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Kontrolrapport efter endt forsøgsudsætning med GM-byg 

PAPhy07, AU Flakkebjerg 
 

 

AU Flakkebjerg har haft en godkendelse til udsætning af GM-byg på deres for-

søgsmark. 

 

Den endelige rapport for forsøget blev modtaget i juni 2016. Nærværende notat 

vedrører det afsluttende kontrolbesøg fra NAER. 

 

Af egenkontrolrapporterne fremgår, at det sidste forsøg blev foretaget i 2013. Der 

har ikke været dyrket byg på parcellen siden. Ved egenkontrollen i 2014 blev også 

fundet et par bygplanter. I 2015 blev der ikke fundet nogen bygplanter. 

 

I forbindelse med nærværende kontrol fra NAER d. 14. oktober 2016, er der fun-

det mellem 15-18 bygplanter i randzonen af forsøgsparcellen. Da gartner Ole Bråd 

Hansen fra AU Flakkebjerg d. 13. oktober mærkede parcellen op fandt han ca. 10 

planter, som han fjernede. Under selve kontrolbesøget blev planterne hentet. Da 

skuddene var delt, var det ikke muligt nøjagtigt at fastslå, hvor mange planter der 

oprindeligt havde været (se billede 2 nedenfor) – derfor skønnes intervallet mel-

lem 15-18 planter.  

 

Under NAERs kontrol d. 14. oktober, blev der fundet 5 planter mere. Bygplan-

terne stod spredt over et hjørne af parcellen (dvs. de var ikke samlet på et sted).  

 

Det blev oplyst, at parcellen var blevet harvet ifm. såningen – og at der ikke var 

blevet pløjet.  

 

Ole Bråd Hansen fra AU Flakkebjerg foreslog en dampning og braklægning af 

parcel og randzone, da de gerne vil undgå brug af RoundUp. 

 

Inger Holme fra AU Flakkebjerg fik planterne overdraget og vil foretage PCR-test 

af dem alle, for at verificere om der er tale om GM- eller ikke-GM-byg. Resultatet 

forventes klar i uge 45. 
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Billeddokumentation: 

 
Parcel: Gule pinde, Randzone: Hvide pinde. Bygplanter fundet i det fjerneste ven-

stre hjørne 

 

 
De ca 10 planter, som blev fundet d. 13. oktober. 
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Eksempel på to bygplanter i marken. 

 

 
De 5 planter der blev fundet d. 14. oktober. 

 

 


