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Baggrund 

Landbrugsstyrelsen (LBST) har i en bestilling sendt til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og 

Jordbrug ved Aarhus Universitet (AU) ønsket en vurdering af EFSA’s miljørisikovurdering af majs 

NK603 × T25 × DAS-40278-9, til anvendelse i fødevarer og foder (EFSA 2021) med en vurdering 

af eventuelle uønskede effekter på dansk miljø og natur.  

Besvarelse 

På baggrund af EFSA’s ansøgning EFSA-GMO-NL-2019-164 (regulation (EC) No 1829/2003) fra 

Pioneer Hi-Bred International Inc., har EFSA’s GMO panel lavet en videnskabelig risikovurdering 

af majs NK603 xT25 x DAS-40278-9 og underkombinationer (EFSA 2021) til fødevare- og 

foderforbrug.  

 

Majs NK603xT25xDAS-40278-9 er lavet ved konventionelle krydsninger mellem majs NK603, 

T25 og DAS-40278-9. De indsatte gener i majsen gør den tolerant over for en række herbicider 

(se tabel 1). 

Tabel 1. Oversigt over indsatte gener og deres funktion i majs NK603xT25xDAS-40278-9 

Indsat 

gen 

Genets kilde Udtrykt 

egenskab 

Funktion i majs 

cp4 

epsps 
Agrobacterium tu-
mefaciens strain CP4 

EPSPS en-

zym 

Giver tolerance overfor herbicidet glyfosat 

pat Streptomyces virido-
chromogenes  

PAT en-

zym 

Giver tolerance over for herbicidet glufosinat 

Aad-1 Sphingobium herbi-
cidovorans 

AAD-pro-

tein 

Giver tolerance overfor 2,4-D (2,4-dichlorphenoxy-

eddikesre) og AOPP (aryloxyphenoxypropionat) 

herbicider 

 

EFSA’s risikovurdering omfatter risiko for uønskede effekter af import af Majsen til anden brug 

end dyrkning. EFSA’s GMO panel konkluderer at Majs NK603xT25xDAS-40278-9 og underkom-

binationer af denne ikke udgør en miljømæssig risiko som adskiller sig fra konventionel majs 

(EFSA 2021). 
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AU har vurderet denne vurdering med hensyn til eventuelle effekter på dansk miljø og natur. 

Risikovurderingen omfatter:  

1. risiko for spredning af den genmodificerede majs i naturen 

2. risiko for spredning af transgenerne til vilde og forvildede slægt-

ninge 

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. 

 

Risikovurdering 

 

1. Med hensyn til sandsynlighed for spredning til naturen adskiller den genmodificerede 

majs NK603xT25xDAS-40278-9 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 konventionelle majs’ kuldefølsomhed er en af-

gørende faktor der mindsker majs´ evne til at overleve og etablere sig uden for dyrk-

ningssystemet (OECD 2006). De indsatte gener som gør majsen resistent over for en 

række herbicider forventes ikke at ændre på dette. Majs 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 den 

kan også forekomme kortvarigt 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 neg-

ligerbar. 

2. 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 (Krämer 

2016). Teosinte og hybrider mellem teosinte og konventionel 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 aktuelt ikke 

ske spredning til forvildede slægtninge i Danmark. Det er dog fundet at teosinte i Eu-

ropa har udvist hurtig tilpasning til europæiske forhold og nu blomstrer samtidig med 

dyrket majs, samt at den ved introgression fra en GM majs har opnået herbicidresistens 

(Le Corre et al. 2020).  Desuden er der påvist spiring af overvintrede frø af majs i Østrig 

(Pascher 2016), hvilket indikerer at teosinte og teosinte x majs hybrider, ved yderligere 

global opvarmning, muligvis vil kunne etablere sig i Danmark. Aktuelt kan der ikke ske 

spredning af gener fra majs til vilde eller forvildede slægtninge til majs i Danmark, da 

de ikke findes her.  
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3. Da vurderingen gælder import af majs til andre formål end dyrkning, og da bestande 

opstået som følge af frøspild ikke permanent, kan etablere sig i den danske natur, er 

sandsynligheden for spredning af generne for herbicid tolerance til dyrket majs ube-

tydelig i Danmark. Ydermere forventes der ikke negative konsekvenser for natur og 

miljø ved tilfældig forekomst af gener fra maj NK603 x T25 x DAS-40278-9 i konventi-

onel majs. 

4. Spredning af generne for tolerance over for herbicider til ikke-slægtninge til majs ved 

horisontal gentransfer vurderes som en teoretisk mulig, men en meget usandsynlig 

sjælden hændelse. Vi forventer derfor ingen eller kun negligerbare effekter af så-

danne hændelser. 

5. Da majsen ikke skal dyrkes og ikke permanent kan etablere sig uden for dyrkede mar-

ker, er risikoen for øvrige effekter på miljøet ubetydelig. 

6. Det vurderes at det fremadrettet vil være formålstjenligt at følge udbredelsen af teo-

sinte og teosinte-majs hybrider i Europa, ikke mindst set i lyset af fremtidige klimaæn-

dringer, og ny viden om introgression af gener fra dyrket majs til den europæiske teo-

sinte (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. 

 

Konklusion 

Vi er enige med EFSA (2021), i at risikoen for uønskede effekter af import af majsen, til anden 

brug end dyrkning på dansk miljø og natur, vil være minimale.  

Vi noterer at teosinte (en forvildet slægtning) er tilstede i Sydeuropa, og at teosinte i Sydeuropa 

har udviklet tilpasninger til europæiske forhold. Ydermere er det vist at europæisk teosinte har 

opnået resistens mod herbicid ved introgression af indsatte gener fra GM majs. 

Under danske forhold er denne information umiddelbart ikke aktuel for risikovurdering af dansk 

miljø og natur, da Europæisk teosinte eller teosinte x majs hybrider ikke findes forvildet i Dan-

mark. 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 

sætte fokus på observationer og indberetning af den europæiske teosinte og teosinte x majs hy-

brider i Danmark. 
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