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Sammendrag 
 
Plantedirektoratet har i 2009 gennemført en undersøgelse af et bredt udsnit af sojaprodukter, der i 
perioden april til november 2009 er importeret til Danmark til foderbrug. Undersøgelsen omfattede 
20 skibsimporter (partier) af forskellige sojaprodukter fra Argentina, Brasilien og Paraguay. Der er 
analyseret 27 prøver fra de 20 skibsimporter. Prøverne er analyseret for pesticidrester, mykotoksi-
ner, genmodificeret (GM)-status og indhold af tungmetallerne bly og cadmium.  
 
Formålet med undersøgelsen har været at få en indikation af, om import af sojaprodukter til Europa 
kan indvirke negativt på fødevaresikkerheden. Et andet ønske i forbindelse med undersøgelsen har 
været at få et indtryk af, om der kan være sammenhæng mellem genmodificeret (GM)-status og ni-
veauet af pesticidrester i produkterne.  
 
Bortset fra et enkelt fund af ochratoksin i sojaskrå forekommer alle fund af pesticider, mykotoksiner 
og metaller i denne undersøgelse i 4 partier genmodificerede sojaskaller fra Brasilien/Paraguay, im-
porteret via Rusland.  
 
EU har fastlagt grænseværdier for pesticider i sojabønner, men ikke specificeret grænseværdier for 
forskellige forarbejdede produkter af sojabønner. Finder man en overskridelse, vil man derfor - for 
det enkelte produkt og det enkelte pesticid - skulle vurdere, om grænseværdien kan anvendes direk-
te eller skal tilpasses produkttypen. 
 
I pesticidanalyserne blev der fundet overskridelse af grænseværdien for glyphosat i sojabønner i 3 
af de 4 prøver af sojaskaller. Desuden blev der i 2 ud af de 4 prøver af sojaskaller konstateret over-
skridelse af grænseværdien for pirimiphos-methyl i sojabønner. 
 
Mykotoksinet ochratoksin A er fundet i en sojaskråprøve. Indholdet var under den laveste af de vej-
ledende grænseværdier for ochratoksin A, nemlig grænseværdien for foder til svin.  
 
Der blev desuden fundet mykotoksiner i de 4 prøver af sojaskaller. I disse 4 prøver er der  positive 
resultater for tre forskellige mykotoksiner: Zearalenon, beauvericin og enniatin B. Indholdene af 
zearalenon var under den laveste af de vejledende grænseværdier for zearalenon, nemlig grænse-
værdien for foderblandinger til smågrise og gylte. 
 
Indholdene af de to nye og relativt ukendte mykotoksiner beauvericin og enniatin B lå væsentligt 
under de indhold, som Plantedirektoratet har fundet i korn. Beauvericin og enniatin B formodes 
primært at kunne dannes under skandinaviske klimaforhold. 
  
Der blev påvist indhold af cadmium i alle prøver. Samtlige cadmiumværdier lå under grænseværdi-
en med et højere niveau i skallerne end i sojaskrå og sojabønner. Bly blev fundet i en enkelt prøve 
sojaskaller, men under grænseværdien. 
 
Pesticidfundene efterviser, at ikke-EU-godkendte pesticider anvendes i sojaproduktionen i oprindel-
seslandet.  Projektet viser samtidig, at det kan være relevant at analysere for specielt pesticider, 
men også mykotoksiner og tungmetaller i sojaprodukter. Plantedirektoratets analyser tyder på at der 
med fordel kan sættes fokus på sojaskaller og land (afsenderland og oprindelsesland). Der bør dog 
også være opmærksomhed omkring andre sojaprodukter og andre oprindelseslande end Sydamerika. 
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Indledning 

Baggrund for undersøgelsen 
Danmarks import af sojaprodukter til foderproduktion er ca. 1,7 mio. ton (gennemsnit for de seneste 
3 år) , se bilag 1 om import af soja til Danmark  [1]. Risikovurdering og håndtering er derfor af stor 
betydning, særlig da soja helt overvejende skal importeres fra tredjelande. 
 
Foderstofbranchen (v. DLG) oplyser i 2009 at sojaprodukter udgør 65 % af det protein, der anven-
des i foderproduktionen i EU, at selvforsyningsgraden med soja i EU er 2 % (hovedparten skal der-
for importeres) samt at Danmark står for ca. 5 % af sojaimporten i EU, overgået af Holland, Spani-
en, Frankrig, Italien, Tyskland, England og Belgien.  
 
Danmark importerer størsteparten af den soja (skrå/kager, skaller og bønner), der anvendes i foder, 
fra Argentina og Brasilien. Desuden har der over de sidste 3 år været importeret soja fra Rusland, 
Kina, Ukraine, USA, Indien , Paraguay, Uruguay  samt Bolivia (i faldende orden efter importeret 
mængde i den 3-årige periode), se bilag 1 om import [1].  
 
Produktionen af soja udvides i disse år kraftigt i Sydamerika [2]. I Sydamerika dyrkes der GM-soja 
på hovedparten af sojaarealerne. Ideen bag dyrkning af insekt- og herbicid-resistent GM-soja er, at land-
manden skal sprøjte mindre og kun med ét middel, der samtidig anses for at være miljøvenligt.  
 
Dyrkningen af GM-soja har resulteret i et tydeligt skift mod reduceret eller ingen jordbearbejdning i 
Brasilien og Argentina [3,4,5]. Den herbicidresistente afgrøde passer godt ind i den etablerede trend 
hvad angår anvendelse af systemer med reducerede jordbearbejdning [6,7]. Samtidig er der efter en 
årrække set vækst af ukrudt, der er resistent eller ufølsomt overfor glyphosat [2,3,5]. For at minime-
re glyphosateresistensproblemet, anvendes forskellige tiltag: Bl.a. lader man planterester dække 
jorden efter høst, undgår at bruge lavere doser af glyphosat end de anbefalede, og anvender non-
selektive herbicider før såning [3,6].  
 
Sideløbende har sygdommen Asian Soybean Rust spredt sig i hele Sydamerika. Den findes på stort 
set alle sojaarealer i Brasilien og sygdommen er nu også dukket op i USA [6,8]. Asian Soybean 
Rust patogenet overlever alene på levende plantemateriale [9]. Reduceret jordbearbejdning kan der-
for medvirke til at patogenet overlever, men patogenet har dog desuden en lang række alternative 
værter ud over sojaplanten, hvorfor patogenet i mange tilfælde vil overleve uanset jordbearbejd-
ningsmetode [9].  
 
Bekæmpelse af Asian Soybean Rust og andre svampesygdomme foretages med fungicider som epo-
xyconazol, tebuconazol og azoxystrobin [8]. Både epoxyconazol og tebuconazol er mistænkt for at 
være hormonforstyrrende [10].  
 
Epoxiconazol er af EU’s kemikalieagentur foreslået opklassificeret til fosterskadende og dermed fa-
reklassificeret som ‘giftig’[11]. Kemikalieagenturets vurdering er oversendt til EU-kommissionen 
med henblik på implementering i eksisterende lovgivning, herunder stoffets godkendelse som pesti-
cid-aktivstof. 
 
Insektangreb bekæmpes med insekticider, f.eks. endosulfan og chlorpyrifos, som sælges i et relativt 
stort omfang i Latinamerika [6]. 
 
Glyphosatresistent ukrudt, reduceret jordbearbejdning og udbrud af Asian Soybean Rust i Sydame-
rika kan, som det ses af ovenstående, således muligvis medføre øget anvendelse af pesticider til be-
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kæmpelse af skadevoldere (ukrudt, insekter og svampe), herunder pesticider som er forbudte i EU 
(eksempelvis paraquat, 2,4 D) [2,6], og som lovligt kan anvendes i de lande, hvorfra vi importerer 
soja. 
 
Brugen af pesticider kan medføre, at rester af pesticider og deres nedbrydningsprodukter kan fore-
komme i vores foder. Restindholdet i foder må ikke overskride den maksimalgrænseværdi (MRL), 
der enten er fastsat i Danmark eller i EU.  
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Undersøgelsens formål og metode 
 
Overordnet set er hensigten med undersøgelsen at optimere Plantedirektoratets risikobaserede kon-
trolindsats og at samle og formidle viden, der kan indgå i foderbranchens indsats i forbindelse med 
risikoanalyse og valg af råvarer. 
 
Undersøgelsens formål er at belyse, i hvilket omfang importerede sojaprodukter, der anvendes til 
foderbrug, kan overholde maksimalgrænseværdierne for indhold af pesticidrester, mykotoksiner og 
tungmetallerne cadmium og bly.  
 
Undersøgelsen er udført i samarbejde med importørerne af soja, som har bidraget ved løbende at 
forhåndsanmelde importsendingerne.  
 
Undersøgelsen omfatter 20 skibsimporter (partier) af forskellige sojaprodukter fra Argentina, Brasi-
lien og Paraguay; 13 partier sojaskrå, 4 partier sojaskaller, 2 partier sojabønner og 1 parti sojamel. 
Af de 20 partier er 4 partier uden GM indhold og 16 partier er GM-soja.  
 

Prøvetagning og analyse 
 
Prøverne er udtaget af Plantedirektoratets kontrollører i forbindelse med importørens modtagelse af 
foderet i Danmark. Prøverne er udtaget i perioden 1. april 2009 til 17. november 2009 efter EU’s 
retningslinjer for prøvetagning [12]. 
 
Fra 2 partier af sojaskrå blev der under losning af skibene løbende udtaget hhv. 20 og 25 prøver. 
Dette blev gjort for senere at kunne undersøge eventuelle variationer i skibsladningen. I første om-
gang blev hhv. 4 og 5 af disse prøver analyseret for at få en indikation af indholdet af pesticidrester. 
Da der ikke blev fundet pesticider i de først analyserede prøver, blev de resterende prøver fra de to 
skibe ikke analyseret. 
 
Samlet set er 27 prøver fra de i alt 20 importladninger analyseret. Fra de 18 partier er der udtaget og 
analyseret en prøve pr. parti og fra de 2 ovennævnte partier er der analyseret henholdsvis 4 og 5 
prøver, taget jævnt fordelt i partiet under aflæsning. Prøverne er analyseret i december 2009 og ja-
nuar 2010 og er fordelt på følgende måde: 
 

Antal prøver Produkttype Oprindelsesland 
4 Sojaskaller Brasilien og Paraguay 
7 Sojaskrå Brasilien 

13 Sojaskrå Argentina 
1 Sojabønner Argentina 
1 Sojabønner Brasilien og Paraguay 
1 Sojamel Brasilien 

Tabel 1: Oversigt over fordelingen af de udtagne prøver 



 
 

8 

 

Resultater 
 Nedenfor ses en samlet oversigt over alle prøver og analyseresultater i undersøgelsen. 

 
Parti 
/skib 
Nr. 

Prøve 
Nr.  
09- 

Soja-
produkt 

Oprin-
delses-
land

 

1 

Af-
sen-
der. 

land

Oplyst 
GM 

1 

Fundet 
GM  
%

Cad- 

2 
mium 
mg/kg 

Bly 
mg/kg

Pesticid 
3 Påvist/ 

kvanti-
ficeret

Myko-
toksin  
påvist/ 
kvanti-
ficeret

3 
3 

1 311517 Skaller BR/PY RU GM 60 ± 12* 0,104  + + 
2 314163 Skaller BR/PY RU GM 100 ± 20 0,127  + + 
3 313601 Skaller BR/PY RU GM 100 ± 20 0,160 0,81 + + 
4 313602 Skaller BR/PY RU GM 100 ± 20 0,131  + + 
5 319919 Bønner BR/PY NL Ikke 

GM 
Spor 0,026    

6 
 

319901 Skrå HP AR AR GM 100  0,026    
319896 100 ± 20 0,027    
319565 100 ± 20 0,026    
319560 100 ± 20 0,036    
319914 100 ± 20 0,027    

7 319920 Skrå HP AR ? GM 100 ± 20 0,028    
8 319567 Skrå BR BR Ikke 

GM 
Spor 0,035    

9 319569 Skrå HP AR ? GM 100 ± 20 0,029    
10 319955 Skrå HP AR ? GM 100 ± 20 0,040    
11 311693 Skrå HP AR AR GM 100 ± 20 0,042    
12 311816 Skrå HP AR AR GM 100 ± 20 0,029    
13 317889 Skrå BR NL Ikke 

GM 
0,1 ± 0,1 0,036    

14 
 

319428 Skrå HP BR NL Ikke 
GM 

Spor 0,027    
319433 Spor 0,027    
319418 Spor 0,026    
319423 Spor 0,027    

15 319685 Bønner AR AR Ikke 
oplyst 

100 ± 20 0,038    

16 319684 Mel BR BR Ikke 
oplyst 

100 ± 20 0,035   + 

17 320190 Skrå AR ? GM 100 ± 20 0,041    
18 320189 Skrå AR AR GM 100 ± 20 0,040    
19 314299 Skrå HP AR AR GM 100 ± 20 0,040    
20 319954 Skrå BR NL Ikke 

oplyst 
Spor 0,034    

Tabel 2: Oversigt over alle prøver og resultater i undersøgelsen.  
1. Landekoder: BR = Brasilien, PY = Paraguay, AR = Argentina, RU = Rusland, NL = Holland.  
2. Analyseresultatet er angivet i vægtprocent med standardafvigelse. 
3. Resultatfeltet er tomt hvis de stoffer, der er analyseret for, ikke er påvist. Et plus (+) betyder, at 
mindst et af de stoffer, der er analyseret for, er påvist/kvantificeret. Analyseresultaterne fremgår af 
tabel 3. 
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Pesticider 
I undersøgelsen er sojafodermidlerne analyseret for indhold af 34 anvendte pesticider i sojaproduk-
tionen i Sydamerika. Disse pesticider er udvalgt, fordi hovedparten af de danske sojaimporter kom-
mer fra Sydamerika. En liste over de pesticider, der er analyseret for, kan ses i bilag 2 om analyse-
metoder.  
 
Der blev fundet pesticidrester i 4 af de 27 undersøgte prøver. Alle 4 prøver var GM-sojaskaller, med 
oprindelse i Brasilien/Paraguay og med Rusland som afsenderland; se tabel 2 og 3. 
 
Prøvenr.  311517 314163 313601 313602 319684 
Produkt  Sojaskaller Sojaskaller Sojaskaller Sojaskaller Sojaskrå 
Oprindelses- 
land 

 Brasilien/  
Paraguay 

Brasilien/  
Paraguay 

Brasilien/  
Paraguay 

Brasilien/  
Paraguay 

Brasilien 

Afsenderland  Rusland Rusland Rusland Rusland Brasilien 
GM-status  GM GM GM GM GM 
Pesticider 
mg/kg 

Glyphosat 12,3 25,2 24,7 26,7  
Carbendazin 0,01 0,02 0,01 0,03  
Pirimiphos-
methyl 

0,07 0,08 0,01   

Endosulfan  0,04 0,06 0,04  
2,4-D  0,02    

Mykotoksiner 
µg/kg 

Zearalenon 80 - 19 -  
Beauvericin 86 74 136 110  
Enniatin B - 13 - -  

 Ochratoksin     1,4 

Tungmetaller 
mg/kg 

Bly   0,81   
Cadmium 0,104 0,127 0,160 0,131 0,035 

Tabel 3: Oversigt over analyseresultater for prøver med fund af pesticider og/eller mykotoksi-
ner. Resultatfeltet er tomt hvis de stoffer, der er analyseret for, ikke er påvist. Hvis resultatet er an-
givet med en streg (-), er stoffet påvist, men resultatet ligger under detektionsgrænsen. Hvis der er 
fund af de ovenstående stoffer, som giver anledning til bemærkninger, er resultatet angivet med fed: 
Grænseværdien for glyphosat i sojabønner er 20 mg/kg og grænseværdien for pirimiphos-methyl i 
sojabønner er 0,05 mg/kg. 
 
EU har fastlagt grænseværdier for pesticider i sojabønner, men ikke specificeret grænseværdier for 
forskellige forarbejdede produkter af sojabønner. Det betyder, at man i første omgang kan sammen-
ligne et fundet indhold med grænseværdien for sojabønnerne. Men finder man en overskridelse, vil 
man for det enkelte produkt og det enkelte pesticid skulle vurdere, om grænseværdien kan anvendes 
direkte, eller om man skal tage hensyn til for eksempel dele af produktet, hvor pesticidet kan være 
opkoncentreret.  
 
Der blev fundet glyphosat i alle fire prøver af sojaskaller. Tre af disse havde højere indhold end 
maksimalgrænseværdien for sojabønner på 20 mg/kg. Desuden blev der fundet pirimiphos-methyl i 
tre af fire prøver af sojaskaller. To af disse havde et højere indhold end maksimalgrænseværdien for 
sojabønner på 0,05 mg/kg. Da sojaskaller ikke kan forventes at have samme indhold som hele so-
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jabønner, kan det ikke umiddelbart konkluderes, at der er tale om overskridelse af grænseværdierne, 
ligesom det beror på en konkret risikovurdering at afgøre, om indholdet er en risiko for fødevare-
sikkerheden. 
 
Der er desuden fundet carbendazin, endosulfan og 2,4-D i henholdsvis fire, tre og en af prøverne af 
sojaskaller. Alle værdier er under EU’s fastsatte grænseværdier for sojabønner [13]. 2,4-D og endo-
sulfan må ikke anvendes i EU, carbendazin må ikke anvendes i Danmark [14] 

 
. 

Undersøgelsen tyder på, at der er større sandsynlighed for at finde pesticidrester i sojaskaller end i 
sojabønner og sojaskrå, men det kan ikke umiddelbart vurderes, om indholdet udgør en risiko for 
fødevaresikkerheden. 
 

GMO-oprindelse og pesticidindhold 
 
Langt de fleste sojaprodukter, som anvendes til foder i dag, stammer fra genetisk modificeret herbi-
cidresistent soja.  
 
Roundup Ready soja af typen 40-3-2, som er gjort tolerant over for glyphosat-baserede herbicider, 
er den altdominerende type genetisk modificeret (GM) soja, der er dyrket rundt omkring i verden, 
herunder i Sydamerika. Soja fra Argentina vil næsten altid være GM soja, mens Brasilien og Para-
guay også vil kunne levere ikke GM soja. 
 
Af de 20 forskellige partier soja, der indgik i denne undersøgelse, var det for de 13 af partierne op-
lyst ved import, at de stammede fra GM soja, 4 stammede fra traditionelt forædlet soja (ikke GM), 
mens 3 manglede oplysning om deres GM status, se tabel 2.  
 
Produkternes GM-status (Roundup Ready Soja) blev bestemt analytisk for at undersøge en eventuel 
sammenhæng mellem brugen af GM soja og indholdet af herbicider, se tabel 2. Specielt kunne man 
måske forvente at se et højere indhold af sprøjtemidler i produkter, som stammer fra GM soja [6]. 
En sådan sammenhæng har imidlertid ikke kunnet vurderes. Dette bl.a. fordi de fire prøver, hvori 
der blev fundet pesticider, alle - ud over GM-status – også har en række andre karakteristika tilfæl-
les (produkttype, oprindelsesland o.l.), som adskiller sig fra alle andre prøver i undersøgelsen, og 
som kan begrunde pesticidindholdet.  
 

Mykotoksiner 
 
Alle 27 prøver er analyseret for følgende mykotoksiner, der er omfattet af PD’s multimetode for 
mykotoksiner: Nivalenol, deoxynivalenol, T-2 toksin, HT-2 toksin, 3-acetyl-deoxynivalenol, 15-
acetyl-deoxynivalenol, zearalenon, enniatin B, enniatin B1, enniatin A1, enniatin A og beauvericin.  
 
Prøverne er desuden analyseret for ochratoksin A. 
 
For disse i alt 13 mykotoksiner er der p.t. kun vejledende grænseværdier i foder for [15]:  
 

• Deoxynivalenol (laveste grænseværdi (900 µg/kg) findes for tilskuds- og fuldfoder til svin ),  
• Zearalenon (laveste grænseværdi (100 µg/kg) findes for tilskuds- og fuldfoder til smågrise 

og gylte (ungsøer)),  
• Ochratoksin A (laveste grænseværdi (50 µg/kg) findes for tilskuds- og fuldfoder til svin). 



 
 

11 

 

 
Der blev fundet 1,4 µg/kg ochratoxin A i en sojamelsprøve, hvilket er under den vejledende græn-
seværdi på 50 µg/kg, se tabel 3. 
 
Desuden blev der fundet zearalenon, beauvericin og enniatin B i de 4 prøver af sojaskaller, se også 
tabel 3. 
 
Der er ikke overskridelser af den vejledende grænseværdi for zearalenon. 
 
Der er på nuværende tidspunkt ikke meget viden om de toksiske aspekter af enniatin B og beauveri-
cin. Ud over enkelte data som tillægger stofferne cytotoksiske egenskaber, foreligger i dag så vidt 
vides ikke yderligere oplysninger om stoffernes sundhedsmæssige egenskaber. Toksinerne er rela-
tivt nyopdagede af finske forskere, og de svampe som frembringer stofferne menes primært at fore-
komme under klimatiske forhold svarende til det som er fremherskende i Skandinavien.  
 
Enniatin B

 

 er et mykotoksin der produceres af forskellige Fusarium stammer. Den ses ofte fore-
kommende i korn. De fundne indhold af såvel enniatin B som beauvericin er væsentlig lavere end 
de indhold, der er fundet i korn i forbindelse med Plantedirektoratets prøvetagning og analyse i an-
dre sammenhænge. 

Enniatin B og beauvericin er fundet i sojaskalsprøverne, som er importeret fra Brasilien/Paraguay 
via Rusland.  
 

Bly og cadmium 
 
Bly og cadmium er tungmetaller, som har flere industrielle anvendelser, og de kan for eksempel ved 
affaldsforbrænding spredes til det omkringliggende miljø [16,17]. Derudover indeholder visse fos-
forkilder, som anvendes i gødningsproduktion, cadmium, som kan ende i landbrugsjorden, når gød-
ningen spredes på markerne.  
 
Der blev fundet blyindhold over detektionsgrænsen på 0,5 mg/kg i en enkelt prøve, se tabel 2 og 3. 
Der var tale om en prøve af sojaskaller, og analysen viste et blyindhold på 0,81 mg/kg. Grænsevær-
dien for bly er 10 mg/kg (fodermidler) [18]. 
 
Det fundne blyindhold lå inden for samme område som data indsamlet af EFSA [17]. EFSA’s data 
omfatter 21 prøver af sojabønner og sojamel. I andre undersøgelser af bly i soja [19] blev der fundet 
lignende resultater.  
 
Metoden er beregnet til at kontrollere overholdelse af grænseværdien for bly i foder og har derfor 
ikke kunnet påvise niveauet af bly i sojaprodukterne i denne undersøgelse 
 
Der blev fundet cadmiumindhold over detektionsgrænsen på 0,1 µg/kg i alle 27 prøver. Der blev ik-
ke fundet indhold af cadmium over grænseværdien på 1 mg/kg [18]. Det gennemsnitlige cadmium-
indhold i sojabønner og sojaskrå i denne undersøgelse var henholdsvis 0,032 og 0,035 mg/kg. Soja-
skallerne adskilte sig fra de andre prøver med et gennemsnitsindhold på 0,13 mg/kg. 
 
Indholdet af cadmium i sojabønner og sojaskrå i denne undersøgelse var på niveau med data ind-
samlet af EFSA [16]. EFSA’s data omfatter 17 prøver af sojamel. 
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De 4 prøver af sojaskaller skiller sig ud fra de resterende 23 prøver i denne undersøgelse, ved at ha-
ve et cadmium indhold, der er ca. 4 gange højre end det, der blev fundet i sojaskrå og -bønner i 
denne undersøgelse. 
 
Undersøgelsen tyder på, at der er større sandsynlighed for at finde cadmium i skaldelene end i andre 
dele af sojabønner.  
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Konklusion 
 
I undersøgelsen er 20 importpartier af forskellige sojaprodukttyper blevet analyseret for genmodifi-
ceret (GM)-status samt for en række pesticider, mykotoksiner og tungmetaller.  
 
Bortset fra et enkelt fund af ochratoksin i sojaskrå forekommer alle fund af pesticider og mykotok-
siner i denne undersøgelse i 4 partier af genmodificerede sojaskaller fra Brasilien/Paraguay, impor-
teret via Rusland.  
 
Undersøgelsens analyseresultater giver ikke mulighed for at give en indikation af, om der kan være 
sammenhæng mellem genmodificeret (GM)-status og niveauet af pesticidrester i produkterne. Dette 
bl.a. fordi de fire prøver, hvori der blev fundet pesticider, alle - ud over GM-status - også har en 
række andre karakteristika tilfælles (produkttype, oprindelsesland o.l.), som adskiller sig fra alle 
andre prøver i undersøgelsen, og som kan begrunde pesticidindholdet.  
 
De 4 partier af sojaskaller, hvor stort set alle fund af pesticider og mykotoksiner forekom, er de 
eneste sojaskalspartier i undersøgelsen.  
 
Resultaterne kunne derfor tyde på, at der er større sandsynlighed for at finde pesticider og mykotok-
siner i skallerne end i selve sojabønnen og produkter heraf. Det 4 gange højere indhold af cadmium 
i skallerne, set i forhold til det gennemsnitlige indhold af cadmium i skrå og bønner, peger samtidig 
i retning af, at der også er større sandsynlighed for at finde cadmium i skaldelene end i andre dele af 
sojabønnerne. Grundet det lille antal prøver kan der dog ikke drages statistisk sikre konklusioner 
om dette ud fra undersøgelsens data.  
 
Undersøgelsens fund af pesticider, som ikke må anvendes i EU, giver dog mulighed for at konklu-
dere, at disse ikke-tilladte pesticider faktisk anvendes i sojaproduktionen i oprindelseslandet.  
 
Det er alene pesticiderne glyphosat og pirimiphos-methyl, som begge er tilladt i Danmark, der er 
fundet i mængder over den gældende grænseværdi for sojabønner.  
 
Sojabønner er det eneste sojaprodukt, der er fastsat grænseværdier for pesticider i. Fund af glypho-
sat og pirimiphos-methyl over grænseværdien, kan pege i retning af et behov for at få fastsat græn-
seværdier for pesticidindhold i andre sojaprodukttyper end sojabønner, i første omgang skaldelene.  
Dette vil give bedre mulighed for at vurdere, om indholdet kan udgøre en risiko for fødevaresikker-
heden. 
 
Alle fund af mykotoksiner lå under de laveste af de vejledende grænseværdier for zearalenon og 
ochratoksin A. I et enkelt parti sojaskaller, som blev importeret via Rusland, er der fundet lave kon-
centrationer af et nyt og relativt ukendt mykotoksin, enniatin B, som formodes primært at kunne 
dannes under skandinaviske klimaforhold. Plantedirektoratet vil fortsat have fokus på analyse for 
dette mykotoksin i en række foderafgrøder, herunder også soja. 
 
Plantedirektoratets undersøgelse tyder ikke på store risici ved den danske import af soja fra de om-
handlede sydamerikanske lande. Undersøgelsen viser imidlertid, at det er relevant at analysere for 
pesticider, samt eventuelt at overvåge mykotoksin- og tungmetalindholdet i sojaprodukter.  
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Plantedirektoratets analyser peger i retning af, at der bør være særlig opmærksomhed omkring soja-
skaller og land (oprindelses- og afsenderland) uden at andre sojaprodukttyper dog skal glemmes. I 
det fremtidige analysearbejde er det vigtigt at prøver af foderimporter fra andre relevante destinati-
oner også analyseres, f.eks. partier fra Ukraine, Rusland, Indien og Kina. Flere analyser vil give 
mere viden om risikoparametre og herigennem styrke grundlaget for vurdering af risici ved sojaim-
port. 
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Bilag 1 
 

Import af soja til Danmark 2007-2009 
 
 
 

 2007 2008 2009 

Oliekager og andre faste restproduk-
ter fra udvinding af sojaolie, også 
formalede eller i form af pil-
ler/pellets 

1939316 1624327 1459797 

 
IMPORT(kg.)/Oliekager og andre faste restprodukter fra ud-
vinding af sojaolie, også formalede eller i form af pil-
ler/pellets 

  2007 2008 2009 

Argentina 1255944698 1172354786 1048956350 

Brasilien 456273930 170927075 127462762 

Nederlandene 79558396 85921628 105953815 

Ukraine 0 0 48889000 

USA 0 40954055 0 

Rusland 11893925 23516076 3041872 

Italien 9573120 13088904 13953734 

Belgien 8301587 2499880 5373843 

Storbritannien 4719359 4433882 0 

Kina 3662300 5434505 0 

Paraguay 0 0 3770665 

Bolivia 1350100 0 0 

Polen 1200257 0 0 

Indien 0 200500 192580 

Uruguay 0 169420 0 
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Bilag 2 
 
Analysemetoder  
Pesticider 
Endosulfan er bestemt med Plantedirektoratets analysemetode til chlorerede pesticider, som anven-
der GC-ECD. 
 
Der er yderligere analyseret for følgende pesticid-aktivstoffer efter Plantedirektoratets mul-
timetode 
 
Tabel 2,4-D Myclobutanil 
Aldicarb Paraquat 
Atrazin Parathion 
Azoxystrobin Penconazol 
Carbendazim Pendimethalin 
Carbofuran Picoxyclostrobin 
Chlorpyriphos Pirimiphos-methyl 
Chlorpyriphos-methyl Prochloraz 
Cyanazin Procymidon 
Diquat Propiconazol 
Epoxiconazol Pyraclostrobin 
Glyphosat Tebuconazol 
Imazalil Terbuthylazin 
Iprodion Thiabendazol 
Kresoxim-methyl Trifluralin 
Malathion Trifluxystrobin 
Metconazol  
 
 
 
Analyt Kvantificeringsgrænse 

 mg/kg 
Glyphosat 4 
Carbendazin;  
Pirimiphos-methyl;  
2,4-D 

0,01 

Endosulfan  0,002 
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Bilag 3 
 
Analysemetoder  
Mykotoksiner 
 
Der er analyseret for ochratoksin A. Desuden er der analyseret for følgende 12 mykotoksiner efter 
Plantedirektoratets multimetode: 
 
Nivalenol, deoxynivalenol, T-2 toksin, HT-2 toksin, 3-acetyl-deoxynivalenol , 15-acetyl-
deoxynivalenol, zearalenon, enniatin B, enniatin B1, enniatin A1, enniatin A  og beauvericin. 
 
Følgende metoder er anvendt til analyser af mykotoksiner i sojaprojektet: 
 
Mykotoksiner ( samtidig bestemmelse af 12 mykotoksiner): 
Hus metode: ”Multimetode til bestemmelse af mykotoksiner i korn”  baseret på  M. Sulyok, R. 
Krska and R. Schuhmacher in  Anal Bioanal Chem (2007) 389:1505-1523. 
Prøven ekstraheres med acetonitril/vand (84/16 v/v). Ekstraktet analyseres - efter fortynding og til-
sætning af 3 interne C-13 mærkede standarder – med  HPLC-trippel quadropole masse spektrometri. 
 
Følgende mykotoksiner medtages: nivalenol, deoxynivalenol, T-2 toksin, HT-2 toksin,  3-acetyl-
deoxynivalenol, 15-acetyl-deoxynivalenol, zearalenon, 4 enniatiner ( B, B1, A og A1) og beauveri-
cin.  
 
Ochratoksin A: 
Hus metode I.K.LAB.MET.4038 ”Metode til bestemmelse af ochratoksin A i korn”. 
Prøven ekstraheres med 60 % vandig opløsning af acetonitril. En delmængde oprenses på immu-
noaffinitetskolonne. Endelig separation og bestemmelse sker ved omvendt fase C18 kolonne efter-
fulgt af fluorescens detektion. 
 
 
Analyt Detektionsgrænse (LOD) 

 µg/kg 
Zearalenon, beauvericin 15 
Enniatin B 10 
Ochratoksin A 0,5 
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Bilag 4 
 
Analysemetoder  
Bly og cadmium 
 
Bly og Cadmium blev bestemt ved induktiv koblet plasma optisk emisions spektrometri (ICP-OES), 
hvor prøvens indhold af bly og cadmium bestemmes samtidigt i en fortyndet prøveopløsning.  
 
Den fortyndede prøveopløsning blev fremstillet ved, at foraske 5 g af en formalet prøve ved 470 °C 
i 4-16 timer. Efterfølgende blev prøverne opløst i koncentreret saltsyre, der herefter blev fortyndet i 
0,5 M HCl i et passende forhold. Alle bestemmelserne af bly og cadmium blev udført som dobbelt-
bestemmelser. 
 
Metodens detektionsgrænse, usikkerheden ved bestemmelsen udtrykt ved reproducerbarheden, samt 
repeterbarheden ses af nedenstående tabel 

 
Analyt Detektionsgrænse 

(LOD) 
Repeterbarhed 

r(i)

Reproducerbarhed 
(R/2 (i) /2) 

 mg/kg % % 
Bly 0,5 7,0 12 
Cadmium 0.007 4,4 13 
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