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Landbrugsstyrelsen har, i bestillingen fremsendt d. 19. november 2018, bedt DCA – 
Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, om en vurdering af EFSAs miljørisiko-
vurdering af Majs MZHG0JG (EFSA-GMO-DE-2016-133) til anvendelse i fødevarer 
og foder. Opgaven omfatter en vurdering af 1) Risikovurderingen fra EFSA, herunder 
dennes relevans i en dansk kontekst, og 2) Risikoen for effekter på dansk miljø og na-
tur, som følge af en godkendelse af Majs MZHG0JG på de angivne betingelser. 
 
Nedenfor følger besvarelsen med titlen ”AU’s risikovurdering af majs MZHG0JG, 
(EFSA-GMO-DE-2016-133) der er tolerant over for glyfosat og glufosinat-ammo-
nium”. Notatet er udarbejdet af Seniorrådgiver Morten Tune Strandberg og Professor 
Christian Frølund Damgaard, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, og den er 
faglig kommenteret af Seniorforsker Bodil Ehlers, 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 Majs MZHG0JG (EFSA-
GMO-DE-2016-133) til anvendelse i fødevarer og foder (forordning nr. 
1829/2003).  

Aarhus Universitet bedes foretage en vurdering af: 

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

2) Risikoen for effekter på dansk miljø og natur, som følge af en godkendelse 
af Majs MZHG0JG på de angivne betingelse 

Baggrund 
Syngenta har indsendt ansøgning EFSA-GMO-DE-2016-133 om markedsfø-
ringstilladelse for majs MZHG0JG til de kompetente myndigheder i Tyskland 
(Syngenta 2016).  Ansøgningen omfatter brug for import til foder og fødevarer 
i EU, efter EU regulativ 1829/2003. Ansøgningen omfatter ikke dyrkning.  

Majs MZHG0JG er udviklet ved hjælp af Agrobacterium tumefaciens-baseret 
transformation baseret på embryoer af majslinje NP2222 (Syngenta 2016) 
som gør MZHG0JG tolerant over for glyfosat og et gen fra bakterien Strepto-
myces viridochromogenes som gør majsen tolerant over for glufosinat (Tabel 
1) 

Tabel 1. Oversigt over indsatte gener og de egenskaber de giver MZHG0JG-majsen. 

Introduceret gen Genets kilde Udtrykt egenskab/en-
zym 

Funktion i majsen 

mepsps-02 Modificeret fra majs-
genet epsps   
Majs – Zea mays 

5-enolpyruvyl shikimate-
3-phosphat synthase  
mEPSPS enzym  

Giver planten øget to-
lerance over for glyfo-
sat 

pat-09 Streptomyces viri-
dochromogenes 

phosphinothricin N-
acetyltransferase.  
PAT enzym 

Giver planten øget to-
lerance over for glufo-
sinat-ammonium 

 

AU har vurderet risici for miljøet ved import af majsen til andre formål end 
dyrkning.  

Risikovurderingen omfatter:  
1. risiko for spredning af den genmodificerede majs i naturen 
2. risiko for spredning af transgenerne til vilde 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. 

Konklusion 
AU vurderer samlet at der ved import af levende frø af majsen MZHGOJG - 
til andre formål end dyrkning over tid vil ske et tab af spiredygtige majsfrø til 
omgivelserne, men at dette kun i sjældne tilfælde vil føre til spiring, og ikke til 
permanent etablering af majsbestande, da majs under kultiveringen har tabt 
evnen til at overleve uden for dyrkede marker. I Sydeuropa forventes det, at 
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der er en lav sandsynlighed for spredning af generne for herbicid-tolerance 
til den indslæbte majsslægtning teosinte. Denne genspredning forventes ikke 
at medføre effekter på natur og miljø i Danmark under de nuværende klima-
tiske forhold.  

Vurderingen er baseret på nedenstående risikovurdering. 

Risikovurdering 
1. Med hensyn til risiko for spredning til dansk natur adskiller den genmodifi-

cerede majs MZHG0JG sig ikke væsentligt fra konventionel majs. Det vil 
sige at majsplanter kan forekomme uden for dyrkningsområder, hvor den 
dog ikke kan producere modne frø og danne bestande.  Dette skyldes at 
majs i forbindelse med at den blev gjort til en kulturplante har mistet evnen 
til at overleve uden for dyrkningssystemet. Den er under milde vintre uden 
frost i jorden i stand til at etablere sig i efterfølgende afgrøder, hvor den 
dog ikke kan danne permanente bestande af ”ukrudtsmajs”. Sandsynlig-
heden for spredning til naturen er derfor ubetydelig. 

2. Majsens nærmeste slægtninge er arter af teosinte som findes naturligt i Me-
xico og dets nabolande. Teosinte er blevet spredt til Europa, hvor den spe-
cielt i Spanien udgør et ukrudtsproblem. Forekomst af teosinte forventes 
aktuelt ikke i Danmark hvor klimaet om vinteren er for koldt til teosinte. Dog 
forekommer der teosinte i tempereret klima i Mellemamerikas, hvilket gør 
at det ikke er utænkeligt at et mildere klima kan medføre forekomst af 
ukrudts-teosinte her. Aktuelt kan der dog ikke ske spredning til vilde slægt-
ninge i Danmark, men spiring af overvintrede frø af majs i Østrig indikerer 
at teosinte og teosinte x majs hybrider eventuelt også vil kunne overleve 
mildere danske vintre.  Da ansøgningen alene gælder import af majs til 
andre formål end dyrkning, er sandsynligheden for genspredning til dyrket 
majs ubetydelig i Danmark. Ydermere forventes der ikke mere negative 
effekter for natur og miljø af genspredning til teosinte, end de effekter der 
ville optræde ved tilsvarende genspredning fra konventionel majs til teo-
sinte, idet herbicid-tolerance ikke medfører øget fitness uden for marker 
hvor der anvendes herbidcider. Det skal bemærkes at ansøgningen ikke 
har forholdt sig til at teosinte forekommer indslæbt i regionerne Aragon og 
Cataluna i Spanien, hvilket som minimum har været kendt siden 2009. 
Ydermere forventes der ikke negative konsekvenser for natur og miljø ved 
tilfældig forekomst af gener fra MZHG0JG i konventionel majs. 

3. Spredning af generne for glufosinat-ammonium- og glyfosat-tolerance til 
dyrket majs kan kun ske ved produktion af frø til udsåning, hvilket ikke sker 
i Danmark. Da ansøgningen alene gælder import af majs til andre formål 
end dyrkning er sandsynligheden for genspredning til dyrket majs ubety-
delig i Danmark. Det forventes ydermere at kontrollen med importerede frø 
til udsåning vil hindre eller begrænse forekomsten af de indsatte gener i 
konventionelle majspartier. Ydermere forventes der ikke negative konse-
kvenser for natur og miljø ved tilfældig forekomst af gener fra MZHG0JG i 
konventionel majs. 

4. Spredning af pollen og planterester til steder hvor de bliver indtaget af føl-
somme arter finder altid sted ved dyrkning af majs, og vil herved kunne 
være årsag til effekter på ikke-målorganismer. Der er dog ikke belæg for 
at generne for dobbelt herbicidtolerance medfører påvirkning af ikke-mål-
organismer. Endvidere omfatter denne ansøgning ikke dyrkning, hvorfor 
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effekter på ikke-målorganismer vil være ubetydelig, selv ved tilfældig fo-
rekomst af transgenet i konventionelt dyrket majs. Spredning af genet for 
glyfosat-tolerance til ikke slægtninge til majs ved horisontal gentransfer 
vurderes som en teoretisk mulig sjælden hændelse. AU forventer ingen el-
ler negligerbare effekter af sådanne hændelser. 

5. Da majsen ikke skal dyrkes og kun meget sjældent, og ikke permanent kan 
etablere sig uden for dyrkede marker, er risikoen for effekter på natur og 
miljø ubetydelig. 

AU vurderer at det fremadrettet vil være formålstjenligt hvis der indsamles op-
lysninger om forekomst af gener fra MZHG0JG og andre importerede trans-
gene majs i europæiske populationer af teosinte. AU vurderer endvidere at 
den generelle overvågning med en årlig rapportering dækker behovet for 
overvågning.  

 

Vurdering af EFSA’s overall opinion 
AU vurderer at konklusionerne fra EFSAs risikovurdering er relevante for dan-
ske forhold. 
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