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Levering på bestillingen ”Risikovurdering af EFSA-GMO-RX-014 (Majs MON88017)” 

 
Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt d. 16 marts 2020 bedt DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug – om at foretage en vurdering af den foreliggende 
risikovurdering fra EFSA vedr. Majs MON88017, samt at vurdere risikoen for effekter 
på dansk miljø og natur som følge af en godkendelse af Majs MON88017 på de an-
givne betingelser. 
 
Besvarelsen i form af vedlagte notat er udarbejdet af seniorrådgiver Morten Tune 
Strandberg fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. Seniorforsker Bodil Ehlers 
fra samme institut har været fagfællebedømmer, og notatet er revideret i lyset af 
hendes kommentarer. Specialkonsulent Lene Hegelund har være kvalitetssikrer fra 
DCA-centerenheden og seniorrådgiver Jesper Fredshavn har kvalitetssikret fra DCE. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet” under ID 
1.20 i ”Ydelsesaftale Planteproduktion 2020-2023”.  
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Bestillingen fra Landbrugsstyrelsen 
TITEL: Bestilling af risikovurdering af EFSA-GMO-RX-014 (Majs MON 88017) 

FORMÅLET MED OPGAVEN: Natur- og miljørisikovurdering af Majs MON 88017 (EFSA-GMO-RX-014) 

KORT BESKRIVELSE AF OPGAVEN: Der foreligger nu en miljørisikovurdering fra EFSA af majs MON 88017 
(EFSA-GMO-RX-014) 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 MON 88017 på de 
angivne betingelser. 

Der er tale om en fornyelse af en tidligere godkendelse 

 

Konklusion af den natur- og miljømæssige risikovurdering 
AU-DCE vurderer samlet, at der ved import af levende frø af MON 88017- majsen til andre formål end 
dyrkning over tid vil ske et tab af spiredygtige majsfrø til omgivelserne. Spredningen vurderes at have en 
negligerbar sandsynlighed for effekter på natur og miljø. Det skyldes at forædlede majs uden for 
dyrkningssystemet har en meget ringe spiringsevne, og at unge majsplanter har en ringe vinteroverlevelse 
og konkurrenceevne over for andre plantearter. Sandsynlighed for at majs etablerer bestande uden for 
dyrkningssystemet er derfor negligerbar. De indsatte egenskaber, der gør majsen resistent over for angreb fra 
majsrodbillens larve og herbicidet glyfosat, vurderes ikke at have ændret hverken majsens sprednings- eller 
etableringsevne. Det vurderes endvidere at den generelle overvågning med en årlig rapportering er relevant 
i forbindelse med anvendelse efter forordning 1829/2003, og at den er dækkende for behovet for 
overvågning. Ovenstående er i overensstemmelse med EFSA’s vurdering. 

 

Vurdering af risikovurderingen fra EFSA, herunder dennes relevans i en dansk kontekst 
Majs MON 88017 er en transgen majs som har fået indsat gener der stammer fra Agrobacterium tumefaciens 
og Bacillus thuringiensis (se Tabel 1).  

EFSA’s GMO Panel har forholdt sig til den natur- og miljømæssige sikkerhed og den overvågningsplan som er 
opfølgning på markedsføringsansøgningen (EFSA 2020). I vurderingen er der taget stilling til de dele af 
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EFSA’s vurdering (EFSA 2020) der omhandler natur- og miljømæssig risikovurdering, samt generel 
overvågning med årlig rapportering til EU-Kommissionen og umiddelbar rapportering af uforudsete 
uønskede hændelser. Derudover er der i den natur- og miljømæssige risikovurdering anvendt anden relevant 
litteratur. 

AU er enig med ansøger (Monsanto Company 2018a) og EFSA (EFSA 2020) i at der ikke kan forventes 
uønskede effekter af den insektresistente (majsrodbille Diabrotica virgifera) og herbicidtolerante (glyfosat) 
majs MON 88017 i forbindelse med import som foderstof og fødevarer efter EU forordning 1829/2003. 
Denne vurdering er i overensstemmelse med Danmarks Miljøundersøgelsers vurdering i 2008 (Kjellsson & 
Simonsen 2008). Det skal bemærkes at hverken ansøger eller EFSA har forholdt sig til eventuel hybridisering 
mellem majs MON 88017 og teosinte i Europa. En hændelse som potentielt kan resultere i forekomst af 
hybrider med resistens over for majsrodbille og tolerance over for glyfosat. Introduktionen af teosinte til 
Europa (Trtikova et al. 2017) var ikke publiceret da afdeling for Terrestrisk Økologi ved Danmarks 
Miljøundersøgelser (forgængeren for DCE, AU) første gang risikovurderede MON 88017 majsen i 2008 
(Kjellsson og Simonsen 2008). 

EFSA har i deres scientific opinion (EFSA 2020) endvidere forholdt sig til ansøgers søgninger i den 
videnskabelige litteratur, som vurderes at være acceptabel, men dog anbefales forbedret i forbindelse med 
fremtidige litteratursøgninger. I nærværende notat er kvaliteten af ansøgers litteratursøgning ikke vurderet, 
da det vurderes at ligge uden for rammerne af bestillingen. 

 

Økologisk risikovurdering af GM-majs MON 88017 til import som foder og fødevarer 
Baggrund 
Ansøgningen (EFSA-GMO-RX-014) er indsendt af Monsanto Company, og gælder fornyelse til import af den 
insektresistente og herbicidtolerante Majs MON 88017 i EU til andre formål end dyrkning i henhold til 
forordning 1829/2003/EC. Majsen er resistent over for billelarver som æder af majsen, specielt majsrodbillen 
Diabrotica virgifera, hvis larve skader majsen ved æde af dens rødder. Desuden er majsen også 
herbicidtolerant, idet den tåler at blive sprøjtet med ukrudtsmidler der indeholder glyfosat, som er aktivstoffet 
i RoundUp. I Tabel 1 er der en oversigt over indsatte gener i majs MON 88017. 

 

 

Tabel 1. Oversigt over indsatte egenskaber i majs MON 88017 

Majsevent Indsat gen Oprindelse Produkt Virkemåde 

MON 88017 cp4 epsps 
(aroA:CP4) 

Agrobacterium 

tumefaciensstrain CP4 

herbicid tolerant form 

af 5-

enolpyruvulshikimat-3-

phosphat synthase 

(EPSPS) enzyme 

Øget tolerance over for 

herbicidet glyfosat 

 

MON 88017 cry3Bb1 Bacillus thuringiensis subsp. 

kumamotoensis 

Cry3Bb1 delta-

endotoxin 

Beskytter mod skadedyr 

tilhørende Billeslægten 

Diabrotica, fx skadedyret 

majsrodbille – Diabrotica 

virgifera virgifera 
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Risikovurdering 
AU har vurderet risici for miljøet ved import af den genmodificerede majs MON 88017 til andre formål end 
dyrkning.  

Den miljømæssige risikovurdering omfatter:  

1. natur- og miljømæssig risiko forbundet med spredning af den genmodificerede majs til naturen 

2. natur- og miljømæssig risiko forbundet med spredning af de indsatte gener til vilde slægtninge til majs 

3. natur- og miljømæssig risiko forbundet med spredning af de indsatte gener til dyrket majs 

4. natur- og miljømæssig risiko for effekter på ikke mål-organismer 

5. natur- og miljømæssig risiko for effekter på miljøet i øvrigt  

6. natur- og miljømæssige behov for overvågning i forbindelse med ansøgningen. 

 

1. Med hensyn til risiko for spredning til naturen adskiller majs-MON88017 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. Dette skyldes først og fremmest frøenes ringe evne til at overleve vinteren, og den 
unge plantes ringe evne til at konkurrere mod andre arter. I Danmark kan majsplanter forekomme 
sporadisk uden for dyrkningssystemet, fx i vejkanter og lignende steder hvor frø kan 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 MON 88017 er dog negligerbar, da majsen ikke skal dyrkes. 
Da konsekvenserne af en eventuel tilfældig spredning ydermere vil være negligerbare, er risikoen 
forbundet hermed ligeledes negligerbar. Det at den er gjort tolerant over for glyfosat og majsrodbille 
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. Forekomster af teosinte i Sydeuropa (Testbiotech 
2017; Trtikova et al. 2017) ændrer umiddelbart ikke på dette, da de aktuelle klimatiske forhold i 
Danmark ikke sandsynliggør etablering af teosinte i Danmark. Dog nævner Gonzales et al. (2018) at 
nogle mexicanske underarter af teosinte forekommer under tørre tempererede forhold, hvilket gør 
det relevant at følge udbredelsen af teosinte i Europa, ikke mindst set i lyset af de forventede 
fremtidige klimaændringer. Teosinte er en fællesbetegnelse for en række Mellemamerikanske 
slægtninge til majs (Fukunaga et al 2005; Gonzalez et al. 2018). Majs kan hybridisere med teosinte, 
og hybridiseringsraten er forskellig mellem forskellige underarter af teosinte (Ellstrand et al. 2007). 
Det skal bemærkes at hverken ansøger eller EFSA forholder sig til hybridisering mellem MON 88017 
og teosinte i Europa, og dermed heller ikke til forekomsten af sådanne majsrodbilleresistente og 
glyfosattolerante hybrider. 

3. Spredning af generne for majsrodbille resistens og glyfosattolerans til dyrket majs kan kun ske ved 
produktion af frø til såning. Da ansøgningen 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 udsåning i Danmark til en ubetydelig mængde. 

4. Ansøgningen omfatter ikke dyrkning, hvorfor effekter på ikke-målorganismer vil være ubetydelig, 
selv ved forekomst af transgenet i konventionelt dyrket majs (se punkt 3). Dermed forventes 
eventuelle effekter som følge af sådan spredning at være negligerbare. 
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5. Da majsen ikke skal dyrkes og reelt ikke kan etablere sig uden for dyrkede marker er risikoen for 
effekter på dansk natur og miljø forsvindende. Et review 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 endvidere at den generelle overvågning af uforudsete effekter på natur og miljø, der 
inkluderer årlig rapportering af resultaterne af denne overvågning dækker behovet for overvågning 
(jf. Monsanto 2018b). 
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