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Levering på bestillingen ”Risikovurdering af Majs Bt11 (EFSA-GMO-RX-016)” 

Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt den 19. januar 2021, bedt DCA – Natio-

nalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om at vurdere EFSA’s risikovurdering af Majs 

Bt11 (EFSA-GMO-RX-016), til anvendelse i fødevarer og foder (forordning nr. 

1829/2003), herunder dennes relevans i dansk kontekst, samt risikoen for effekter på 

dansk miljø og natur, som følge af en godkendelse af Majs Bt11. 

 

Besvarelsen i form af vedlagte notat er udarbejdet af seniorforsker Bodil Ehlers og 

professor Christian Damgaard, fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. seni-

orrådgiver Morten Strandberg, fra samme institut, har været fagfællebedømmer, og 

notatet er revideret i lyset af hans kommentarer.  

 

Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndig-

hedsbetjening mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Aarhus Univer-

sitet” under ID 1.20 i ”Ydelsesaftale Planteproduktion 2021-2024”.  
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Natur og miljømæssig risikovurdering af Majs 

Bt11 (EFSA-GMO-RX-016) 
 
Af seniorforsker Bodil Ehlers og professor Christian Damgaard, Institut for Bioscience, Aarhus Univer-

sitet 

 

Fagfællebedømt af seniorrådgiver Morten Strandberg, Institut for Bioscience, AU 

 

Baggrund 

Landbrugsstyrelsen har en bestilling modtaget af DCA den 19. januar 2021, bedt om en vurdering af 

EFSA’s risikovurdering af Majs Bt11 (EFSA-GMO-RX-016), til anvendelse i fødevarer og foder 

(forordning nr. 1829/2003), herunder dennes relevans i dansk kontekst, samt risikoen for effekter på 

dansk miljø og natur, som følge af en godkendelse af Majs Bt11. 

Majs Bt11 har fået indsat genet Cry1ab der gør majs modstandsdygtig over for skadedyr fra som-

merfuglefamilien Lepidoptera, og genet PAT som gør majs tolerant over for herbicider med ammo-

nium glufosinat.  

Strandberg et al. (2016) har tidligere risikovurderet Bt11 majs, særligt med henblik på dyrkning af 

majsen i nabolande til Danmark. Den nye vurdering fra EFSA (EFSA, 2021) er en fornyelse af god-

kendelse af majs Bt11 og omfatter risiko ved import af frø til brug i foder og fødevarer, men ikke til 

dyrkning.  

EFSA konkluderer at, såfremt DNA sekvenserne i de indsatte gener er identiske med dem i den op-

rindelige vurderede Bt11 majs, er der ikke siden sidste vurdering fremkommet nye beviser for uøn-

skede effekter som vil ændre den oprindelige godkendelse fra 2009 (EFSA 2009).  

 

 

Vurdering af risici for natur og miljø 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 og forvildede 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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Risikovurdering  

Med hensyn til sandsynlighed for spredning til naturen adskiller den genmodificerede majs Bt11 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), og kan også forekomme kort-

varigt på forstyrrede habitater (Hartvig 2015, Pascher 2016). En mere permanent etablering af majs 

i den danske natur er dog usandsynlig. Da de eventuelle effekter af en kortvarig etablering uden for 

dyrkningssystemet forventes at være ubetydelige, vurderes det at risikoen forbundet med spredning 

til naturen er negligerbar.  

 

Majsens nærmeste slægtninge er arter af teosinte som findes naturligt i Mexico og dets nabolande 

(Fukunaga et al 2005). Teosinte har spredt sig til Sydeuropa, med sikre rapporteringer af dens tilste-

deværelse i både Spanien og Frankrig (Krämer, 2016). Teosinte og hybrider mellem teosinte og kon-

ventionel majs udgør specielt i Spanien et ukrudtsproblem (Devos et al. 2018, Díaz et al. 2020). 

Spredning af teosinte til Danmark forventes aktuelt ikke, i det klimaet er for koldt. Derfor kan der ak-

tuelt ikke ske spredning til forvildede slægtninge i Danmark. Det er dog fundet at teosinte i Europa 

har udvist hurtig tilpasning til europæiske forhold (Le Corre et al 2020) og der er påvist spiring af 

overvintrede frø af majs i Østrig (Pascher 2016), hvilket indikerer at teosinte og teosinte x majs hybri-

der ved yderligere global opvarmning muligvis vil kunne etablere sig i Danmark. Aktuelt kan der ikke 

ske spredning af gener fra majs-Bt11 til vilde eller forvildede slægtninge til majs i Danmark da de 

ikke findes her. Sandsynligheden for sådan spredning i Syd Europa vil afhænge af hvor Bt11-majsen 

transporteres. Dette har vi ikke vurderet i denne risikovurdering.  

 

Spredning af generne for resistens over for skadedyr fra sommerfuglefamilien Lepidoptera, og tole-

rance over for herbicidet glufosinat til dyrket majs kan ske ved produktion af frø til udsåning. Produk-

tion af majsfrø til udsåning finder ikke sted i Danmark. Da vurderingen gælder import af majs til andre 

formål end dyrkning er sandsynligheden for genspredning til dyrket majs ubetydelig i Danmark. Det 

forventes at kontrollen med importerede frø til brug i foder og fødevarer vil hindre eller kraftigt be-

grænse forekomsten af transgener i konventionelle majspartier. Ydermere forventes der ikke nega-

tive konsekvenser for natur og miljø ved tilfældig forekomst af gener fra Bt11 i konventionel majs.  

 

Spredning af pollen og planterester til steder hvor de bliver indtaget af følsomme arter finder altid 

sted ved dyrkning af majs, og vil herved kunne være årsag til effekter på ikke-målorganismer. Imid-

lertid omfatter denne ansøgning ikke dyrkning, hvorfor effekter på ikke-målorganismer vil være ube-

tydelige, selv ved tilfældig forekomst af transgenet i konventionelt dyrket majs. Spredning af generne 

for resistens over for skadedyr fra sommerfuglefamilien Lepidoptera og tolerance over for herbicidet 

glufosinat til ikke-slægtninge til majs ved horisontal gentransfer vurderes som en teoretisk mulig, men 

meget usandsynlig sjælden hændelse. Vi forventer derfor ingen eller kun negligerbare effekter af 

sådanne hændelser.  

 

Da majsen ikke skal dyrkes og ikke permanent kan etablere sig uden for dyrkede marker, er risikoen 

for øvrige effekter på miljøet ubetydelig.  

 

Det vurderes at det fremadrettet vil være formålstjenligt at følge udbredelsen af teosinte og teosinte-

majs hybrider i Europa, ikke mindst set i lyset af fremtidige klimaændringer, og den ny viden om 

introgression af gener fra dyrket majs til den europæiske teosinte (Le Corre et al 2020).  Det vurderes 

ligeledes formålstjenligt at der fremadrettet indsamles oplysninger om forekomst af ”ukrudtsmajs” 

samt majs og teosinte uden for dyrkningssystemet i Danmark. 
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Konklusioner  

Vi er enige med EFSA i, at risikoen for uønskede effekter af import til anden brug end kultivering vil 

være minimale.  

Det skal dog fremhæves, at EFSA ikke har bemærkninger omkring tilstedeværelsen af teosinte (en 

forvildet slægtning til majs) i Syd Europa, og at EFSA ikke har noteret sig et nyligt omfattende studie 

(Le Corre et al 2020), som viser at teosinte har udviklet tilpasninger til europæiske forhold og at den 

europæiske teosinte har opnået resistens mod herbicid ved introgression af indsatte gener i GM majs.  

 

Under danske forhold er denne information pt. ikke aktuel for risikovurdering af dansk miljø og natur, 

da Europæisk teosinte ikke findes forvildet i Danmark. Vi vurderer at det er tilrådeligt at påtænke en 

fremtidig overvågning af forekomster af majs uden for dyrkningssystemerne, der er kommet som 

følge af frøspild under transport, samt fokus på observationer og indberetning af den europæiske 

teosinte i Danmark.    
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