
 
 

 
 
DCA - Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug 
Aarhus Universitet 
Blichers Allé 20 
8830 Tjele 

Tlf .: 8715 6000 
Fax: 8715 6076 
E-mail:  dca@au.dk 
http://dca.au.dk/ 

 

DCA - Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug 
 
Ulla Sonne Bertelsen 
 
Specialkonsulent 
 
Dato 20.06.2019 

 
 
Direkte tlf. : 87 15 76 85 
Mobiltlf .:  93 50 85 68 
E-mail:  usb@dca.au.dk 
 
Afs.  CVR-nr.:  31119103 

Journal 2019-760-001249 

AARHUS 
UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til Landbrugsstyrelsen 
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Landbrugsstyrelsen har, i bestillingen fremsendt d. 24. april 2019, bedt DCA – Natio-
nalt Center for Fødevarer og Jordbrug, om en vurdering af EFSAs miljørisikovurdering 
af Majs Bt11 X MIR162 X MIR604 X 1507 X 5307 X GA21 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 Bt11 X MIR162 X MIR604 X 1507 X 5307 X 
GA21 på de angivne betingelser. 
 
Nedenfor følger besvarelsen med titlen ”Natur- og miljømæssig risikovurdering af 
EFSA-GMO-DE-2012-103 (Majs Bt11 X MIR162 X MIR604 X 1507 X 5307 X GA21) til 
import efter EU forordning 1829/2003”. Notatet er udarbejdet af Seniorrådgiver Mor-
ten 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 2019-2022” (punkt 1.20 i arbejds-
programmet til Ydelsesaftale Planteproduktion). 
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Bestillingen 

Titel på bestillingen: Risikovurdering af EFSA-GMO-DE-2012-103 (Majs Bt11 X MIR162 X 
MIR604 X 1507 X 5307 X GA21) 

Kort beskrivelse af opgaven: Der foreligger nu en miljørisikovurdering fra EFSA (EFSA GMO Panel 
2019) af EFSA-GMO-DE-2012-103 (Majs Bt11 X MIR162 X MIR604 X 1507 X 5307 X GA21) til 
anvendelse som foder og fødevarer efter EU forordning 1829/2003.  

Der bestilles hermed en vurdering af: 

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

2) Risikoen for effekter på dansk miljø og natur, som følge af en godkendelse af Majs Bt11 X 
MIR162 X MIR604 X 1507 X 5307 X GA21 på de angivne betingelser. 

 

Baggrund 

Aarhus Universitet har modtaget bestillingen med dens 19 tilhørende dokumenter bestående 
af ansøgningen med bilag samt EFSA scientific opinion og technical report. I alt omfatter ma-
terialet godt 300 sider.  

Ansøgningen der er indsendt af Syngenta (Syngenta 2019a) gælder import som foder og fø-
devare efter EU-forordning 1829/2003 af den seks-stakkede majs Bt11 x MIR162 x MIR604 x 
1507 x 5307 x GA21, som er resistent over for biller og sommerfugle der optræder som skade-
dyr på majs og tolerant over for herbicider der indeholder glyfosat og glufosinat, samt er i 
stand til at omsætte mannose (Syngenta 2019a). Ansøgningen omfatter ikke dyrkning.  Tabel 
1 indeholder en oversigt over de indsatte egenskaber og deres funktion i majsen. 

Tabel 1. Liste over indsatte egenskaber i den seks-stakkede majs Bt11 x MIR162 x MIR604 x 
1507 x 5307 x GA21 som er resistent over for biller og sommerfugle der optræder som skade-
dyr på majs og tolerant over for herbicider der indeholder glyfosat og glufosinat, og er i stand 
til at omsætte mannose. 

Majsevent Indsat gen Oprindelse Produkt Virkemåde 

Bt11 Pat Streptomyces viri-
dochromogenes 

phosphinothricin N-
acetyltransferase (PAT) 
enzym 

Tolerance over for herbicidet 
glufosinat 
 

Bt11 Cry1Ab Syntetisk cry1Ab 
gen fra Bacillus 
thuringiensis 

Cry1Ab delta endo-
toxin protein 

Beskyttelse mod sommerfugle 
der optræder som skadedyr i 
majs 

MIR162 Vip3Aa20 Bacillus thuringien-
sis linje AB88 

Vip3Aa-protein med in-
secticidvirkning 

Beskyttelse mod sommerfugle 
der optræder som skadedyr i 
majs 

MIR162 Pmi Escherichia coli Phosphomannose Iso-
merase (PMI) enzym 

Giver majsen evnen til at me-
tabolisere mannose. Anven-
des til markørbrug 

MIR604 Cry3A Syntetisk cry3A 
gen fra Bacillus 
thuringiensis 

Cry3A delta endotoxin 
protein 

Beskyttelse mod biller der op-
træder som skadedyr i majs 

MIR604 Pmi Escherichia coli Phosphomannose Iso-
merase (PMI) enzym 

Giver majsen evnen til at me-
tabolisere mannose. Anven-
des til markørbrug 

1507 cry1Fa2 Syntetisk cry1F gen 
fra Bacillus thurin-
giensis var. aizawai 

Modificeret Cry1F pro-
tein 

Beskyttelse mod skadedyr fra 
sommerfuglefamilien lepi-
doptera. 



 

 3 

Majsevent Indsat gen Oprindelse Produkt Virkemåde 

 

1507 Pat Streptomyces viri-
dochromogenes 

phosphinothricin N-
acetyltransferase (PAT) 
enzym 

Tolerance over for herbicidet 
glufosinat 
 

5307 Pmi Escherichia coli Phosphomannose Iso-
merase (PMI) enzym 

Giver majsen evnen til at me-
tabolisere mannose. Anven-
des til markørbrug 

5307 Cry3A Syntetisk cry3A 
gen fra Bacillus 
thuringiensis 

Cry3A delta endotoxin 
protein 

Beskyttelse mod biller der op-
træder som skadedyr i majs 

5307 Cry1Ab Syntetisk cry1Ab 
gen fra Bacillus 
thuringiensis 

Cry1Ab delta endo-
toxin protein 

Beskyttelse mod sommerfugle 
der optræder som skadedyr i 
majs 
 

GA21 Mepsps Zea mays Modificeret 5-enolpy-
ruvulshikimat-3-phos-
phat synthase (EPSPS) 
enzym 

Øget tolerance over for herbi-
cidet glyfosat 
 

 
Den natur og miljømæssige risikovurdering nedenfor er foretaget med udgangspunkt i de ind-
satte egenskaber og omfatter følgende:  

1. miljø- og naturmæssig risiko forbundet med spredning af den genmodificerede majs til na-
turen 

2. miljø- og naturmæssig risiko forbundet med spredning af de indsatte gener til vilde slægt-
ninge til majs 

3. miljø- og naturmæssig risiko forbundet med spredning af de indsatte gener 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 ansøgningen. 

Besvarelse af spørgsmål 1: Risikovurderingen fra EFSA, herunder dennes relevans i en dansk 
kontekst. 

EFSA’s risikovurdering har ikke identificeret risiko for natur og miljø forbundet med import af den 
seks-stakkede majs Bt11 X MIR162 X MIR604 X 1507 X 5307 X GA21 eller subkombinationer af 
de seks indgående majs. EFSA har ligeledes fundet at den foreslåede moniteringsplan er i tråd 
med ansøgningen om import som foder og fødevarer efter EU-forordning 1829/2003. Aarhus 
Universitet vurderer at EFSA’s risikovurdering er relevant for danske forhold. 

Besvarelse af spørgsmål 2: Risikoen for effekter på dansk miljø og natur, som følge af en god-
kendelse af Majs Bt11 X MIR162 X MIR604 X 1507 X 5307 X GA21 på de angivne betingelser. 

Vurdering af risiko for effekter på dansk natur og miljø 

1. Med hensyn til risiko for spredning til naturen adskiller majs Bt11 x MIR162 x MIR604 x 1507 
x 5307 x GA21 sig ikke væsentligt fra konventionel majs, som ikke kan etablere bestande 
uden for dyrkningssystemet (OECD 2003). Dette skyldes at den væsentligste barriere for 
spredning er, at majsens frø ikke kan etablere sig uden for dyrkningssystemet, først og frem-
mest på grund af frøenes manglende evne til at overleve vinteren, men også på grund af 
ringe evne til at konkurrere mod andre arter. De indsatte egenskaber der giver majsen re-
sistens over for bille- og sommerfuglearter, der optræder som skadedyr på majsen, ændrer 
ikke væsentligt på majsens evne til at overleve i naturen. I Danmark kan majsplanter fore-
komme sporadisk uden for dyrkningssystemet, fx i vejkanter og lignende steder hvor frø kan 
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være spredt med landbrugsmaskiner eller som følge af spild i forbindelse med transport 
(Hartvig 2015). Ligeledes kan der forekomme fremspiring af majsplanter i det efterfølgende 
års afgrøde (Pascher 2016). Sandsynligheden for spredning af majs Bt11 x MIR162 x 
MIR604 x 1507 x 5307 x GA21 er dog negligerbar, da majsen ikke skal dyrkes. Da konse-
kvenserne af en eventuel tilfældig spredning ydermere vil være negligerbare, er risikoen 
forbundet hermed ligeledes negligerbar. De indsatte egenskaber forventes ikke at ændre 
på ovenstående. 

2. Majs kommer oprindeligt fra Mexico og der er aktuelt ingen vilde slægtninge i Danmark og 
der er dermed ingen risiko for spredning til sådanne. Den nyligt bekræftede forekomst af 
teosinthe, en mellemamerikansk slægtning til majs (Fukunaga et al 2005; Gonzalez et al. 
2018) i Sydeuropa (Testbiotech 2017; Trtikova et al. 2017) ændrer umiddelbart ikke på 
dette, da de aktuelle klimatiske forhold i Danmark ikke sandsynliggør etablering af teosin-
the i Danmark. Dog nævner Gonzales et al. (2018) at nogle mexicanske underarter af teo-
sinthe forekommer under tørre tempererede forhold, hvilket gør det relevant at følge ud-
bredelsen af teosinthe i Europa, ikke mindst set i lyset af de klimaændringer der forventes. 

3. Spredning af genet til dyrket majs kan kun ske ved produktion af frø til såning. Da ansøg-
ningen alene gælder import af majs til andre formål end dyrkning er sandsynligheden for 
genspredning til dyrket majs ubetydelig i Danmark. Det forventes ydermere at kontrollen 
med importerede frø til udsåning vil hindre eller begrænse forekomsten af GM-frø til udså-
ning i Danmark til en ubetydelig mængde. Da hændelsen vil være meget sjælden forven-
ter AU at de eventuelle effekter på ikke-målorganismer vil være negligerbare. 

4. Ansøgningen omfatter ikke dyrkning, hvorfor effekter på ikke-målorganismer vil være ube-
tydelige, selv ved forekomst af ubetydelige mængder (se punkt 3 og punkt 5) af transgenet 
i konventionelt dyrket majs. Dermed forventes eventuelle effekter som følge af sådan 
spredning at være negligerbare. 

5. Da majsen ikke skal dyrkes og reelt ikke kan etablere sig uden for dyrkede marker er risi-
koen for effekter på dansk natur og miljø forsvindende. Et review fra 2019 af effekter af Bt 
på non-target organismer konkluderer at Bt-afgrøder overordnet set har ført til reducerede 
effekter på non-target insekter og nyttedyr, sammenlignet med anvendelsen af insekticider 
(Romeis et al. 2019). 

6. Det vurderes at den generelle overvågning af uforudsete effekter på natur og miljø, er i 
overensstemmelse med ansøgningens formål og dermed dækker behovet for overvåg-
ning. Dette inkluderer årlig rapportering til EU-kommissionen af resultaterne af denne over-
vågning, og umiddelbar rapportering i tilfælde af overvågningsresultater der ændrer kon-
klusionerne af risikovurderingen  

 

Konklusion 

Den væsentligste forskel på den modificerede majs og ikke modificeret majs er at den modifi-
cerede majs er resistent over for sommerfugle og biller da den udtrykker nogle Bt-proteiner 
som gør at biller og sommerfugle dør hvis de spiser af majsen. Dette giver naturligvis den mo-
dificerede majs en fordel i forhold til konventionel majs hvis den skulle spire i naturen. Den mo-
dificerede majs er også tolerant over for glyfosat og glufosinat som er aktivstoffer i nogle 
ukrudtsmidler. Dette giver den modificerede majs en konkurrencefordel på og nær marker 
hvor de pågældende ukrudtsmidler anvendes. Det afgørende er dog at ingen af de indsatte 
egenskaber øger majsens vinteroverlevelse, spredningsevne og evne til at etablere levedyg-
tige bestande under danske forhold. Derfor forventes der alene negligerbare effekter i forbin-
delse med import af majsen til foder og fødevarer efter EU-forordning 1829/2003. Det foreslå-
ede generelle overvågningsprogram vurderes at dække behovet for overvågning. Aarhus Uni-
versitet vurderer endvidere at EFSA’s risikovurdering er relevant for danske forhold. 
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