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Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt d. 29. maj 2020 bedt DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug – om at foretage en vurdering af den foreliggende 
risikovurdering fra EFSA vedr. Soja MON 87705 9 MON 87708 9 MON 89788 (EFSA-
GMO-NL-2015-126), samt at vurdere risikoen for effekter på dansk miljø og natur som 
følge af en godkendelse af Soja MON 87705 9 MON 87708 9 MON 89788 (EFSA-
GMO-NL-2015-126) på angivne betingelser. 
 
Besvarelsen i form af vedlagte notat er udarbejdet af Seniorrådgiver Morten Strand-
berg fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. Professor Christian Damgaard 
fra samme institut har været fagfællebedømmer, og notatet er revideret i lyset af 
hans kommentarer.  
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet” under ID 
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Baggrund 
Landbrugsstyrelsen har i en bestilling modtaget af DCA 29. maj 2020, ønsket en vurdering af den 
foreliggende risikovurdering fra EFSA vedr. Soja MON 87705 9 MON 87708 9 MON 89788 (EFSA-
GMO-NL-2015-126), samt en vurdering af risikoen for effekter på dansk miljø og natur som følge af 
en godkendelse af Soja MON 87705 9 MON 87708 9 MON 89788 (EFSA-GMO-NL-2015-126) under 
de angivne betingelser. 

Besvarelse 
Markedsføringsansøgningen fra Monsanto Europe gælder markedsføring af en sojabønne-krydsning 
(event MON87705 x MON87708 × MON89788), fremkommet ved konventionel krydsning af de tre 
indgående events. Sojabønnen: ”MON87705 x MON87708 × MON89788” er ved genetisk modifika-
tion blevet i stand til at producere frø med højere indhold af mono-umættede fedtsyrer og et lavere 
indhold af flerumættede og mættede fedtsyrer (MON87705). Samtidig indeholder planten gener, 
der gør den tolerant over for herbiciderne dicamba (MON 87708) og glyfosat (MON87705 og MON 
89788) (Tabel 1). Dicamba er et syntetisk auxin, som har vækstregulerende virkning i planter, og 
glyfosat virker ved at forhindre planterne i at danne aromatiske aminosyrer.  
 
Tabel 1. Oversigt over indsatte egenskaber og deres funktion i Soja (Glycine max) MON 87705 x 
MON 87708 × MON 89788. 

 
Indsat gen Genets kilde Udtrykt egenskab 

Funktion i soja-
bønne 

MON87705 fatb1-A Glycine max Ændret fedtsyre-
sammensætning 
vha RNA-interfe-
rens 

Mindsker indholdet 
af mættede fedtsy-
rer og forøger ind-
holdet af umæt-
tede fedtsyrer 

MON87705 Fad2-1A Glycine max Ændret fedtsyre-
sammensætning 
vha RNA-interfe-
rens 

Mindsker indholdet 
af mættede fedtsy-
rer og forøger ind-
holdet af umæt-
tede fedtsyrer 

MON87705 cp4 epsps Agrobacterium tumefaci-
ens linje CP4 

Herbicid tolerant 
variant af 5-
enolpyruvulshi-

Giver sojabønnen 
øget tolerance 
over for herbicidet 
glyfosat 
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kimat-3-fosfat syn-
tase (EPSPS) en-
zym 

MON87708 Dmo Stenotrophomonas malt-
ophilia linje DI-6 

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

Giver sojabønnen 
tolerance over for 
herbicidet di-
camba,  

MON89788 cp4 epsps  Agrobacterium tumefaci-
ens linje CP4 

Herbicid tolerant 
variant af 5-
enolpyruvulshi-
kimat-3-fosfat syn-
tase (EPSPS) en-
zym 

Giver sojabønnen 
øget tolerance 
over for herbicidet 
glyfosat 

 
Ansøgningen gælder kun import og videre forarbejdning til foder og fødevarer under Forordningen 
EC 1829/2003 (Monsanto 2016). Forekomst af sojabønner kan derfor kun ske ved tilfældigt tab af 
frø i forbindelse med håndtering. 
 

1.1 Risikovurdering 
Vurdering af risici for natur og miljø 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  

5. Risiko for effekter på miljøet i øvrigt  

6. Behov for overvågning i forbindelse med ansøgningen 

 

1.2 Baggrund for vurderingen 
Kort opsummerende baggrund for vurderingen 

1. Spredning og fremspiring af sojabønner kan finde sted til ruderater i Europa, men historisk er 
der ikke eksempler på at sojabønner (Glycine max) har dannet permanente bestande i na-
turen. Det vurderes derfor som usandsynligt at den genmodificerede sojabønne ved tilfæl-
dig spredning og efterfølgende etablering kan komme til at udgøre en trussel for naturlige 
plantesamfund.  

2. Sojabønne har en lang dyrkningshistorie som har vist at den kan krydse med vild sojabønne 
(Glycine soja) (OECD 2000). I Europa er der dog hverken oprindeligt vildtvoksende og/eller 
introducerede slægtninge den kan krydse med. Derfor er det ikke relevant at vurdere sand-
synlighed for spredning af transgener til beslægtede arter.   
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3. Da sojabønne overvejende er selvbestøvende er sandsynligheden for spredning af transge-
ner til dyrkede sojabønner meget lille (OECD 2000), 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 med-
føre effekter på miljø og natur.  

4. Da MON 87705 x MON 87708 x MON 89788 ikke skal dyrkes i Danmark og dyrkning af soja-
bønner i det hele taget på grund af Danmarks nordlige placering ikke er en aktuel mulighed 
på kort til mellemlang sigt (Gylling og Hermansen 2018). I dyrkningsområderne hvorfra MON 
87705 x MON 87708 x MON 89788 importeres vil der blive anvendt herbiciderne glyfosat og 
dicamba med de negative effekter dette kan have på omgivelserne som følge af effekter 
på livet i marken og ved afdrift i dens omgivelser – se fx Bohnenlust et al. 2013, Bohnenlust et 
al. 2016, Egan et al. 2014. 

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

6. Ansøger har ikke identificeret behov for specifik overvågning (Monsanto 2016), hvilket AU er 
enig i. Ansøger har beskrevet generel overvågning af uønskede effekter som ikke blev iden-
tificeret i risikovurderingen. Dette inkluderer som minimum indsendelse af en årlig rapport 
over den generelle overvågning. Ved forekomst af uventede effekter vil de blive indrappor-
teret umiddelbart efter observation. AU vurderer at ansøgers forslag til inddragelse af rele-
vante netværk, til rapportering og til overvågning af uforudsete effekter i forbindelse med 
import og anvendelse af MON 87705 x MON 87708 x MON 89788 i sin helhed er tilstrække-
ligt. 

1.3 Konklusion 
Det vurderes samlet at der ikke vil være risici for natur og miljø forbundet med import til andre formål 
end dyrkning af den dobbelt herbicidtolerante sojabønne MON 87705 × MON 87708 × MON 89788, 
der har ændret fedtsyresammensætning og er resistent over for herbiciderne dicamba og glyfosat. 
Det vurderes endvidere, at den af ansøger foreslåede generelle overvågning med tilhørende årlig 
rapportering er tilstrækkelig til det angivne formål. Det vurderes at EFSA’s vurdering er relevant for 
danske forhold. EFSA bemærker ydermere at deres risikovurdering ikke kan færdiggøres, som følge 
af at der ikke er gennemført et 90-dages fodringsforsøg med rotter for giftighed som følge af oralt 
indtag. Det vurderes dog at dette er af mindre betydning i forhold til vurderingen af risiko for natur 
og miljø forbundet med ansøgning om import til videreforarbejdning til foder og fødevarer.  
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