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BAGGRUND OG FORMÅL 

Fødevarestyrelsen har undersøgt indholdet af genmodificeret materiale i fødevarer med 
indhold af majs, soja, ris og hørfrø, som ifølge producentens oplysninger ikke skulle inde-
holde genmodificeret materiale. I alt 28 prøver blev udtaget hos 1. led i distributionskæ-
den i Danmark, dvs. hos importøren eller hos producenten af produkterne. Prøverne blev 
udtaget i perioden fra november 2009 til februar 2010 hos 17 forskellige virksomheder 
fordelt over hele landet og var bestemt til salg i Danmark. 
 
Formålet med undersøgelsen var at undersøge, om virksomhederne overholder reglerne 
om markedsføring og mærkning af genmodificerede fødevarer. 
 
De undersøgte produkter var: 
Majs: cornflakes, tortilla chips, popkornmajs, tortilla snacks, majskerner, majsgryn og 
majsmel. 
Soja: sojamel og sojabønner. 
Ris: hvide ris, risnudler, rismel, ris (Vermicelli) og grødris. 
Hørfrø: kun hele hørfrø. 
 
En række genmodificerede majs og soja er godkendt til brug som fødevarer i EU. Der er 
ikke godkendt nogen typer af genmodificerede ris og hørfrø til dette formål. 
 
Godkendte genmodificerede fødevarer kan lovligt markedsføres, men skal være mærket til 
den endelige forbruger med oplysningen ”genetisk modificeret [majs/soja]” eller ”fremstil-
let af genetisk modificeret [majs/soja]. 
 
Fødevarer eller fødevareingredienser, hvori der utilsigtet forekommer godkendt GM-
materiale i en mængde, der ikke overstiger en tærskelværdi på 0,9%, regnet på ingredi-
ensniveau, er undtaget fra ovennævnte krav om mærkning til den endelige forbruger, hvis 
virksomheden kan godtgøre, at indholdet er utilsigtet eller teknisk uundgåeligt. 
 
Mærkning med oplysning om brug af GMO, skal ses som en oplysning om, hvordan varen 
er produceret, og ikke som en advarsel mod produktet. Formålet med mærkningen er så-
ledes udelukkende, at give forbrugeren mulighed for at vælge. 
 
Majsprøverne blev indledningsvis screenet for indhold af 35S-promoter-gen, som indikerer 
indhold af genmodificeret materiale. Indholdet af genmodificeret materiale i positive majs-
prøver blev herefter bestemt ved hjælp af specifikke real-time PCR metoder. Sojaprøver 
blev analyseret for indhold af 40-3-2 (Roundup Ready) soja, ris for tilstedeværelse at Bt63 
ris og hør for tilstedeværelse af FP967 hør. Analyserne blev udført ved DTU-Fødevare-
instituttet, i Mørkhøj. 
 



RESULTATER 

Resultaterne, der fremgår af nedenstående tabel, viser, at der for langt de fleste produkter 
ikke kunne påvises indhold af GMO. Der blev ikke fundet indhold af GMO i nogen af de 
undersøgte prøver af hørfrø, ris eller soja. 
 
Et parti Tortilla majschips indeholdt en blanding og/eller krydsning af de godkendte GMO-
majs typer NK603 (>77 %) og MON810(>44%) og skulle derfor have været mærket her-
med.  
 
Et parti knækket majs indeholdt alene spor af de godkendte GMO-typer MON810, DAS1507 
og Bt11 og overskred således ikke tærskelværdien på 0,9% for utilsigtet eller teknisk 
uundgåeligt indhold af godkendte GMO’er. Ifølge reglerne i forordning (EU) 1829/2003 skal 
der ikke mærkes med indhold af EU-godkendt GMO såfremt indholdet er under 0,9% og 
det er utilsigtet eller teknisk uundgåeligt. Såfremt virksomheden kan godtgøre, at der var 
tale om utilsigtet eller teknisk uundgåeligt indhold, er der således ikke tale om en over-
skridelse af reglerne for dette produkt. 
 
To af de 28 prøver kunne ikke undersøges. Det drejede sig om soja sauce og cornflakes, 
hvorfra der ikke kunne oprenses DNA. 
 

INDHOLD AF GENMODIFICERET MAJS, SOJA, RIS OG HØRFRØ I 28 PARTIER AF FØDEVARER, UDTAGET 
HOS IMPORTØRER OG PRODUCENTER I DANMARK I PERIODEN NOVEMBER 2009 TIL FEBRUAR 2010: 

PRODUKTER AF PARTIER PARTIER MED 
PÅVISELIGT INDHOLD 

BEMÆRKNINGER 

SOJAMEL 1 0  

RIS, HVIDE (ØKOLOGISKE) 2 0  

CORNFLAKES 1 - IKKE ANALYSERET 

TORTILLA CHIPS 4 1 MON810 + NK603 PÅVIST >0,9% 

RISNUDLER 2 0  

SOJA SAUCE 1 - IKKE ANALYSERET 

POPKORNMAJS 1 0  

RISMEL 1 0  

HØRFRØ 5 0  

HØRFRØ (ØKOLOGISKE) 4 0  

MAJSMEL 2 0  

MAJSGRYN 1 0  

SOJABØNNER 1 0  

KNÆKKEDE MAJS 1 0 SPOR AF MON810, DAS1507 OG BT11 

GRØDRIS 1 0  

 

 

KONKLUSION OG VURDERING 

Resultaterne viser, at reglerne om genmodificerede fødevarer og foder var overholdt for 
alle prøver undtagen en prøve tortilla chips, som ikke levede op til reglerne om mærkning 
af fødevarer fremstillet af GMO. Virksomheden har fået påbud om at mærke produkterne 
korrekt.  
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