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Levering af risikovurdering af EFSA-GMO-RX-013 (Majs MIR604) 

 
Landbrugsstyrelsen har, i bestillingen fremsendt d. 12. november 2019, bedt DCA – 
Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, om en vurdering af EFSAs miljørisikovur-
dering af majs MIR604 (EFSA-GMO-RX-013) til anvendelse som foder og fødevarer 
efter EU forordning 1829/2003, i forbindelse med ansøgning om en fornyet godken-
delse. 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 MIR604 på de angivne betingelser. 
 
Nedenfor følger besvarelsen med titlen ” Natur og miljømæssig risikovurdering af 
majs MIR604 (EFSA-GMO-RX-013)”. Notatet er udarbejdet af Seniorrådgiver Morten 
Tune Strandberg og Seniorforsker Bodil Ehlers, Institut for Bioscience, Aarhus Universi-
tet, og den er faglig kommenteret 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 2019-2022” (punkt 1.20 i arbejds-
programmet til Ydelsesaftale Planteproduktion). 
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Bestillingen fra Landbrugsstyrelsen 
TITEL: Bestilling af risikovurdering af EFSA-GMO-RX-013 (Majs MIR604) 

KORT BESKRIVELSE AF OPGAVEN: Der foreligger nu en miljørisikovurdering fra 
EFSA-GMO-RX-013 (Majs MIR604) 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 MIR604 på de angivne betingelser. 

 

Baggrund 
Syngenta har indsendt ansøgning om fornyelse af markedsføring for majs 
MIR604 (EFSA-GMO-RX-013) til Europa-Kommissionen (Syngenta 2018a).  
Ansøgningen omfatter brug for import til foder og fødevarer i EU, efter EU re-
gulativ 1829/2003. Ansøgningen omfatter således ikke dyrkning.  

MIR604 er udviklet ved hjælp af Agrobacterium tumefaciens-baseret transfor-
mation. MIR604 har fået indsat et gen fra bakterien Bacillus thuringiensis ssp. 
tenebrionis der gør at den danner proteinet cry3A som beskytter majsen mod 
majsrodorm (Diabrotica spp.) og derudover Pmi genet som gør at majsen kan 
omsætte mannose (Syngenta 2018a).  

Majsevent Indsat gen Oprindelse Produkt Virkemåde 

MIR604 Cry3A syntetisk cry3A gen fra Bacil-
lus thuringiensis 

Cry3A delta endotoxin 
protein 

Beskyttelse mod biller der 
optræder 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 

 

AU-BIOS 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. 
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Konklusion 
AU vurderer samlet at der ved import af levende frø af majsen MIR604 - 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 etablere bestande uden for dyrkede marker. I Sydeuropa forven-
tes det, at der over tid vil ske spredning af generne for majsrodorm-resistens 
og evne til at omsætte mannose til den indslæbte majsslægtning teosinte. 
Denne genspredning forventes ikke at medføre effekter på natur og miljø i 
Danmark, fordi teosinte ikke kan trives her. AU vurderer endvidere at over-
vågningsplanen med årligt indrapportering er tilstrækkelig, da der ikke er op-
daget uønskede hændelser i den hidtidige overvågning.  

 

Vurderingen er baseret på nedenstående risikovurdering. 

Risikovurdering 
1. Med hensyn til risiko for spredning til naturen adskiller den genmodifice-

rede majs MIR604 sig ikke væsentligt fra konventionel majs. Dette skyldes 
at majs i forbindelse med domesticeringen har mistet evnen til at overleve 
uden for dyrkningssystemet (OECD 2006). 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” (OECD 2006; 
Pascher 2016), men alene forekommer kortvarigt på forstyrrede habitater 
(Hartvig 2015). Sandsynligheden for permanent etablering i naturen er 
derfor ubetydelig. 

2. Majsens nærmeste slægtninge er arter af teosinte som findes naturligt i Me-
xico og dets nabolande (Fukunaga et al 2005). Teosinte er blevet spredt til 
Europa (Krämer, 2016), hvor den specielt i Spanien udgør et ukrudtspro-
blem. Spredning af teosinte til Danmark forventes aktuelt ikke idet klimaet 
er for koldt til teosinte. Da teosinte på nuværende tidspunkt ikke findes i 
Danmark, kan der ikke ske spredning til vilde slægtninge i Danmark. Det 
bemærkes, at spiring af overvintrede frø af majs i Østrig (Pascher 2016) 
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. Det skal bemærkes at ansøgningen 
ikke har forholdt sig til at teosinte forekommer indslæbt i Europa (Spanien), 
hvilket som minimum har været kendt siden 2009 (Tritikova et al 2017).  

3. Spredning af generne for majsrodorm-resistens og evnen til at omsætte 
mannose til dyrket majs kan kun ske ved produktion af frø til udsåning, hvil-
ket ikke sker i Danmark. Da fornyelsen uændret 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 im-
porterede frø til udsåning vil hindre eller begrænse forekomsten af trans-
gener i konventionelle majspartier. Ydermere forventes der ikke negative 
konsekvenser for natur og miljø ved tilfældig forekomst af gener fra MIR604 
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 
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være årsag til effekter på ikke-målorganismer. Imidlertid omfatter denne 
ansøgning ikke dyrkning, hvorfor effekter på ikke-målorganismer vil være 
ubetydelige, selv ved tilfældig forekomst af transgenet i konventionelt dyr-
ket majs. Spredning af generne for majsrodorm-resistens og mannoseom-
sætning til ikkeslægtninge til majs ved horisontal gentransfer vurderes som 
en teoretisk mulig sjælden hændelse. AU-BIOS forventer ingen eller negli-
gerbare effekter af sådanne hændelser. 

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

Det vurderes at det fremadrettet vil være formålstjenligt hvis der indsamles 
oplysninger om forekomst af gener fra MIR604 og andre importerede trans-
gene majs i europæiske populationer af teosinte jf. Devos et al. (2018). AU-
BIOS vurderer endvidere at den generelle overvågning med en årlig rappor-
tering dækker behovet for overvågning (Syngenta 2018b). AU-BIOS noterer 
at ansøger vurderer, at muligheden for horisontal gentransfer er negligerbar, 
og at ansøger ikke har forholdt sig til forekomsten af teosinte i Europa (Syn-
genta 2018a,b). 

 

Vurdering af EFSA’s overall opinion 
Gennemgang af EFSA (2019) giver ikke anledning til ændringer af den natur- 
og miljømæssige risikovurdering af den fornyede ansøgning om markedsfø-
ring af majs MIR604 til anvendelse som foder og fødevarer. Der er således ikke 
siden den oprindelige markedsføringsansøgning EFSA-GMO-UK-2005-11 
fremkommet ny viden der ændrer konklusionen fra tidligere vurderinger af 
MIR604 (EFSA 2009; Kjellsson & Damgaard 2005) 

Det skal bemærkes at EFSA (2019) ikke forholder sig til forekomsten af teosinte 
i Europa i forhold til spredning af gener fra MIR604 til teosinte i Europa. EFSA 
har tidligere (Devos et al. 2018) forholdt sig til spredning af gener fra transgen 
majs (MON810, Bt11, 1507 and GA21) til teosinte. 
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