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Bestillingen fra Landbrugsstyrelsen 
Bestillingen vedrører risikovurdering af GM-majs 1507 X 59122 X MON810 X 
NK603 - EFSA-GMO-NL-2011-92, Som det fremgår af mail fra GMO Sekreta-
riatet af 27. oktober, 2017, foreligger der nu en miljørisikovurdering fra EFSA 
for den følgende GMO til anvendelse i fødevarer og foder (forordning nr. 
1829/2003):  

DCE bedes foretage en vurdering af: 

1) Risikovurderingen fra EFSA, herunder dennes relevans i en dansk kon-
tekst, og 

2) Risikoen for effekter på dansk miljø og natur, som følge af en godkendelse 
af GM-majs 1507 X 59122 X MON810 X NK603 på de angivne betingelser. 

LBST beder om at få DCE’s vurdering senest 31. januar, 2018.  

DCE’s konklusion 
DCE vurderer at EFSA’s vurdering er relevant for danske forhold og DCE 
er overordnet set enig i EFSA’s konklusioner. 

DCE konkluderer samlet at effekterne på natur og miljø som følge af tab af 
GM-majs 1507 X 59122 X MON810 X NK603 vil være negligerbare, da sand-
synligheden for at majs overlever uden for dyrkningssystemet er meget 
lille og effekten af enkeltstående hændelser hvor overlevelse forekommer 
også vil være meget lille.  

Da Teosinthe har en negligerbar sandsynlighed for forekomst og overle-
velse i Danmark og sandsynligheden for at frø af GM-majs 1507 X 59122 X 
MON810 X NK603 spirer og overlever til at sprede pollen også er negliger-
bar, er risikoen forbundet med spredning af genet til vilde slægtninge til 
majs negligerbar i forhold til dansk natur og miljø. Den natur og miljømæs-
sige risiko forbundet med spredning til dyrket majs vurderes negligerbar, 
dels fordi sandsynligheden for at GM-majs 1507 X 59122 X MON810 X 
NK603 bliver i stand til at sprede genet under danske forhold er negliger-
bar, dels fordi effekterne på natur og miljø forbundet hermed er negliger-
bare. Risikoen for ikke-målorganismer vurderes negligerbar, fordi fore-
komst af GM-majs 1507 X 59122 X MON810 X NK603 vil være negligerbar 
og fordi undersøgelser ikke har fundet effekter på ikke mål-organismer. 
Risikoen for miljøet i øvrigt vurderes negligerbar, dels fordi sandsynlighe-
den for tab til miljøet sandsynligvis kun vil omfatte små mængder, dels 
fordi effekterne på miljøet med stor sandsynlighed ikke vil adskille sig fra 
de effekter der ville forekomme ved tab af konventionel majs. Endelig vur-
deres det at den hidtidige generelle overvågning af uforudsete effekter er 
tilstrækkelig.  

DCE’s konklusion ovenfor er baseret på nedenstående vurdering af risiko for effekter 
på dansk natur og miljø. 
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DCE’s vurdering af risikoen for effekter på dansk miljø og natur, 
som følge af en godkendelse af GM-majs 1507 X 59122 X 
MON810 X NK603 på de angivne betingelser 
DCE har vurderet risici for miljøet ved import af den fire-stakkede genmodi-
ficerede herbicidtolerante (glufosinat og glyfosat) og insektresistente (som-
merfugle fx Ostrinia, Sesamia, og biller Diabrotica) majs 1507 X 59122 X 
MON810 X NK603 til andre formål end dyrkning. Insektresistensen er opnået 
via indsatte gener der udtrykker Bt-toksiner. 

Den miljømæssige risikovurdering omfatter:  

1. miljø- og naturmæssig risiko forbundet med spredning af den genmodifi-
cerede majs til naturen 

2. miljø- og naturmæssig risiko forbundet med spredning af genet til vilde 
slægtninge til majs 

3. miljø- og naturmæssig risiko forbundet med spredning af genet til dyrket 
majs 

4. miljø- og naturmæssig risiko for effekter på ikke mål-organismer 
5. miljø- og naturmæssig risiko for effekter på miljøet i øvrigt  
6. miljø- og naturmæssige behov for overvågning i forbindelse med ansøg-

ningen. 

Bemærk at DCE tidligere har risikovurderet den samme majs for Miljøstyrelsen d. 23. 
april, 2012 (EFSA/GMO/NL/2011/92). Denne risikovurdering er vedlagt som Ap-
pendix 1. 

1. Import af den genmodificerede majs 1507 x 59122 x MON810 x NK603 vil 
med stor sandsynlighed medføre tab af levende frø i forbindelse med 
håndtering af majsen fra import til forarbejdning. De indsatte egenskaber 
medfører ikke ændring af spildfrøs evne til at spire og overleve til voksen-
stadiet, da forhindringen for dette primært ligger i kultiveringen af majs, 
som gør at arten har mistet evnen til at etablere sig uden for dyrkningssy-
stemet (OECD, 2003; COGEM 2012). Da de danske forhold med frost yder-
ligere begrænser majsens muligheder for overlevelse og spiring, vurderer 
DCE at sandsynligheden for spiring fra spildfrø er meget lille. Hvis spiring 
alligevel skulle ske, vurderer DCE at sandsynligheden for at den voksne 
GM-majsplantes frø modnes, spredes og spirer er meget lille. Dette skyl-
des, ud over at danske forhold ikke er favorable for majs, at majs under 
kultiveringen har mistet evnen til at sprede frøene fra kolben (OECD 2003). 
Den samlede sandsynlighed for at spild af frø fra den herbicidtolerante og 
insektresistente majs 1507 x 59122 x MON810 x NK603 fører til etablering 
af majsplanter i naturen, vurderer DCE derfor som negligerbar. Selvom 
resistensen over for sommerfugle og biller potentielt forøger majsens over-
levelsesevne i naturen, ændrer det ikke på majsens grundlæggende man-
gel på evne til at overleve uden for dyrkningssystemet. Derfor vurderer 
DCE, at den samlede risiko for natur og miljø som følge af tab af frø af GM-
majsen er negligerbar. 

2. I Danmark findes der aktuelt ikke vilde slægtninge til majs. Der er dog i 
de senere år dukket teosinthe (en slægtning til majs) op i Sydeuropa, hvor 
den i Spanien betegnes som et problem i majsmarker (Testbiotech 2017). 
Denne teosinthe er en hybrid mellem majs og en anden teosinthe art 
(Trtikova et al 2017), og den kan hybridisere med majs og derved opnå 
egenskaber fra genmodificeret majs (Trtikova et al 2017). Teosinthe-arterne 
findes naturligt i Mellemamerika, først og fremmest i Mexico (Fukunaga 
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et al 2005) og er dermed ikke en slægt DCE forventer kan trives under nu-
værende danske klimatiske forhold. Derfor vurderer DCE sandsynlighe-
den for at der kan forekomme genspredning til teosinthe under danske 
forhold som negligerbar. DCE vurderer derfor, at risikoen for spredning 
til vilde slægtninge under danske forhold er negligerbar. 

3. Sandsynligheden for at tab af levende frø af transgen majs 1507 X 59122 X 
MON810 X NK603 medfører etablering af voksne majsplanter, der kan 
sprede pollen er, som ovenfor beskrevet negligerbar. Derfor er forekomst 
af transgenet i dyrket majs som følge af pollenspredning meget lille. Da 
sandsynligheden for at frø indeholdende genet fx som følge af iblanding i 
konventionel såsæd tabes i forbindelse med høst og efterfølgende spirer 
også er meget lille, forventer DCE at den samlede sandsynlighed for fore-
komst af transgenet i dyrket majs er meget lille. Der forventes ydermere 
alene negligerbare effekter på natur og miljø, som følge af forekomst af 
transgenet i dyrket majs. Derfor vurderer DCE, at risici for natur og miljø 
forbundet med spredning af genet til dyrket majs vil være negligerbare. 

4. Sandsynligheden for effekter af majsplanternes indhold af Bt-toksiner på 
ikke-mål organismer som følge af import af 1507 X 59122 X MON810 X 
NK603-majsen som levende frø vurderer DCE vil være negligerbar. Dette 
skyldes at sandsynligheden for stor eller permanent forekomst af den 
transgene majs i natur og miljø vil være negligerbar, og at der samtidig 
ikke i de test der er gennemført er fundet effekter af betydning på ikke 
målorganismer (Application EFSA-GMO-NL-2011-92), hvorfor sandsyn-
ligheden for sådanne effekter vurderes at være lille. Samlet vurderes risi-
koen for effekter på ikke målorganismer som følge af import og tilfældig 
spredning af 1507 X 59122 X MON810 X NK603-majsen derfor som negli-
gerbar. 

5. DCE vurderer, at der over tid vil være stor sandsynlighed for tab af mate-
riale af 1507 X 59122 X MON810 X NK603 til miljøet. Mængderne vil dog 
oftest være små og lokalt forekommende på steder hvor 1507 X 59122 X 
MON810 X NK603-majsen importeres, forarbejdes og forhandles. Da 1507 
X 59122 X MON810 X NK603 samtidig ikke adskiller sig fra konventionel 
majs ud over, at den indeholder gener der gør den tolerant over for herbi-
ciderne glyfosat og glufosinat, og resistent over for sommerfugle og biller, 
forventer DCE ikke, at tab af materiale af 1507 X 59122 X MON810 X 
NK603-majsen til miljøet vil medføre andre effekter end dem der ville fo-
rekomme ved tilsvarende tab af konventionel majs. Risikoen for miljøet 
vurderer DCE derfor som negligerbar. 

6. På baggrund af ovenstående og oplysningerne fra ansøger vurderer DCE, 
at generel overvågning af uforudsete effekter på natur og miljø vil være 
tilstrækkeligt.  

DCE vurdering af risikovurderingen fra EFSA, herunder dennes 
relevans i en dansk kontekst 
DCE er enig med ansøger og EFSA i at der ikke kan forventes uønskede effek-
ter hverken af den fire-stakkede majs 1507 X 59122 X MON810 X NK603 selv, 
eller af subkombinationer af de fire indgående GM-majs. DCE er også enige 
med EFSA i at den generelle overvågning skal fortsætte i overensstemmelse 
med ansøgers beskrivelse og med årlig rapportering som hidtil.  
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Appendix 1 
 

 
INSTITUT FOR BiOSCIENCE 

 
Økologisk risikovurdering af genmodificeret majs-krydsning: 1507 x 59122 
x MON810 x NK603 i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 
1829/2003/EF. 
 
 
1.  Anmeldelsen 
Firmaet Pioneer Hi-Bred International har indsendt en anmeldelse til de kompetente myn-
digheder i Holland om markedsføring af en fire-stakket genmodificeret majs (Zea mays L. 
Merrill) under Forordningen 1829/2003/EF, der inkluderer at bestemmelserne i Direktivet 
2001/18/EF overholdes. Ansøgningen omfatter import og videreforarbejdning af frø til fo-
der og fødevarer, men ikke import af frø til dyrkning. Materialet vil formentlig blive impor-
teret som levende frø. Den anmeldte majs, der er en krydsning mellem 1507, 59122, MON810 
og NK603-majsen, er blevet genmodificeret til tolerance over for herbiciderne 
phosphinothricin og glyfosat (2-3-stakket) samt gjort tolerante mod angreb af sommerfug-
learter såsom majsboreren (Ostrinia nubilalis), nogle billearter (Sesamia-arter) og majsrodor-
men (Diabrotica virgifera) samt arter af bladbiller (Chrysomelidae). De kompetente myndighe-
der i Holland indstiller den anmeldte firestakkede majskrydsning til EFSA for godkendelse 
til markedsføring i EU-medlemslandene.  
 
2.  Baggrundsoplysninger 
2.1. Generel beskrivelse af majs biologi og dyrkningsforhold 
Majs er en gammel kulturafgrøde som stammer fra Central Amerika, hvor den har været 
dyrket i mere end 5000 år.  
  Majs er en enårig plante med to eller flere hunlige blomsterstande, som danner 
kolberne, og med en pollenproducerende blomsterstand der afslutter skuddet. Majs er 
vindbestøvet og samtidig overvejende fremmedbestøver, da hanblomsterne udvikles før 
hunblomsterne er modtagelige for bestøvning. Bier kan indsamle majspollen, men synes 
ikke at have nogen væsentlig betydning for bestøvningen, formentlig fordi de hunlige 
blomsterstande mangler nektar og derfor ikke tiltrækker bierne (Emberlin 2000). 
  Vinden kan sprede majspollen fra en mark mindst 800 m og bestøve planterne i en 
anden majsmark (Eastham & Sweet 2002). Koncentrationen af pollen i luften aftager dog 
hurtigt (mere end eksponentielt) med afstanden. Det er vurderet i EU, at en isolations-
afstand på 150 m mellem markerne under normale forhold vil sikre mere end 99 % renhed 
af frøproduktionen hos fremmedbestøvede linjer (Tolstrup et al., 2007).  
  Majs har ikke nogen vilde slægtninge i Europa som den kan danne hybrider med. 
Spredningen af gener via pollen kan derfor kun foregå mellem marker med dyrkede 
majsplanter. 
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Hver majskolbe indeholder ca. 500 frø, som normalt ikke løsgøres under modningen men 
høstes samlet på kolben, hvor frøene er indesluttede i dækbladene. Frøtab i marken under 
høst er normalt ret begrænset, men spredning kan også foregå under transport og såning. 
Fugle som fasaner, krager og råger kan fouragere på de nysåede frø, men der kendes ikke 
eksempler på at dette skulle medføre spredning af frøene til arealer udenfor marken (cit. J. 
Højland). Eventuelle spildfrø af majs der bliver nedpløjet i jorden, kan ikke overleve mere 
end højst et år i frøbanken (Thompson et al., 1997). Kuldepåvirkning vil hæmme væksten 
og kan dræbe de kimplanter der er spiret om efteråret eller tidligt om foråret. Majsplanter 
tåler ikke lange kuldeperioder eller frost, hvilket effektivt begrænser risikoen for spredning 
og etablering under danske forhold. 
 
Der blev dyrket ca. 171.800 ha med majs i Danmark i 2009 (Miljøstyrelsen, 2009) og arealet 
forventes at stige yderligere i de kommende år. Majs har været dyrket i Danmark i over 100 
år, dog især i de sidste fire årtier. I løbet af denne tidsperiode har majs ikke etableret sig 
uden for de dyrkede arealer (Madsen & Lyck 1991). Der kan forekomme majsplanter 
tilfældig spredt på ruderater og lignende steder i Danmark, men disse planter reproducerer 
sig ikke videre. På verdensplan forekommer majs heller ikke udenfor de dyrkede arealer 
(OECD, 2003). Hovedparten af majsen herhjemme dyrkes til foderbrug, hvor planten oftest 
høstes inden kolberne er modne. Der er dog også en begrænset produktion af sukkermajs, 
som anvendes til konsum.  

 
2.2 Virkningen af PAT-genet i 1507- og 59122-majsen der koder for glufosinat-ammonium 
herbicider samt eventuelle effekter på ikke-målorganismer. 
Glufosinat-ammonium er et bredspektret herbicid, der er virksomt overfor både en- og to-
kimbladede planter. Da det kun i ringe grad transporteres rundt i planten virker det kun 
der hvor det rammer planterne. Glufosinat-ammonium hæmmer glutamin-syntesen hvilket 
blokerer plantens evne til at bortskaffe den ammoniak, som er et affaldsprodukt der f.eks. 
dannes når proteiner nedbrydes. Planterne eliminerer ammoniak ved at indbygge det i nye 
proteiner. Glufosinat-ammonium forhindrer denne genanvendelse, så ammoniak i stedet 
opkoncentreres og dermed forgifter planten. Akut oral giftighed for pattedyr (LD50) er 200 
mg/kg legemsvægt for hunde og højere for øvrige testede arter, 5-dages kost LC50 for fugle 
er > 5000 mg/kg, 96 timers LC50 for regnbueørred er 580 mg/L  (Kidd 1991) og kan dermed 
betragtes som meget lidt giftigt. Glufosinat-ammonium er heller ikke giftigt for bier, idet 
LD50 >100g/bi (Kidd 1991). 

Totalbekæmpelse af ukrudt kan medføre at der på nogle tidspunkter af sæsonen er færre 
ukrudtsarter eller ukrudtsfrø til rådighed for herbivore insekter eller frøædende dyr end i 
konventionelle marker. Der er risiko for udvikling af tolerance hos enkelte ukrudtsarter, 
som kan medføre behov for supplerende ukrudtsbekæmpelse. Dette kan medføre at en 
eventuel miljøfordel ved den herbicidtolerante afgrøde, sammenlignet med konventionelle 
afgrøder og sprøjtemidler, bliver reduceret. Muligheden for resistensudvikling er dog min-
dre når der anvendes flere herbicider, hvilket der er mulighed for i dobbeltresistente afgrø-
der. 
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2.3 Virkningen af Cry1F-genet i 1507-majsen og eventuelle effekter på ikke-mål-organis-
mer. 
Cry-proteiner virker ved at binde sig til specifikke bindingssteder i tarmen hos følsomme 
insektarter, hvor det afbryder transporten af ioner over tarmvæggen, hvilket medfører at 
insektet bliver inaktivt eller dør. De aktuelle Cry-proteiner, Cry1A.105 og Cry2Ab2 har 
specifik giftvirkning på larverne af specielle sommerfugle der angriber majs (nogle arter af 
ugler), såsom majsboreren (Ostrinia nubilalis) og ipsilonuglen (Agrotis ipsilon). Toksinet 
virker når larverne æder majsens rødder eller andre dele af planten.  
  Cry1F, har specifik giftvirkning overfor larverne af sommerfugle (Lepidoptera), der 
angriber majs, såsom majsboreren (Ostrinia nubilalis) og Sesamia arter. Det er også yderst 
effektivt overfor arterne Spodoptera frugiperda, Agrotis ipsilon and Diatraea grandiosella. Da 
toksinet er udtrykt i alle dele af majsen er det giftigt for sommerfuglelarver, der æder disse 
dele. De primære mål-organismer er således sommerfugle af slægterne Ostrinia og Sesamia 
samt andre majsspisende sommerfuglelarver. Ikke-målorganismer kan potentielt også være 
andre insekter end sommerfugle eller dyrearter som æder insekter, der har ædt af majsen. I 
laboratorium- og feltundersøgelser er der dog ikke fundet nogen uønskede effekter af Cry1F 
på bl.a. collemboler, regnorme, dafnier, honningbilarver, mariehøns, rovbiller, guldøje, 
parasitiske hvepse, guldsmede og edderkopper (OECD, 2007). 

 

2.4 Virkningen af cry1A(b)-genet i MON810-majsen der koder for insektresistens og 
eventuelle effekter på ikke-målorganismer. 

Cry-proteiner findes naturligt hos Bacillus thuringiensis som såkaldt Bt-toxin. Cry-proteiner 
virker toksiske ved at binde sig til specifikke bindingssteder i tarmen hos følsomme 
insektarter, hvor det afbryder transporten af ioner over tarmvæggen. Derved paralyseres 
tarmsystemet, hvilket medfører at insektet bliver inaktivt eller dør i forbindelse med 
bakteriel omsætning af tarmindholdet. Det aktuelle Cry-protein, Cry1Ab, har specifik 
giftvirkning overfor larverne af sommerfugle (Lepidoptera), der angriber majs, såsom 
majsboreren (Ostrinia nubilalis) og Sesamia arter. Da toksinet er udtrykt i alle dele af majsen 
er det giftigt for sommerfuglelarver, der æder disse dele. De primære mål-organismer er 
således sommerfugle af slægterne Ostrinia og Sesamia samt andre majsspisende 
sommerfuglelarver. Ikke-målorganismer kan også være andre insekter end sommerfugle 
eller dyrearter som æder insekter, der har ædt af majsen.  
 
I laboratorietests med forskellige ikke-målorganismer såsom: vagtler, ørreder, dafnier, 
collemboler, honningbier, mariehøns, guldøje, parasitiske hvepse og regnorme blev der ikke 
fundet nogen uønskede effekter af Cry1Ab-proteinet (Agbios 2007, US EPA 2001).  
 
Pollen der er spredt fra genmodificerede majslinier, der indeholder Cry1Ab proteinet, kan i 
teorien udgøre en risiko for sommerfuglelarver af f.eks. monarken, når disse lever på planter 
lige uden for majsmarken. Grundige undersøgelser i USA og Canada med det 
nærtbeslægtede toksin Cry1Ab har dog vist, at den reelle risiko for at larvernes overlevelse 
påvirkes negativt er ubetydelig (Sears 2001, Stanley-Horn 2001). Non-target organismer kan 
være arter som spiser insekter der har spist af majsen eller andre insekter end sommerfugle 
som spiser majs. 
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2.5 Virkningen af cry34Ab1 og cry35Ab1-generne i 59122-majsen og eventuelle effekter 
på ikke-målorganismer. 

Cry-proteiner findes naturligt hos Bacillus thuringiensis som såkaldt Bt-toxin. Cry-proteiner 
virker toksiske ved at binde sig til specifikke bindingssteder i tarmen hos følsomme 
insektarter, hvor det afbryder transporten af ioner over tarmvæggen. Derved paralyseres 
tarmsystemet, hvilket medfører at insektet bliver inaktivt eller dør i forbindelse med 
bakteriel omsætning af tarmindholdet. Det aktuelle Cry-protein, Cry1Ab, har specifik 
giftvirkning overfor larverne af sommerfugle (Lepidoptera), der angriber majs, såsom 
majsboreren (Ostrinia nubilalis) og Sesamia arter. Da toksinet er udtrykt i alle dele af majsen 
er det giftigt for sommerfuglelarver, der æder disse dele. De primære mål-organismer er 
således sommerfugle af slægterne Ostrinia og Sesamia samt andre majsspisende 
sommerfuglelarver. Ikke-målorganismer kan også være andre insekter end sommerfugle 
eller dyrearter som æder insekter, der har ædt af majsen.  
 
I laboratorietests med forskellige ikke-målorganismer såsom: vagtler, ørreder, dafnier, 
kollemboler, honningbier, mariehøns, guldøje, parasitiske hvepse og regnorme blev der 
ikke fundet nogen uønskede effekter af Cry1Ab-proteinet (Agbios 2007, US EPA 2001).  
 
Pollen der er spredt fra genmodificerede majslinier, der indeholder Cry1Ab proteinet, kan i 
teorien udgøre en risiko for sommerfuglelarver af f.eks. monarken, når disse lever på planter 
lige uden for majsmarken. Grundige undersøgelser i USA og Canada med det 
nærtbeslægtede toksin Cry1Ab har dog vist, at den reelle risiko for at larvernes overlevelse 
påvirkes negativt er ubetydelig (Sears 2001, Stanley-Horn 2001). Non-target organismer kan 
være arter som spiser insekter der har spist af majsen eller andre insekter end sommerfugle 
som spiser majs. 
 
 
2.6 Virkningen af cp4 epsps-generne t i NK603-majsen der koder for glyfosat-tolerance 
og eventuelle effekter på ikke-målorganismer 
 
Glyfosat (N-(phosphonomethylglycine) er et effektivt systemisk bredspektret herbicid, som 
effektivt vil bekæmpe de fleste ukrudtsarter. Det virker ved at påvirke specifikke biosynte-
tiske trin via hæmning af enzymatiske processer. Den primære virkemåde sker ved hæm-
ning af 5-enolpyruvyl shikimate-3-phosphate (EPSP) synthase hvorved dannelse af de es-
sentielle aromatiske aminosyrer phenylalanin, tyrosin og tryptophan forhindres. Halve-
ringstiden for glyfosat i jord er oftest kort, dvs. < 60 dage, men kan under forhold med ringe 
mikrobiel aktivitet være 1 år. Miljømæssige risici ved anvendelsen inkluderer muligheden 
for vindafdrift til markomgivelser, overfladeafstrømning til overfladevand samt nedsivning 
til det øvre grundvand (Scott-Fordsmand et al. 2000). Glyfosat er meget giftigt overfor næ-
sten alle planter i vækst. Sublethal eksponering kan føre til forøget følsomhed overfor plan-
tesygdomme. Det er ikke særlig giftigt for invertebrater (LD50 for bier > 0,1 mg ved kontakt 
eller indtag), fugle, pattedyr og mennesker. Der kan være mikrobielle virkninger, mest 
sandsynligt på alger i vandmiljøet. Derudover kan der være indirekte virkninger på f.eks. 
jordfauna og insekter som følge af at vegetationen fjernes eller reduceres.  
  Totalbekæmpelsen af ukrudt kan medføre at der på nogle tidspunkter af sæso-
nen er færre ukrudtsarter eller ukrudtsfrø til rådighed for herbivore insekter eller 
frøædende dyr end i konventionelle marker. Der er risiko for udvikling af tolerance hos 
enkelte ukrudtsarter, som kan medføre behov for supplerende ukrudtsbekæmpelse. Dette 
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kan medføre at en eventuel miljøfordel ved den Roundup tolerante afgrøde, sammenlignet 
med konventionelle afgrøder og sprøjtemidler, bliver reduceret. 
 

3.  Specifikke oplysninger fra anmeldelsen 

3.1 Beskrivelse af den genmodificerede plante og de indsatte egenskaber  
Anmeldelsen fra Pioneer Hi Bred gælder markedsføring af en krydsning mellem fire for-
skellige genmodificeret majs: 1507 x 59122 x MON810 x NK603.  
 
Følgende gener er de vigtigste indsat i majs linie 1507:  

1. Genet cry1F som koder for et -endotoxin der giver resistens mod den europæiske majs-
borer.   

2. Genet pat der giver tolerance mod glufosinat-ammonium herbicider. 

Efterfølgende analyser viser at kun en enkelt kopi af de indsatte gener er indsat i majsen 
inklusive nogle ikke-funktionelle stykker som findes i 1507-majsen (Anmeldelsen, Part I, 
Sect. C og D.2). Generne, i form af restriktionsfragmenter blev indsat i majsen ved hjælp af 
en partikel kanon.  

 
Følgende gener er de vigtigste der er indsat i majs linie 59122 (Anmeldelsen, Part I, sect. C 
og D.2): 
Følgende gener er indsat i majs linie 59122:  

3. Cry34Ab1 og cry35Ab1 som koder for to -endotoxiner der sammen giver resistens mod 
angreb af majsrodormen (Diabrotica spp.).  

4. Pat-proteinet der giver tolerance mod glufosinat-ammonium herbicider. 
 
Generne blev indsat under anvendelse af Agrobacterium medieret transformation.  

Efterfølgende analyser viser at der kun en enkelt kopi af de indsatte gener er indsat i majsen 
(Anmeldelsen, Sect. D.2).  

Følgende gener er de vigtigste der er indsat i majs linie MON810 (Anmeldelsen, Part I, sect. 
C og D.2): 
5. Cry1Ab som koder for et -endotoxin der giver resistens mod angreb af den europæiske 

majsborer (Ostrinia nubilalis) og Sesamia-arter.  

Generne blev indsat i majsen ved hjælp af plasmidet PV-ZMBK07. Til fremstilling af 
MON810 blev benyttet to plasmider PV-ZMBK07 og PV-ZMGK10, den første bar genet for 
Cry1Ab og den anden gener for glyfosat tolerance. Der blev anvendt partikelkanon og re-
generering fra callusvæv. Under processen fremkom MON810, som ikke er glyfosat tole-
rant. Det er også senere påvist, at MON810 ikke indeholder gener for glyfosat tolerance 
(Anmeldelsen, part I, sect. C.1).  Efterfølgende analyser viser at kun en enkelt kopi af de 
indsatte gener er indsat i majsen (Anmeldelsen, Part 1, Sect. D.2). 
 

Følgende gener er de vigtigste der er indsat i majs linie NK603 (Anmeldelsen, Part I, sect. C 
og D.2):  

6. Genet cp4 epsps som koder for en variant af enzymet EPSPS som ikke inhiberes af glyfosat 
og dermed gør planten tolerant overfor glyfosat.  
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7. Foran cp4 epsps er anbragt et gen der koder for transitpeptid (CTP2), som sørger for at 
EPSPS enzymet bliver transporteret ind i plantens kloroplaster. 

8. Cp4 epsps-genet bliver reguleret af promotoren ract1, derudover er indsat terminator se-
kvensen, NOS 3’. 

Generne blev indsat i majsen ved hjælp af Agrobacterium-medieret transformation. Efterføl-
gende analyser viser at der i flere tilfælde er indsat flere kopier af de indsatte gener (stacked 
genes, se EFSA 2007) i majsen (Anmeldelsen, Part I, Sect. C og D.2 samt tidligere risikovur-
deringer). Dette forventes dog ikke at medføre nogen væsentlige uventede miljø-konse-
kvenser. 

 
3.2.  Forsøgsudsætninger, godkendelser og dyrkning 
Der er foretaget forsøgsudsætninger med henblik på landbrugs- og miljømæssige konse-
kvenser af MON89034 x 1507 x NK603-majsen i USA i perioden 2006-08 (Anmeldelsen, Part 
II, pkt. E). MON89034 x NK603 blev godkendt til foder og fødevarer i Japan i 2008 og i Fi-
lippinerne og Taiwan i 2009 (AGBIOS 2009a). 1507-majsen er miljøgodkendt til dyrkning i 
Argentina, Brasilien, Canada, Japan og USA og til foder og fødevarer i bl.a. EU, Kina og 
Sydafrika (AGBIOS 2009b).  

 
Anmeldelsen gælder kun import og videreforarbejdning til foder og fødevarer under For-
ordningen 1829/2003/EF, der også omfatter bestemmelserne i Direktivet 2001/18/EF. Maj-
sen vil blive importeret som levende frø for viderebearbejdning til foder og fødevarer (An-
meldelsen Part III). Generne blev indsat i majsen ved hjælp af Agrobacterium-medieret trans-
formation.  
 
3.2.  Forsøgsudsætninger, godkendelser og dyrkning 
Der har ikke været nogen forsøgsudsætninger med 1507 x 59122 x MON810 x NK603-majsen 
i EU (Anmeldelsen, Part II, pkt. E.1). Der har tidligere været forsøgsudsætninger med den 
fire-stakkede majs i USA i 2009, i Chile i flere år og et enkelt år i Argentina (Anmeldelsen, 
Part II, pkt. E.2). Den fire-stakkede majs forventes primært at blive dyrket i USA, Canada 
og Japan (Anmeldelsen, Part II, pkt. A7). 

 
3.3.  Anvendelsen af den genmodificerede plante 
Den genmodificerede majskrydsning ansøges kun godkendt til import og viderebearbejd-
ning til foder og fødevarer under regulativet 1829/2003 samt i overensstemmelse med Ud-
sætningsdirektivet EF/1829/2003 (Anmeldelsen, Part I, pkt. A.4). Dyrkning er ikke inklu-
deret i anmeldelsen, men GM-majsen må forventes at blive importeret som levende frø for 
viderebearbejdning (Anmeldelsen, Part I, pkt. A.4). Instruktioner for håndtering af GM-maj-
sen er som for tilsvarende ikke-GM majsprodukter i EU, dog indgår der specielle forholds-
regler vedr. mærkning (Anmeldelsen, Part IV), transport og overvågning (Anmeldelsen, 
Part II).  

 
3.4.  Mærkning  
Ifølge anmelderen vil produkter til EU-markedet der indeholder 1507 x 59122x MON810 x 
NK603 majs, blive registreret efter regulativet EC/1829/2003 med den unikke kode  DAS-
Ø15Ø7-1xDAS-59122-7xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6 (Anmeldelsen, Part VI). Sub-
kombinationer af GM-produkterne skal mærkes tilsvarende. Desuden skal produkterne 
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mærkes: “genetically modified mays” or “contains genetically modified mays”. Der er i anmeldel-
sen ikke foreslået separate distributionsveje for den importerede GM-majs der således kan 
blive transporteret på samme måde, men adskilt fra ikke-GM majstyper (Anmeldelsen, Part 
VI). 
 
3.5.  Overvågning 
Det konkluderes i anmeldelsen (Anmeldelsen, Part I, pkt. D.11.3), at der i risikovurderingen 
ikke er påvist nogen uønskede effekter ved markedsføring af GM-majsen og at en specifik 
overvågning derfor ikke er nødvendig. Ansøgeren foreslår at den generelle overvågning af 
eventuelle uønskede effekter og utilsigtet spredning rapporteres via de forskellige netværk 
der er involveret i import, håndtering og viderebearbejdning. Resultaterne af den generelle 
overvågning vil blive fremlagt til EU-komissionen og de kompetente myndigheder i med-
lemslandene via en årlig rapportering (inkl. via Europabio) under godkendelsesperioden 
(Part I, sect. D. 11.4 og 11.5). De anvendte moniteringsmetoder skal også vurderes løbende. 
  Der er beskrevet event-specifikke PCR-metoder til påvisning og kvantificering 
af indhold af genmodificerede produkter fra 1507x59122xMON810xNK603-majsen (Anmel-
delsen, Part V).  

 
4. DCE´s risikovurdering 
Den økologiske risikovurdering foretages på grundlag af en identifikation af uønskede kon-
sekvenser af den genmodificerede plante og sandsynligheden for at disse vil indtræffe. 
 
4.1 Identifikation af mulige uønskede økologiske konsekvenser ved import af frø af den 
genmodificerede majskrydsning 1507x59122xMON810xNK603 til import og videreforar-
bejdning til foder og fødemidler i Danmark.  
De mulige negative økologiske konsekvenser identificeres ud fra den samlede liste nedenfor 
(Tabel 4.1) og karakteriseres hvor det er relevant. 
 
Tabel 4.1. Identifikation af mulige uønskede økologiske effekter i som følge af at det tilla-
des at markedsføre den fire-stakkede genmodificerede insektresistente og herbicidtole-
rante majs-krydsning til import og forarbejdning til foder og fødevarer men ikke dyrk-
ning.  
Skalaen for sandsynlighed for den uønskede effekt og for den estimerede miljørisiko karakte-
riseres efter en tiltagende skala som: (ingen), meget lille/ubetydelig, lille, moderat eller stor. 
Behovet for risikohåndtering og overvågning er estimeret. 
Egenskaber ved 
GM planten eller 
brugen af den 
som kan medføre 
uønskede effek-
ter 

Potentielle uøn-
skede effekter  

Sandsynlighed for at 
den uønskede effekt 
vil forekomme 

Vurderet 
miljømæssig 
risiko  

Behov for mil-
jømæssig ri-
siko-håndte-
ring / overvåg-
ning 

Overførsel af de 
indsatte gener til 
vilde planter 

De vilde planter 
bliver resistente 
over for glyfo-
sat- og/eller 
glufosinat-her-
bicider 

Da der ikke findes 
vilde slægtninge til 
majs i EU kan effek-
terne ikke fore-
komme 

Ingen risiko Ikke relevant 
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Planten eller hy-
brider udvikler 
sig til at blive et 
ukrudtsproblem 
 

Problemet er 
overvejende 
landbrugsmæs-
sigt, men for-
øget brug af be-
kæmpelsesmid-
ler kan have 
miljømæssige 
omkostninger 

Da planten ikke skal 
dyrkes er sandsynlig-
heden meget lille 

Ingen risiko Ikke relevant * 

Spredning og 
etablering uden 
for dyrkningssy-
stemet i forbin-
delse med trans-
port og håndte-
ring 
 
 
 

Utilsigtet spred-
ning kan på-
virke naturlige 
og seminatur-
lige økosyste-
mer negativt 

Sandsynligheden er 
meget lille, da majs 
normalt ikke kan 
etableres og overleve 
udenfor dyrkningssy-
stemet. Insektresi-
stensen og herbicid-
tolerancen forventes 
ikke at ændre dette 

Ubetydelig 
risiko 

Ikke relevant * 

De genmodifice-
rede egenskaber 
(transgenerne) 
overføres til an-
dre majsafgrøder 

Forekomst af Bt-
resistens/herbi-
cid-tolerance 
hos majs mod 
glyfosat, glufo-
sinat og/ eller 
phosphino-thri-
cin hos majs 
hvor det ikke er 
tilsigtet.  

Lille sandsynlighed 
for spredning via 
iblanding af GM-majs 
i såsæd af konventio-
nel majs.  

Ubetydelig 
risiko  

Kun relevant i 
majsdyrk-
ningsområ-
derne; ikke i 
DK * 

Direkte og indi-
rekte effekter på 
ikke-mål organis-
mer;  

Planten er giftig 
for eksponerede 
organismer 
(specielt som-
merfugle og 
jordbundsdyr, 
eventuelt fisk, 
pattedyr og 
fugle).  

Ingen sandsynlighed 
i DK da planten ikke 
skal dyrkes. Meget 
lille sandsynlighed i 
Sydeuropa ved tilfæl-
dig spredning. Vi-
denskabelige under-
søgelser har ikke på-
vist nogen uønskede 
effekter på de under-
søgte organismer. 

Ingen risiko  Ikke relevant 

Effekter på land-
brugsøkosyste-
met og dets nære 
omgivelser (som 
følge af ændret 
brug af herbici-
der) 

Markens 
ukrudt-samfund 
ændres mod 
mindre artsdi-
versitet 

Da majsen ikke skal 
dyrkes er sandsynlig-
heden meget lille 

Ingen risiko Ikke relevant 
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Biogeokemiske 
effekter 

Den ændrede 
dyrkningsprak-
sis påvirker bio-
geokemiske 
processer i jord-
bunden nega-
tivt.  

Da majsen ikke skal 
dyrkes er sandsynlig-
heden for uønskede 
ændringer ubetyde-
lig. 

Ingen risiko Ikke relevant 

Ikke forudsete ef-
fekter 

Ukendte Meget lille sandsyn-
lighed i DK 

Ubetydelig 
risiko 

Ikke relevant 

 
*: Risiko for iblanding i konventionelle og økologiske sorter som kan kræve specielle kontrolmæs-

sige tiltag (Tolstrup et al., 2007). 

 
 
4.1.2 Genspredning, hybridisering og etableringsevne 
Da den genmodificerede 4-stakkede majs kun skal importeres som frø til videreforarbejd-
ning til foder og fødevarer, men ikke skal dyrkes i Danmark og i øvrigt ikke kan etablere sig 
under danske forhold er de mulige økologiske risici ubetydelige. Skulle der ved et uheld 
ske en utilsigtet spredning af frø med efterfølgende spiring, vil de fremkomne planter ikke 
kunne gennemføre en fuld livscyklus og producere frø under danske markforhold. GM-
egenskaberne vil heller ikke kunne spredes til vilde plantearter, da majs ikke kan hybri-
disere med andre arter i Europa og ikke optræder som ukrudt i dyrkede marker (Anmel-
delsen, Part I: Technical Dossier Sect. B, pkt 2, 3 og 4; Risikovurdering pkt. 2.1-2.6).  
 
DCE vurderer på baggrund af de forelagte data (Anmeldelsen, Part I, Sect. B. 3-5) at overle-
velse, spredning og etableringsevne af den 4-stakkede GMO-majs ikke afviger fra tilsva-
rende konventionelle majslinier samt er begrænset af både de biologiske og de klimatiske 
forhold vedr. frøoverlevelse og etableringsmæssige betingelser. Således er sandsynligheden 
for etablering af tilfældige bestande lille selv i Sydeuropa og ikke eksisterende i Danmark 
og det øvrige Nordeuropa. Der er dog en lille risiko for utilsigtet pollenspredning til andre 
majsmarker, hvis udsæden ved uheld indeholder en lille andel iblandede genmodificerede 
majsfrø. Ved en utilsigtet spredning vil herbicidresistensen ikke være nogen selektiv fordel 
bortset fra ved en eventuel tilfældig forekomst i marker der sprøjtes med glufosinat- eller 
glyfosatherbicider.  

 
4.1.3 Effekter på ikke-målorganismer og økosystemet 
Den genmodificerede 4-stakkede majs i denne anmeldelse vil ikke blive anvendt til dyrk-
ning i marken og en vurdering af eventuelle konsekvenser for dyrkningsmiljøet er derfor 
ikke relevant. Vedr. tilfældig, utilsigtet spredning, se Afsn. 4.1.1.   

 
4.2. DCE’s vurdering af sandsynligheden for uønskede økologiske konsekvenser ved an-
vendelse af den genmodificerede 1507x59122xMON810xNK603-majs i Danmark 
Der foretages en vurdering af sandsynligheden for at de under pkt. 4.1 identificerede mulige 
negative økologiske konsekvenser indtræder. Dernæst vurderes den samlede økologiske ri-
siko ud fra omfanget af de eventuelle forventede økologiske risici (Tabel 4.1).  
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Da den genmodificerede fire-stakkede majs ikke skal anvendes til dyrkning, vil eventuelle 
uønskede effekter på dyr og planter i naturen kun kunne forekomme ved tilfældig eller 
utilsigtet spredning fra import- og bearbejdningssteder. 
 
Sandsynligheden for at tilfældig spredning af GM-majsen i naturen vil forekomme, er meget 
lille – selv set over en årrække (JRC, 2007). Således forekommer majs ikke naturaliseret i 
Europa. Der er dog en lille risiko for opblanding af konventionel majsudsæd med frø af den 
genmodificerede majs. Den landbrugsmæssige kontrol af frøudsæd der foretages af Natu-
rErhvervstyrelsen vil formentlig kunne påvise en sådan spredningsvej på et tidligt tids-
punkt.  
 
Der vil ikke være nogen økologiske risici for planter og dyr ved en tilfældig spredning af 
GM-majsen til landbrugsområder i Sydeuropa, da det forventes højst at dreje sig om enkelte 
planter (Tabel 4.1, pkt. 2.1 og 2.2 ). 

 
4.3 Overvågning 
Der er en lille risiko for at der i forbindelse med håndtering og distribution af de genmodi-
ficerede majsfrø på import- og bearbejdningsstederne kan ske en opblanding af den 4-stak-
kede majs med konventionelle majsfrø til udsåning eller spredning ved direkte spild ved 
import- eller forarbejdningsstederne. Der forventes ingen miljømæssige konsekvenser af 
dette på naturen, men det kan eventuelt give problemer med sameksistens med konventio-
nel og økologisk jordbrug. De generelle procedurer for frøkontrol, der foretages af NaturEr-
hvervstyrelsen, forventes dog at kunne påvise en eventuel forekomst af GM-frø i andre 
majs-partier.  

 
5. DCE’s konklusioner vedr. den økologiske risikovurdering af den genmodificerede 
1507x59122xMON810xNK603-majs i Danmark 

Den genmodificerede fire-stakkede majskrydsning adskiller sig fra konventionelle majs ved 
at have indsat gener der gør planterne tolerante over for herbiciderne phosphinothricin og 
glyfosat. Desuden er majsen tolerante mod angreb af sommerfuglearter såsom kornboreren 
(Ostrinis nubilalis) og specielle billearter (Sesamia-og Diabrotica-arter) samt arter af forskellige 
bladbiller (Chrysomelidae). GM-majsen søges kun godkendt til import og viderebearbejdning 
til bl.a. dyrefoder og fødevarer, men ikke til dyrkning eller opformering. Da importen for-
mentlig vil foregå som levende frø er en spredning og formering potentielt mulig ved im-
port- og bearbejdningssteder. 
 
DCE vurderer at GM-majsen, som alle andre majs, ikke kan etableres, spredes eller krydse 
med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold 
udelukker dette. En markedsføring af majsen kan derfor ikke have nogen uønskede økolo-
giske konsekvenser i Danmark.  
 
I dyrkningsområderne i Sydeuropa kan der ved uheld ske en iblanding af GM-majsfrø i frø 
til udsæd af ikke-GM majs. En eventuel tilfældig spredning af GM-majsen vurderes dog 
ikke at få nogen uønskede økologiske konsekvenser.  
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DCE vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser 
for dyre- og planteliv ved markedsføring af den fire-stakkede genmodificerede majs til an-
dre formål end dyrkning.  
 
DMU foreslår dog at der foretages en specifik overvågning af eventuelle effekter på insekt-
livet, her specielt bille-faunaen i markranden ved eventuelle uheld ved iblanding i andre 
frøpartier. Dette gælder specielt overvågning af følsomme indikatorarter, som fx sjældne 
bladbiller, i randen af dyrkningsarealerne. Dette bør foretages specielt ved tidsmæssigt sam-
menfald med bladbillernes aktivitetsperiode, da der er risiko for uønskede effekter af Bt-
majsen på disse insekter.  
 
Kommentarer til EFSA: 
DCE find that the four-stacked 1507x59122xMON810xNK603-maize, used for import and 
processing only, will have little or no adverse environmental consequences. In case of acci-
dental mixing and dispersal of GMO-seed, DCE suggests that case-specific environmental 
monitoring is needed for detection of possible adverse effects on insect populations, espe-
cially vulnerable species of leaf beetles (Chrysomelidae) and some other species of beetles in 
cultivated fields. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
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