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Kontrol af GM-forsøgsparcel ved AU Flakkebjerg, 1. maj 2018, 
Slagelse 

 

Baggrund 
AU Flakkebjerg har haft en godkendelse til udsætning af cisgen byg (GM-byg) på deres forsøgsmark på 

Forsøgsvej 1, Slagelse, i perioden 2012 til 2013. Ved en rutinemæssig kontrol af Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsen ifm. monitorering af forsøgsparcellen den 14. oktober 2016 blev der fundet 15-18 (ikke-

blomstrende) bygplanter, som ikke burde forefindes på parcellen. Planterne blev analyseret af forsker 

Inger Holme (AU Flakkebjerg). Fem af planterne blev identificeret som værende den cisgene byg, som 

indgik i forsøget.  

 

Efter anmodning fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen fremlagde Birte Boelt (DCA) den 9. januar 2017 et 

notat med en anbefaling til videre handlinger for at mindske risikoen for spredning, herunder dampning 

af forsøgsparcellen. Styrelsen sendte et påbud i høring den 23. marts 2017 og modtog høringssvar fra 

Inger Holme den 19. april 2017.  

 

Den 25. april 2017 sendte styrelsen et revideret påbud om dampning, som skulle overvåges af en 

medarbejder fra Styrelsen. Dampningen blev gennemført den 23. maj 2017 under overvågning af Morten 

Storgaard, Landbrugsstyrelsen. 

 

Denne opfølgende kontrol skulle kontrollere effekten af dampningen et år efter dampningen. 

Løsning  
Ved kontrollen deltog professor MSO Henrik Brinck-Pedersen og forsker Inger Holme (AU Flakkebjerg) 

og specialkonsulent Morten Storgaard (LBST). 

 

Kontrollen blev gennemført, som en inspektion af forsøgsparcellen i regnvejr den 1. maj 2018 kl. 12:30-

13:00.  

 

Parcellen var markeret i marken med hvide pinde. Parcellen lå brak og blev inspiceret.  

 

Det var tydeligt at se, at der ikke var nogen bygplanter i forsøgsparcellen eller den omkringliggende 

randzone. 

 

Se billeder i bilag 1. 

Videre proces 
Inger Holme fortsætter med at holde parcellen under observation for fremspiring af bygplanter og fører 

logbog over tilsynet.  

Styrelsen kommer på en årlig kontrol.  
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Bilag 1. Billeddokumentation fra kontrollen af forsøgsparcellen den 1. maj 2018. 

 

  
Foto 1: Forsøgsparcellen er markeret med pinde og ligger brak.  

Foto 2: Der er ingen bygplanter i forsøgsparcellen 

 

  
Foto 3: Der er ingen bygplanter i forsøgsparcellen eller randzonen 

Foto 4: Der er ingen bygplanter i forsøgsparcellen 

 


