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Levering af risikovurdering af EFSA-GMO-UK-2006-34 (majs 3272) 

 
Landbrugsstyrelsen har, i bestillingen fremsendt d. 22. november 2019, bedt DCA – 
Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, om en vurdering af EFSAs miljørisikovur-
dering af majs 5307 (EFSA-GMO-UK-2006-34), som med mail korrespondance med 
BIOS blev rettet til majs 3272 (EFSA-GMO-UK-2006-34), til anvendelse som foder og 
fødevarer efter EU forordning 1829/2003, i forbindelse med ansøgning om en fornyet 
godkendelse. Opgaven omfatter en vurdering af 1) Risikovurderingen fra EFSA, her-
under dennes relevans i en dansk kontekst, og 2) Risikoen for effekter på dansk miljø 
og natur, som følge af en godkendelse af majs 3272 på de angivne betingelser. 
 
Nedenfor følger besvarelsen med titlen ”Natur og miljømæssig risikovurdering af majs 
3272 (EFSA-GMO-UK-2006-34)”. Notatet er udarbejdet af Professor Christian Dam-
gaard, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, og den er faglig kommenteret af Se-
niorrådgiver Morten Tune Strandberg 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: Bestilling af risikovurdering af EFSA-GMO-UK-2006-34 (Majs 
3272) 

KORT BESKRIVELSE AF OPGAVEN: EFSA er kommet med en supple-
rende risikovurdering af Majs 3272 (EFSA-GMO-UK-2006-34) til an-
vendelse som foder og fødevarer efter EU forordning 1829/2003.  

Der bestilles 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 god-
kendelse af majs 3272 på de angivne betingelser. 

 

Konklusion af den natur og miljømæssige risikovurdering 

Risikovurderingen af de mulige økologiske konsekvenser for plante- 
og dyreliv af en eventuel tilfældig spredning af den genmodificerede 
majs viser, at der er en negligerbar risiko for spredning, da 3272-maj-
sen ikke skal anvendes til dyrkning i EU og kun vil blive importeret i 
forarbejdet tilstand. En tilfældig spredning kan derfor kun foregå ved 
uheld med sammenblanding inden forarbejdning i andre frøpartier.  
 
Det vurderes samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske 
konsekvenser for natur og miljø ved markedsføring af den genmodifi-
cerede 3272-majs når den anvendes til andre formål end dyrkning 
og alene importeres i forarbejdet form. Mulige allergene effekter af 
enzymet AMY797E vurderes ikke at være relevante i forhold til natur- 
og miljømæssige effekter. 
 

Vurdering af EFSA’s risikovurdering og dennes relevans for dan-
ske forhold 

Det vurderes med baggrund i EFSA’s vurdering at importen af majs-
3272 ikke udgør en risiko for natur og miljø under danske forhold. 

 

Baggrund 

Majs-3272 vil alene blive importeret til EU som et forarbejdet restpro-
dukt fra ethanolproduktion. Ansøgningen fra Syngenta omfatter såle-
des ikke import af materiale der vil kunne danne levende planter af 
majs-3272.  
 
Majs-3272 er ved Agrobacterium tumefaciens medieret transforma-
tion modificeret til at producere termo-stabilt alpha-amylase 
(AMY797E). Der er anvendt en phosphomannose isomerase (PMI) un-
der selektionen. 
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Tabel 1. Overblik over indsatte gener og deres funktioner i majsen 

Majsevent Indsat gen Oprindelse Produkt Virkemåde 

3272 Amy797E Syntetiseret gen fra 
Thermococcales spp 

Termostabilt alfa-
amylase enzym 

Den øgede termosta-
bilitet af amylase øger 
spaltningen af stivelse, 
hvilket igen giver en 
øget produltion af bio-
ethanol- 

3272 Pmi Escherichia coli Phosphomannose 
Isomerase (PMI) en-
zym 

Giver majsen evnen til 
at metabolisere man-
nose. Anvendes til 
markørbrug 

 

Natur og miljømæssig risikovurdering af majs 3272 

Vurdering af risici for miljøet ved import af den genmodificerede majs 
3272 som forarbejdet restprodukt fra ethanolproduktion begrænser de 
risici der har mulighed for at optræde. Dette er afspejlet i risikovurde-
ringen neden for.  

• Spredning af majs 3272 til naturen,  

• Spredning af gener til vilde slægtninge til majs 

• Spredning af genet til dyrket majs 

• Risikoen for effekter på ikke mål-organismer 

Den miljømæssige risikovurdering:  

1. miljø- og naturmæssig risiko forbundet med spredning af den gen-
modificerede majs til naturen. Ikke relevant da muligheden for 
spredning til naturen fordrer forekomst af levende majs-3272. 

2. miljø- og naturmæssig risiko forbundet med spredning af genet til 
vilde eller forvildede slægtninge til majs. Ikke relevant da mulighe-
den for spredning af genet til vilde slægtninge fordrer forekomst af 
levende majs-3272, og forekomst af vilde eller forvildede slægt-
ninge til majs. Den forvildede mexicanske slægtning til majs ”teo-
sinte” forekommer i nogle lande i Sydeuropa. Den forekommer ikke 
i Danmark.  

3. miljø- og naturmæssig risiko forbundet med spredning af genet til 
dyrket majs. Ikke relevant da ansøgningen ikke omfatter import af 
levedygtig majs 3272 til EU. 

4. miljø- og naturmæssig risiko for effekter på ikke mål-organismer. 
Risikoen vurderes negligerbar, da sandsynligheden for ekspone-
ring af ikke-mål organismer i naturen er meget lille, og der ikke er 
påvist effekter på ikke-målorganismer. 

5. miljø- og naturmæssig risiko for effekter på miljøet i øvrigt. Risikoen 
vurderes negligerbar, da den forarbejdede majs ikke tænkes ud-
bredt i naturen, og der i øvrigt ikke, selv ved utilsigtet spredning, er 
grund til at forvente anderledes effekter end ved spredning af an-
den majs. 

6. miljø- og naturmæssige behov for overvågning i forbindelse med 
ansøgningen. Overvågning af uforudsete hændelser omkring de 
steder hvor det forarbejdede produkt håndteres vil være tilstræk-
kelig. 
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