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Orientering: ulovlig GMO-majs Herculex i EU. Sundhedsskadelig GMO-majs MON863 

 

Kære ministre 

Greenpeace har som følge af EU's passivitet mht. den sundhedsskadelige GMO-majs MON863 

nu iværksat egne inspektioner af majslaster, der ankommer til EU. En Greenpeace biosafety 

patrulje gik den 10. april ombord på lastskibet Pakrac i Rotterdam havn. Lasten blev losset om til 

mindre skibe, der fordelte lasten videre ind i EU. 

  

Prøverne fra Pakrac blev sendt til undersøgelser hos det uafhængige laboratorium GeneticID. 

Lasten indeholdt 20% MON863. Da EU's sporingssystem ikke virker og blandt andet ikke selv er 

i stand til at opdage ulovlige GMO, bad Greenpeace endvidere GeneticID om at undersøge, 

hvilke andre typer GMO der var i prøverne. GeneticID er fortsat i gang med disse undersøgelser. 

I fredags (27. april) orienterede GeneticID Greenpeace om, at Pakrac prøverne også indeholder 

GMO-majsen Herculex fra biotekseslskabet Pioneer/DOW. 

 

Herculex er en ulovlig GMO-majs, der slet ikke må anvendes i Europa. Greenpeace orienterede 

straks EU-kommissionen med henblik på at få den konkrete last opsporet. Brevet til EU-

kommissionen er vedhæftet dette brev. Den omtalte last med både sundhedsskadelig og ulovlig 

GMO-majs er allerede fordelt til endnu ukendte destinationer i EU. 

 

Som bekendt er det nu fjerde gang, det er blevet påvist, at det eksisterende sporingssystem ikke 

virker (andre ulovlige GMO som EU's sporingssystem ikke opdagede er Bt10, LL601 og Bt63) . 

Situationen er absolut uacceptabel. Greenpeace har flere gange advaret regeringen om, at 

gentagelser er uundgåelige, medmindre EU fastholder alle samhandelspartnere på kravet om at 

udlevere testmetoder og indføre sporingssystemer for de GMO, der anvendes i de pågældende 

lande. Dette krav bør gøres til en ufravigelig betingelse for fortsat eksport af landbrugsprodukter 

til EU (tidligere breve vedrørende sporingssystemets mangler af 3. oktober 2006 og 19. december 

2006 er vedhæftet) 

 

Som bekendt har også EU's egen risikovurdering af GMO svigtet. På baggrund af Monsantos 

egne data fra rottefodringsforsøgene med MON863 påviste uafhængige forskere, at MON863 

viste tegn på giftvirkning i lever og nyrer hos forsøgsdyrene. Resultaterne blev offentliggjort i en 

videnskabelig artikel den 13. marts 2007. På denne baggrund anmodede Greenpeace i et brev den 

19. marts 2007 regeringen om at inddrage markedsføringstilladelsen for GMO-majsen MON863 

(jf. sikkerhedsklausulen i udsætningsdirektivets artikel 23). Greenpeace finder det ufatteligt, at 

regeringen endnu intet har gjort for at fjerne MON863 fra markedet. 

 

Den tyske myndighed, som i første omgang havde ansvaret for at behandle MON863 

ansøgningen på vegne af EU, anerkender de uafhængige forskeres undersøgelse.  
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Den danske regering har imidlertid undladt at reagere og blot fortalt medierne, at man afventer en 

afgørelse fra EFSA – samme myndighed som med rettidigt omhu – selv burde have opdaget 

sundhedsrisikoen ved GMO-majsen i tide. Greenpeace afventer fortsat svar og ikke mindst 

handling fra regeringen. 

 

Med venlig hilsen  

Dan Belusa 


