egenskab Funktion i sojabønne 

SYHT042 avhppd-03 Havre (Avena sativa) p-hydroxyphenylpyruvat di-
oxygenase 

Tolerance over for herbici-
det mesotrione 

SYHT042 Pat Streptomyces viri-
dochromogenes 

phosphinothricin N-acetyl-
transferase (PAT) enzym 

Tolerance over for herbici-
det glufosinat 
 

 
 

Konklusion af den natur og miljømæssige risikovurdering 

Sojabønnen SYHT0H2 er modificeret til at udtrykke gener der gør den tolerant over HPPD-hæmmende herbi-
cider og overfor glufosinat. Det vurderes at de indsatte gener ikke vil give uønskede miljøeffekter ved import 
af SYHT0H2 sojabønnen. Det vurderes at der ved import af levende frø af SYHT0H2-sojabønner til andre formål 
end dyrkning over tid vil ske et lille tab af spiredygtige sojabønner til omgivelserne. Spredningen vil med neg-
ligerbar sandsynlighed medføre effekter på natur og miljø. Det vurderes endvidere at den generelle overvåg-
ning dækker behovet for overvågning.  

AU er endvidere enig i konklusionerne fra EFSA’s miljømæssige risikovurdering, og vurderer at den er relevant 
i en dansk kontekst 

Vurderingen er baseret på nedenstående risikovurdering. 
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Natur og miljømæssig risikovurdering 

AU har vurderet risici for natur og miljø ved import af SYHT0H2-sojabønner til andre formål end dyrkning.  

Den natur og miljømæssige risikovurdering omfatter:  

1. risiko forbundet med spredning af den genmodificerede soja til naturen 
2. risiko forbundet med spredning af genet til vilde slægtninge til sojabønnen 
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 

 

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, 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 (Lu, 2005). 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 risiko 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 SYHT0H2 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 overvejende selvbestøvet. I 
øvrigt udgør en sådan spredning overvejende et landbrugsmæssigt problem. Da både sandsynligheden og 
effekten er meget lille vurderes den miljømæssige risiko at være negligerbar. 

4. Risiko for effekter på ikke mål-organismer 
Risikoen for effekter på ikke mål-organismer vurderes ubetydelig. Den enårige sojabønne kan ikke overleve 
kolde vintre og har desuden en meget lille konkurrence evne over for andre plantearter (OECD 2000). De 
indsatte gener vurderes ikke at give SYHT0H2 sojabønnen en selektiv fordel uden for dyrkningssystemet og 
risiko for at SYHT0H2 sojabønnen skulle kunne etablere bestande i naturen er derfor ikke større end for kon-
ventionelle sojabønner. 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. Sojaproteiner nedbrydes hurtigt, og toksikologiske tests af de indsatte 
gener i SYHT0H2 (EFSA 2020) gav ingen evidens for toksikologiske effekter. Uønskede miljøpåvirkninger på 
dyr ved indtagelse af enten spildte frø eller af en spiret SYHT0H2 sojabønne vurderes derfor ikke at være an-
derledes end for konventionel soja.  

6. Behov for overvågning i forbindelse med ansøgningen 
Den generelle overvågning med en årlig rapportering til myndighederne, og umiddelbar rapportering af ob-
servation af effekter, som formodes at være relateret til SYHT0H2 (Syngenta 2012b) er tilstrækkelig til at dække 
behovet for overvågning som følge af en tilladelse til import til andre formål end dyrkning.  
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EFSA’s vurdering 

I forhold til miljøet konkluderer EFSA (EFSA (2020) at soja SYHT0H2 ved tab af levedygtige frø til omgivelserne 
ikke vil adskille sig fra konventionel soja med hensyn til effekter på natur og miljø. AU er enig i den konklusion, 
og vurderer at EFSA’s vurdering er relevant for danske forhold. 
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