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Landbrugsstyrelsen har, i bestillingen fremsendt d. 2. maj 2018, bedt DCA – Natio-
nalt Center for Fødevarer og Jordbrug, om en vurdering af EFSAs miljørisikovurde-
ring af GM majs MON 87403 (EFSA-GMO-BE-2015-125) til anvendelse i fødevarer 
og foder. Opgaven omfatter en vurdering af 1) risikovurderingen fra EFSA, herunder 
relevans i en dansk kontekst, og 2) risikoen for effekter på dansk miljø og natur, som 
følge af en godkendelse af majs MON 87403 på de angivne betingelser. 
 
Nedenfor følger besvarelsen med titlen ”DCE’s risikovurdering af majs MON87403”. 
Notatet er udarbejdet af Seniorrådgiver Morten Tune Strandberg og Seniorforsker 
Bodil Ehlers, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, og den er faglig kommente-
ret af Professor Christian Frølund Damgaard fra samme institut. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale mellem Miljø- og Fødevaremini-
steriet og Aarhus Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening af Miljø- og 
Fødevareministeriet med underliggende styrelser 2018-2021” (punkt 1.20 i arbejds-
programmet til Ydelsesaftale Planteproduktion). 
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Bestillingen 
Der foreligger nu en miljørisikovurdering fra EFSA for den følgende 
GMO til anvendelse i fødevarer og foder (forordning nr. 1829/2003):  

• EFSA-GMO-BE-2015-125 (maize MON 87403) 

I den sammenhæng beder Landbrugsstyrelsen/Naja Steen Andersen, 
Aarhus Universitet om at foretage en vurdering af: 

1) Risikoen for effekter på dansk miljø og natur, som følge af en god-
kendelse af majs 87403 på de angivne betingelser  

2) Risikovurderingen fra EFSA, herunder dennes relevans i en dansk 
kontekst. 

Landbrugsstyrelsen anmoder om at modtage vurderingerne fra AU in-
den d. 30. maj, 2018.  

 

Baggrund 
Monsanto har indsendt ansøgning EFSA-GMO-BE-2015-125 om mar-
kedsføringstilladelse for majs MON87403 til de kompetente myndig-
heder i Belgien.  Ansøgningen omfatter brug for import til foder og 
fødevarer i EU, efter EU regulativ 1829/2003. Ansøgningen omfatter 
ikke dyrkning.  

Der er ikke tidligere søgt tilladelse til import og/eller dyrkning af 
MON87403 i EU. Uden for EU er der søgt om tilladelser til dyrk-
ning/foder/fødevarer i USA, Canada, Japan og Korea. 

MON87403 er udviklet ved hjælp af Agrobacterium tumefaciens-baseret 
transformation. MON87403 har fået indsat et gen fra planten gåsemad 
Arabidopsis thaliana der gør at den udtrykker proteinet ATHB17_113 
hvilket giver en større biomasse af kolbe og kerner end hos konventi-
onel majs. 

DCE har vurderet risici for miljøet ved import af majsen til andre for-
mål end dyrkning.  

Risikovurderingen omfatter:  

1. risiko for spredning af den genmodificerede majs i naturen 
2. risiko for spredning af transgenerne til slægtninge i Europa 
3. risiko for miljø og natur i forbindelse spredning af transgenerne til 

dyrket majs 
4. risiko for effekter på naturen  
5. risiko for effekter på miljøet i øvrigt  
6. behov for overvågning i forbindelse med ansøgningen. 
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DCE’s konklusion 
DCE vurderer at der ved import af levende frø af MON 87403 majsen 
- til andre formål end dyrkning over tid vil ske et tab af spiredygtige 
majsfrø til omgivelserne. Dette vil kun i sjældne tilfælde føre til spi-
ring, men ikke til permanent etablering af majsbestande, da majs 
under kultiveringen har tabt evnen til at overleve uden for dyrkede 
marker. Spredningen forventes derfor ikke at medføre effekter på 
natur og miljø. DCE vurderer endvidere i overenstemmelse med 
EFSA (EFSA GMO Panel, 2018) og ansøger (Monsanto 2015-VII) at 
det er tilstrækkeligt med generel overvågning af uforudsete negative 
effekter på natur og miljø. 

Vurderingen er baseret på nedenstående risikovurdering. 

 

Risikoen for effekter på dansk miljø og natur  
1. Med hensyn til risiko for spredning til naturen adskiller den gen-

modificerede majs MON87403 sig ikke væsentligt fra konventionel 
majs. Dette skyldes at majs i forbindelse med at den blev gjort til en 
kulturplante har mistet evnen til at overleve uden for dyrkningssy-
stemet (OECD 2006). Den er under milde vintre uden frost i stand 
til at etablere sig i efterfølgende afgrøde, fx soja, hvor den dog ikke 
kan danne permanente bestande af ”ukrudtsmajs” (OECD 2006; 
Pascher 2016). Sandsynligheden for spredning til naturen er derfor 
meget lille. 

2. Majsens nærmeste slægtninge er arter af teosinte som findes natur-
ligt i Mexico og dets nabolande (Fukunaga et al. 2005). Teosinte er 
blevet spredt til Europa (Krämer 2016), hvor den specielt i Spanien 
udgør et ukrudtsproblem. Forekomst af teosinte forventes aktuelt 
ikke i Danmark hvor klimaet er for koldt til teosinte. Derfor kan der 
ikke ske spredning til vilde slægtninge i Danmark, men spiring af 
overvintrede frø af majs i Østrig (Pascher 2016) indikerer at teosinte 
og teosinte x majs hybrider eventuelt også vil kunne overleve mil-
dere danske vintre.  Da ansøgningen alene gælder import af majs til 
andre formål end dyrkning er sandsynligheden for genspredning 
til dyrket majs ubetydelig i Danmark. Det skal bemærkes at ansøg-
ningen ikke har forholdt sig til at teosinte forekommer indslæbt i 
Europa (Spanien). Ydermere forventes der ikke negative konse-
kvenser for natur og miljø ved tilfældig forekomst af gener fra MON 
87403 i konventionel majs. Spredning af genet til ubeslægtede arter 
via horisontal gentransfer forventes ikke at medføre andre typer af 
effekter end tilsvarende spredning af gener mellem ubeslægtede ar-
ter. 

3. Risikoen for naturen som følge af spredning af generne for ændret 
kolbestørrelse til konventionelt dyrket majs kan næppe forekomme 
under danske forhold. Genet kan teoretisk forekomme i partier af 
majs til udsæd i et meget lille omfang. Da MON87403 ikke adskiller 
sig fra konventionel majs bortset ændrede kolbeegenskaber, forven-
tes eventuelle effekter på naturen som følge af forekomst af trans-
genet i dyrket majs ikke at påvirke naturen. 
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4. Spredning af pollen og planterester til steder hvor de bliver indtaget 
af ikke målorganismer finder altid sted ved dyrkning af majs, og vil 
herved kunne være årsag til effekter på disse. I vandløb er der fx en 
gruppe af organismer som bl.a. lever af plantemateriale der tilføres 
fra kilder uden for vandløbet (Tank et al. 2010). Imidlertid er der 
ingen grund til at forvente at majsen MON87403 her andre effekter 
på de arter der måtte spise den end konventionel majs, idet den ikke 
på andre måder end forøget biomasse af kolben adskiller sig fra an-
den majs (Monsanto 2015-III). Ydermere omfatter denne ansøgning 
ikke dyrkning, hvorfor effekter på ikke-målorganismer vil være 
negligerbare, selv ved tilfældig forekomst af transgenet i konventi-
onelt dyrket majs. 

5. Da majsen ikke skal dyrkes og kun meget sjældent, og ikke perma-
nent kan etablere sig uden for dyrkede marker (OECD 2006; Pascher 
2016), er risikoen for effekter på natur og miljø negligerbar. 

6. DCE er enig med ansøger i at utilsigtet tab af spiredygtig 
MON87403 til omgivelserne mest sandsynligt vil forekomme i 
havne, ved opbevaring (siloer, og ved processeringsanlæg (Mons-
anto 2015-II). DCE vurderer endvidere i overensstemmelse med 
EFSA (EFSA 2018) og ansøger (Monsanto 2015-II) at den generelle 
overvågning af uforudsete negative effekter på natur og miljø med 
en årlig rapportering og umiddelbar rapportering af konstaterede 
negative effekter, dækker behovet for overvågning. Det skal be-
mærkes at ansøger ikke har forholdt sig til forekomst af teosinte i 
Europa (Krämer 2016) og spiring af majs fra frøspild i Østrig (Pas-
cher 2016). Dette ændrer dog ikke på at overvågningsplanen aktuelt 
er tilstrækkelig for danske forhold. 

 

I materialet til sagen indgår, ud over det citerede, rapporter om mærk-
ning, referencemateriale og detektionsmetoder. Disse er ikke direkte 
relevante for risikovurderingen af effekter på natur og miljø, og er der-
for ikke afspejlet i referencelisten nedenfor.  

 

Risikovurderingen fra EFSA, og dens relevans i dansk kontekst 
 
EFSA’s vurdering (EFSA GMO Panel 2018) omfatter molekylær karak-
terisering af det indsatte DNA og analyse af det protein der bliver ud-
trykt, herunder, sammenlignende analyser af indholdsstoffer og agro-
nomiske egenskaber. Desuden vurderes det nye proteins toksiske, al-
lergene og ernæringsmæssige egenskaber i forhold til dets anvendelse 
i føde og fodervarer. Endelig har EFSA’s GMO Panel forholdt sig til 
den natur og miljømæssige sikkerhed og den overvågningsplan som 
er opfølgning på markedsføringsansøgningen. Ved gennemgangen af 
dokumentet har DCE forholdt sig til de dele der omhandler natur og 
miljømæssig sikkerhed, samt overvågning. 

EFSA’s konkluderer at import af majs MON87403 er lige så sikker som 
import af konventionel majs, og at eventuel utilsigtet spredning af frø 
fra denne majs ikke forventes at medføre negative miljøeffekter. EFSA 
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bemærker yderligere i relation til overvågningsplanen at ansøger skal 
forbedre sin litteratursøgning efter de retningslinjer som EFSA anviser.  

DCE vurderer at EFSA’s vurdering (EFSA GMO Panel 2018) er rele-
vant for danske forhold, og har ikke yderligere bemærkninger. 
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