
Høringssvar fra NOAH om godkendelse af markedsføringen af  

MON 87708 × MON 89788 til foder og fødevarer.  

 
NOAH har gennemlæst EFSAs vurdering af ovenstående soja MON87703xMON89788 til foder og 

fødevarer.   

 

Vi har følgende kommentarer.  

 

Det undrer os, at vurderingen alene er baseret på forventninger med hensyn til næringsværdi og 

sundhed og ikke på faktiske foderforsøg.  

EFSA skriver: “Der er ingen grund til at forvente en interaktion, som kan påvirke sikkerheden af 

anvendelsen af den krydsede plante til foder og fødevare eller ændre den næringsmæssige værdi.”  

Der er ikke henvist til forsøg, som påviser dette.  

Der nævnes til gengæld senere i vurderingen, at der blev fundet 17 indholdsstoffer i den pågældende 

krydsning i forsøg, hvor den blev sprøjtet eller ikke sprøjtet, som adskiller sig markant fra ikke-GMO 

kontrolplanterne.   

Rapporten kommer kun delvis ind på, hvori disse forskelle består.  

 

Der er en plan for at monitorere uventede virkninger på sundheden med hensyn til indtagelse af denne 

plante til foder og fødevarer.  Det er positivt, men absolut ikke godt nok.  

NOAH forventer, at der i stedet bliver foretaget langvarige fodringsforsøg, der kan afsløre, hvorvidt der 

er uønskede virkninger ved anvendelsen til foder og fødevarer.  

 

En uønsket virkning kan stamme fra de nye proteiner, som kommer til udtryk, fra andre forandringer i 

planterne eller fra sprøjterester af kombinationen af Round-up og Dicamba.  

 

Departementet for Pestid Regulering i Californien henviser i en vurdering af Dicamba til et studie, hvor 

det er påvist, at tilstrækkelig høj dosis af dicamba i forsøgsdyr kan medføre ændringer af leverens 

enzymer, som kan medføre øget risiko for dannelsen af tumorer i leveren. 1) 

 

Extoxnet.orst.edu skriver også, at indtagelse af høje doser af dicamba i foderet over en lang periode 

viste forandringer i leveren og nedsat kropsvægt hos mus. 2) 

 

EFSA har også foretaget en vurdering af Dicamba i 2011. Her er de ovenfornævnte virkninger fundet i 

amerikanske studier ikke medtaget. Men der er flere uafsluttede studier, som mangler afklaring på det 

tidspunkt, hvor rapporten bliver lagt frem.  

 

NOAH ønsker fodringsforsøg, som kan påvise plantens sikkerhed og værdi som foder og fødevare. 

Vi kan ikke gå ind for den nuværende vurdering inden og anbefaler, at der stemmes nej til godkendelse 
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1) Environmental Fate and Toxicology of Dicamba  
Joanna Nishimura1, Kate Gazzo2, and Robert Budd1  
1 Department of Pesticide Regulation, California Environmental Protection Agency, 1001 I Street, Sacramento, 
CA 95812  
2 Great Ecology, 1008 2nd St., Suite 209, Sacramento, CA 95814  
“Dicamba is relatively non-toxic for most birds and mammals; however, there is an increased potential of hepatic tumors 
at higher levels of dietary intake. “ 
 

2) http://extoxnet.orst.edu/pips/dicamba.htm  

Chronic toxicity: Doses of 25 mg/kg/day in the diet administered to rats for 2 years produced no observable effects on 
survival, body weight, food consumption, organ weight, blood chemistry, or tissue structure [1,5,11]. Consumption of 
dicamba at high levels over a long period of time has been shown to cause changes in the liver and a decrease in body 
weight in rats [1,5,11]. In mice, some enlargement of liver cells has occurred [1].  

 
 
 

http://extoxnet.orst.edu/pips/dicamba.htm

