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Baggrund  

Der foreligger nu en miljørisikovurdering fra EFSA af EFSA-GMO-NL-2010-85 (Soja MON 87769xMON 

89788) til anvendelse i fødevarer og foder (jf. forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om 

genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer. På den baggrund har Landbrugsstyrelsen i en bestilling 

modtaget af DCA den 5. februar 2021, bedt om en vurdering af risikovurderingen fra EFSA, herunder den-

nes relevans i en dansk kontekst, og en vurdering af risikoen for effekter på dansk miljø og natur, som følge 

af en fornyelse af godkendelsen af GM-afgrøden på de angivne betingelser. 

Markedsføringsansøgningen er indsendt af Monsanto (Monsanto u.å.)  og gælder sojabønne (Glycine max) 

MON 87769 x 89788 til andre formål end dyrkning. Sojabønnen er en krydsning af MON 87769 (som gør at 

der i frøene dannes omega-3 fedtsyren stearidonsyre) og MON 89788 (der gør sojabønnen tolerant over 

for herbicidet glyfosat - RoundUp) (Tabel 1).  Begge forældrearter (MON 87769 og MON 89788) er modifi-

ceret ved hjælp af Agrobacterium medieret transformation.  Generne, der gør at sojabønnen får et indhold 

af stearidonsyre på 20-30 % af fedtsyreindholdet, kommer fra primula-arten Primula juliae og sækspore-

svampen Neurospora crassa. Stearidonsyre findes ikke naturligt i sojabønner, men findes bl.a. i fede fisk, 

alger fx spirulina og i hampefrø. 

 

Tabel 1. Oversigt over de indsatte gener i MON 87769 x 89788 

Event Indsat gen Oprindelse Produkt Virkemåde 

MON87769 Pj.D6D Primula juliae delta 6 desaturase protein ændrer fedtsyreindhol-

det så sojaen danner 

stearidon-syre acid 

(SDA), en omega-3 fedt-

syre 

MON87769 Nc.Fad3 Neurospora 

crassa 

delta 15 desaturase protein ændrer fedtsyreindhol-

det så sojaen danner 

stearidon-syre acid 

(SDA), en omega-3 fedt-

syre 

MON87769 cp4 epsps Agrobacterium 

tumefaciens linje 

CP4 

Herbicid tolerant variant af 5-

enolpyruvulshikimat-3-fosfat 

syntase (EPSPS) enzym 

Giver sojabønnen øget 

tolerance over for herbi-

cidet glyfosat 

MON89788 cp4 epsps  Agrobacterium 

tumefaciens linje 

CP4 

Herbicid tolerant variant af 5-

enolpyruvulshikimat-3-fosfat 

syntase (EPSPS) enzym 

Giver sojabønnen øget 

tolerance over for herbi-

cidet glyfosat 
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Risikovurdering 

Risikovurderingen omfatter:  

1. risiko for spredning af den genmodificerede soja i naturen 

2. risiko for spredning af transgenerne til vilde og forvildede slægtninge i Europa 

3. risiko for miljø og natur i forbindelse spredning af transgenerne til dyrket soja 

4. risiko for effekter på naturen og på miljøet i øvrigt 

5. behov for overvågning i forbindelse med ansøgningen. 

 

Vurderingens fem punkter 

1. Soja er yderst kuldefølsom (Owen, 2005), og de kolde forårstemperaturer i Danmark er en af år-

sagerne til at den aktuelt ikke dyrkes som væsentlig afgrøde. Det vurderes ikke at de indsatte 

egenskaber har ændret soja MON 87769 x 89788’s evne til at overleve i dansk natur. Da ansøg-

ningen ydermere alene gælder import af soja til andet formål end dyrkning, vil spredning til na-

turen kun kunne foregå ved spild af spiredygtige frø under transport. Spildte spiredygtige sojafrø 

vil under gunstige forhold sandsynligvis kunne spire, men sandsynligheden for at dette medfører 

etablering af egentlige bestande anses for minimal. I Atlas Flora Danica perioden (1985 – 2015) 

blev der således kun fundet soja et enkelt år og kun på et sted (Hartvig 2015). Ud over sin kulde-

følsomhed, der både gælder vinterfrost og kolde forårstemperaturer (Strandberg, 2014), har den 

dyrkede soja en meget ringe konkurrenceevne over for andre planter og trives generelt ikke 

uden for dyrkningssystemet (Lu, 2005). Sandsynligheden for at den genmodificerede sojabønne 

ved tilfældig spredning og efterfølgende etablering kan komme til at udgøre en trussel for na-

turlige plantesamfund, vurderes derfor som negligerbar. Da effekten på dansk natur af en sådan 

spredning ydermere vil være meget lille, vurderes risikoen forbundet hermed, derfor som negli-

gerbar. 

2. Soja (Glycine max) stammer fra Østasien og har ingen vilde eller forvildede slægtninge i Europa 

(Lu, 2005). Der er således ingen mulighed for spredning af transgener til vilde eller forvildede 

slægtninge i Europa. 

3. Risiko for spredning af transgener til dyrket soja i Danmark anses aktuelt for at være ubetydelig. 

For det første dyrkes der hovedsageligt soja til havebrugsformål i Danmark. Desuden er soja ho-

vedsalig selvbestøvende (Ray et al., 2003; Abud et al., 2007), hvilket minimerer pollen-overfør-

sel/krydsbestøvning mellem sojaplanter. Der foregår dog en sortsudvikling med henblik på at 

dyrke soja under danske forhold, ligesom der foregår dyrkning i Tyskland (Landbrugsavisen 

2017). Da ansøgningen gælder import af soja til andet formål end dyrkning, og da sandsynlig-

heden for etablering af bestande af soja fra spildte frø er negligerbar, vurderes sandsynligheden 

for spredning af transgener til dyrket soja i Danmark aktuelt for at være negligerbar. Den her-

med forbundne risiko vurderes ligeledes negligerbar. 

4. Da soja MON87769xMON89788 ikke skal dyrkes, og da dyrkningen af soja er meget begrænset 

i Danmark, vurderes sandsynligheden for effekter på natur og miljø som følge af spredning til 

dyrket soja som negligerbar. Risikoen for effekter på natur og miljø forbundet hermed vurderes 

ligeledes at være negligerbar. 
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5. Da soja MON87769xMON89788 ikke skal dyrkes, og der ikke kendes til etablering af egentlige 

sojabestande i Danmark uden for dyrkede arealer, er sandsynligheden for effekter på natur og 

miljø i øvrigt negligerbar. Risikoen for natur og miljø i øvrigt vurderes ligeledes som negligerbar. 

6. Det vurderes at den af ansøger (Monsanto 2010) foreslåede overvågningsplan med årlig rap-

portering er i overensstemmelse med ansøgningens formål om import som foder og fødevare 

efter direktiv EC 1829/2003. Erfaringerne fra Atlas Flora Danica (Hartvig 2015) viser at overvåg-

ning efter den metode er i stand til at påvise forekomster af soja og andre afgrøder uden for 

dyrkningsfladen, derfor kunne det være relevant at udvikle Citizen science baseret overvågning 

af spredning af GM-afgrøder. 

Konklusion 

Det vurderes samlet at der ved import af levende frø af soja MON 87769 x 89788 til andre formål end 

dyrkning over tid vil ske et tab af frø til omgivelserne, men at dette kun i meget sjældne tilfælde vil føre til 

spiring, og ikke til permanent etablering af sojabestande. Dette skyldes at soja er en enårig kuldefølsom 

plante, som generelt ikke trives uden for dyrkningssystemet. Dette gælder i særdeleshed i et nordligt tem-

pereret klima som det danske.  

Der vokser hverken vilde eller forvildede slægtninge til soja i Europa, hvorfor risiko for spredning af transge-

ner er begrænset til konventionelt dyrket soja. I Danmark foregår der forsøg med dyrkning af soja, men 

meget tyder på at det er en usikker afgrøde under danske forhold, da afgrøden er afhængig af et mildt 

forår. Omfanget af dyrkning i haver er ukendt, men givetvis meget lavt. Den meget lille sandsynlighed for 

at tilfældigt spildte sojafrø kan spire og etablere en midlertidig bestand, sammen med det lille areal med 

konventionelt dyrket soja i Danmark gør at risikoen for spredning af de indsatte gener til konventionelt dyr-

ket soja anses for at være usandsynlig.  

AU vurderer at overvågningsplanen med årlig indrapportering er tilstrækkelig. Erfaringerne fra Atlas Flora 

Danica viser dog at denne indsamling har påvist soja uden for dyrkningsfladen, hvor en Citizen science 

baseret overvågning eventuelt vil være relevant. 

Vurderingen er i overensstemmelse med ansøgers vurdering og EFSA’s vurdering af, at der ikke forventes 

effekter på natur og miljø som følge af import af soja MON 87769 x 89788, eller ved tilfældigt tab af leve-

dygtige frø til omgivelserne. 
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