
 

 

Miljøstyrelsen • Strandgade 29 • 1401 København K  
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN (drift)5798000863002 (tilskud)5798000863019 • mst@mst.dk • 
www.mst.dk  
  

Pesticider og Genteknologi 

J.nr. MST-687-00158 

Ref. asj 

Den 3. maj 2016 

 

Dansk Landbrug Sydhavsøerne  
Agrovej 1 
4800 Nykøbing 
Att.: Bo JM Secher (bms@dlsyd.dk) og Olav Høegh (olh@dlsyd.dk) 
 
Nordic Seed 
Kornmarken 1 
8464 Galten 
Att.: Ole Lykke (olly@nordicseed.com) 
 
Abed Fonden 
Højbygårdsvej 14 
4960 Holeby     
Mail: khh@nordicseed.com 

   

 

 

Påbud om efterbehandling af arealer, der er berørt af util-
sigtet udsætning af genetisk modificeret raps 
 
 
Med brev af 21. april 2016 meddelte Miljøstyrelsen, at styrelsen ville meddele på-
bud om efterbehandling af tre forsøgsplots med afprøvningsdyrkning raps HRC-
918, hvor der utilsigtet er sket iblanding af en ikke-godkendt genetisk modificeret 
raps (OXY-235).  
 
Miljøstyrelsen satte en frist den 29. april 2016 for eventuelle bemærkninger til det 
varslede påbud og oplyste, at hvis styrelsen ikke havde modtaget bemærkninger 
inden fristens udløb, ville afgørelsen blive truffet på det foreliggende grundlag. 
Styrelsen har ikke modtaget bemærkninger til det varslede påbud inden fristens 
udløb. 
 
De tre forsøgsplots er blevet afmærket den 3. november 2015 og har hver et areal 
på ca. 42 kvadratmeter. 

Miljøstyrelsens afgørelse 
Dette påbud er rettet til de tre parter i sagen: 

- Dansk Landbrug Sydhavsøerne (DLS), der varetager den pågældende af-
prøvningsdyrkning, 

- Nordic Seed, der forpagter arealet, hvor afprøvningsdyrkningen foregår, 

- Abed Fonden, som ejer arealet. 
 

Miljøstyrelsen pålægger i henhold til § 22 i genteknologiloven
1
 de tre nævnte par-

ter at iværksætte følgende:  
 
Registrering af forsøgsparceller  
1) Forsøgsparcellernes placering registreres med GPS af både DLS og NaturEr-
hvervstyrelsen.  
 

                                                             
1
 Se lovbekendtgørelse nr. 840 af 3. juli 2015 om miljø og genteknologi 
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Overvågning og lugning af forsøgsparceller frem til dampbehandling i efteråret 
2016  
2) I foråret og sommeren 2016 inden dampbehandling (se vilkår 4) overvåges for-
søgsparcellerne løbende, og eventuel fremspiret raps luges bort og destrueres in-
den blomstring. For hver af de tre forsøgsparceller registreres antallet af bortluge-
de rapsplanter og tidspunktet for bortlugningen.  
 
3) Der må ikke foretages jordbehandling og ikke være trafik på de tre forsøgspar-
celler.  
 
Dampbehandling og jordbehandling af forsøgsparceller  
4) Forsøgsparcellerne dampbehandles under tilsyn af NaturErhvervstyrelsen efter 
høst af den omkringliggende vinterraps. Dampbehandling skal finde sted inden 
den 15. august 2016.  
 
5) Inden dampbehandlingen foretages en øverlig jordbearbejdning (maksimum 3-
5 cm dybde) 
 
6) Jorden må ikke være tør ved dampbehandlingen. Det bør endvidere vurderes, 
om der inden dampbehandlingen er behov for at fjerne ukrudt med glyphosat-
sprøjtning.  
 
7) Dampbehandlingen skal sikre, at jordtemperaturen når op på 90° C i 5 cm dyb-
de, hvilket skal dokumenteres ved at indsætte temperaturmålere.  
 
8) Dampningen skal udføres på de tre forsøgsparceller, inklusive det areal, som 
jordbearbejdes samt en 1 m bred bufferzone. Bufferzonen er indført for at opfange 
eventuelle rapsfrø, som spredes fra forsøgsparcellerne ved den nævnte øverlige 
jordbehandling. Når der efterfølgende bruges betegnelsen ”forsøgsparceller” in-
kluderer det også de omkringliggende bufferzoner.  
 
9) Som kontrol for behandlingens effektivitet foretages efterfølgende en jordbe-
handling af det øverste jordlag (max. 3-5 cm dybde). Jordbehandlingen vil stimu-
lere spiringen af eventuelle overlevende frø.  
 
Eventuel yderligere dampbehandling  
10) Efter en hvileperiode på min. 14 dage efter ovennævnte jordbehandling besig-
tiger NaturErhvervstyrelsen forsøgsparcellerne, og antallet af fremspirede raps på 
de tre forsøgsparceller registreres med henblik på at vurdere, om dampbehandlin-
gen har været effektiv.  
 
11) Hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at dampbehandlingen ikke har været 
effektiv, skal behandlingen gentages og efterfølges af den tidligere beskrevne jord-
behandling og registrering af eventuel fremspiret raps.  
 
Monitering/overvågning af forsøgsparcellerne  
12) Efter dampbehandling og frem til afslutningen af vækstsæsonen 2016 overvå-
ger parterne de tre forsøgsparceller og eventuel fremspiret raps registreres, bortlu-
ges og destrueres, inden den når at komme i blomst.  
 
Krav til fremtidige afgrøder på forsøgsparcellerne samt bekæmpelse af spildraps  
13) På basis af registreringerne af fremspiret raps vurderer NaturErhvervstyrelsen, 
hvilke krav der skal stilles til de fremtidige afgrøder på forsøgsparcellerne, samt 
hvornår kravet om efterbehandling af forsøgsparcellerne kan ophøre  
 
14) Når NaturErhvervstyrelsen har vurderet, at spildraps er effektivt bekæmpet, 
kan forsøgsparcellerne tilsås (i efteråret 2016), forudsat at det sker uden forudgå-
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ende pløjning. Den valgte afgrøde skal tillade, at den ovenfor omtalte registrering 
af eventuel fremspiret raps kan foretages frem til afslutning af vækstsæsonen 2017. 
Afgrøden skal muliggøre en effektiv bekæmpelse af spildraps, og en sådan bekæm-
pelse skal foretages frem til afgrøden høstes i 2017.  
 
15) På basis af den omtalte registrering af fremspiret raps vil NaturErhvervstyrel-
sen vurdere, om der er behov for at udstrække perioden, hvor der stilles krav om 
særlig behandling af forsøgsparcellerne.  
 
Der vil med den ovenfor skitserede løsningsmodel være mulighed for, at der kan 
spredes rapsfrø fra de omkringliggende arealer og ind på de tre forsøgsparceller. 
Hvis disse rapsfrø spirer, vil de blive talt med i den omtalte registrering af fremspi-
ret raps på forsøgsparcellerne.  
 
Det kan medføre en risiko for, at der vil gå længere tid, før kravet om efterbehand-
ling af forsøgsparcellerne vil udløbe. Ved en effektiv dampbehandling i efteråret vil 
frø fra de omkringliggende arealer – såvel som frø af HRC-918 - imidlertid forven-
tes at blive dræbt.  
 
Oplysning til Miljøstyrelsen om ændrede ejer eller forpagtningsforhold  
16) Indtil NaturErhvervstyrelsen har vurderet, at efterbehandling af de berørte 
arealer er afsluttet, skal eventuelle ændringer i ejer- eller forpagtningsforhold for 
de berørte arealer meddeles til Miljøstyrelsen.  

Klagevejledning 

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. § 30 i gentekno-

logiloven. Afgørelsen vil blive annonceret på www.mst.dk den . 

 

Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat, enhver, der har en individuel, 

væsentlig interesse i sagens udfald, og berørte kommunalbestyrelser (i denne sag 

af Lolland Kommune). 

 

Klage skal ske via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 

www.virk.dk. Log på www.borger.dk eller www.virk.dk, som sædvanligt, typisk 

med NEM-ID.  

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørel-

sen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.  

 

Det koster kr. 500 at klage. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 

uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis en klager øn-

sker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal klageren sende en begrundet 

anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden vi-

deresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer 

afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

 

Klagen skal være indgivet senest den 1. juni 2016. 

 

Læs mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemme-

side (http://nmkn.dk/klage/). 
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Påbuddets baggrund og formål 
I slutningen af oktober 2015 modtog de danske myndigheder fra Storbritannien 
oplysninger om, at der var konstateret utilsigtet iblanding af en genetisk modifice-
ret raps (GM-raps) i et parti konventionel vinterraps (kaldet HRC-918), som var i 
afprøvningsdyrkning i UK og en række andre medlemsstater, herunder Danmark.  
 
Her i landet er HRC-918 blevet udsået på tre forsøgsplots (hver på ca. 42 kvadrat-
meter) hos DLS i Holeby, der udfører forsøget på vegne af Ragt Semences. DLS 
oplyser, at ejeren af det pågældende areal er Abed Fonden, som videreforpagter 
det til Nordic Seed.  
 
EU-kommissionen oplyste efterfølgende, at den utilsigtede iblanding bestod af en 
genetisk modificeret, herbicidtolerant raps (OXY-235). Denne raps er ikke god-
kendt til dyrkning i EU, og den utilsigtede udsætning skulle derfor bringes til op-
hør. NaturErhvervstyrelsen rådførte sig telefonisk med Aarhus Universitet om, 
hvordan det kunne ske.   
 
NaturErhvervstyrelsen udstedte på denne baggrund et strakspåbud (jf. bilag 1) og 
destruerede 3. november 2015 den fremspirede raps på de tre forsøgsplots ved 
behandling med glyphosat.  
 
Bladprøver af den fremspirede raps blev analyseret for GMO-indhold. Analysen 
viste et GMO-indhold på 0,25 – 0,40 % på de tre plots, jf. bilag 2. 
 
Al udsæd af HRC-918 var udsået, så der var ikke tiloversblevne frø, som skulle 
destrueres. Derimod må der forventes at ligge uspirede rapsfrø i jorden på de tre 
forsøgsplots. Det skal sikres, at disse frø ikke kan blive en kilde til spredning af 
genmodificeret materiale. 
 
NaturErhvervstyrelsen rådførte sig med Aarhus Universitet om, hvordan sådan en 
spredning kan undgås. Denne rådgivning sammenfattes i Aarhus Universitets no-
tat af 9. november 2015, som beskriver en mulig efterbehandling af de berørte are-
aler, jf. bilag 3. 
 
NaturErhvervstyrelsen besigtigede den 3. december 2015 forsøgsplottene sammen 
med DLS og orientererede om Aarhus Universitets forslag til efterbehandling af 
arealerne. DLS nævnte ved den lejlighed et andet løsningsforslag, nemlig bort-
skrabning af det øverste jordlag (hvor evt. uspirede rapsfrø vil befinde sig) og ef-
terfølgende varmebehandling eller deponering.  
 
Efter besøget udarbejdede NaturErhvervstyrelsen et overslag over det forventede 
antal uspirede rapsfrø. Overslaget viser, at det forventede antal GM-frø er beske-
dent, jf. bilag 4. 
 
I lyset af disse nye aspekter i sagen anmodede NaturErhvervstyrelsen Aarhus Uni-
versitet om en fornyet vurdering af den fremtidige behandling af de berørte area-
ler. 
 
I notat af 14. januar 2016, jf. bilag 5, påpegede Aarhus Universitet, at rapsfrø kan 
bevare spireevnen i jord i 5-20 år, og at en enkelt rapsplante kan producere op til 
1500-2000 frø.  
 
Aarhus Universitet vurderer således, at selvom antallet forventes at være beske-
dent, udgør de uspirede rapsfrø en spredningsrisiko. Derfor er det nødvendigt at 
foretage yderligere foranstaltninger for at nedbringe antallet af potentielt spiredyg-
tige frø i jorden, før man fremadrettet kan udelukke risikoen for fremspiring af 
GM-raps. 
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Aarhus Universitet fremlagde i notatet tre forslag til efterbehandling af de berørte 
arealer, som hver især vil kunne forhindre, at de omtalte uspirede rapsfrø bliver en 
kilde til spredning af genmodificeret materiale: 
 

a) Reduceret jordbehandling og fjernelse af fremspiret raps 

b) Afskrabning af det øverste jordlag 

c) Dampning af det øverste jordlag 
 
I alle tre forslag indgår endvidere, at der afsættes en to meter bred bufferzone om-
kring hver af forsøgsparcellerne, og at parceller og bufferzoner overvåges/moni-
teres i minimum to år. 
 
Aarhus Universitet vurderede, at løsningsmodel c), dampning, er det forslag, som 
på kortest tid vil reducere/forhindre spredning af OXY-235. Dampbehandling er 
således en effektiv metode til at ødelægge spireevnen hos rapsfrø, der er iblandet 
de øverste jordlag.  
 
NaturErhvervstyrelsen gav DLS mulighed for at kommentere Aarhus Universitets 
notat med de tre nævnte løsningsforslag. DLS har 28. januar 2015 meddelt, at alle 
tre løsningsforslag er praktisk mulige, men at man på linje med Aarhus Universitet 
foretrækker løsning c), dampning.   
 
På denne baggrund sendte 10. marts 2016 NaturErhvervstyrelsen et påtænkt på-
bud i høring hos DLS. Det påtænkte påbud baserede sig på løsningsmodel c), 
dampning af det øverste jordlag. Styrelsen vurderede, at påbuddet effektivt vil 
forhindre spredning af genmodificeret materiale, og at det samtidig er den løsning, 
der er mindst indgribende i forhold til anvendelsen af forsøgsparcellerne. 
 
DLS kommenterede den 11. marts 2016 det påtænkte påbud. DLS påpegede bl.a., 
at det påtænkte påbud involverede en dampbehandling allerede om foråret, og at 
den affødte kørsel samt de udlagte bufferzoner ville skade flere af de omkringlig-
gende værdifulde forsøgsdyrkninger. DLS foreslog, at dampningen i stedet for blev 
foretaget efter høst af de omkringliggende forsøgsdyrkninger (sensommer-damp-
ning). 
 
NaturErhvervstyrelsen sendte DLS bemærkninger til Aarhus Universitet og anmo-
dede om en vurdering af forslaget om en sensommer-dampning. Aarhus Universi-
tet har samlet set vurderet, at en løsningsmodel baseret på en sensommer-damp-
ning vil være lige så effektiv imod utilsigtet genspredning som løsningsmodel c), jf. 
bilag 6 og 7.  

Det retlige grundlag  
Det fremgår af § 6 og § 9 i lov om miljø og genteknologi, at genetisk modificerede 
organismer ikke må udsættes uden godkendelse fra miljø- og fødevareministeren. 
Undtaget fra dette krav er udsætning af genetisk modificerede organismer, der på 
anden vis er godkendt efter anden fællesskabslovgivning, jf. lovens § 9, stk. 3-5.  
 
Dette gælder for medicinske stoffer eller præparater, der består af eller indeholder 
genetisk modificerede organismer, og for markedsføring af genetisk modificerede 
organismer, som udgør eller indgår i produkter.  
 
Tilsynsmyndigheden har pligt til at foranledige et ulovligt forhold lovgjort, med-
mindre forholdet har underordnet betydning, jf. § 21 i lov om miljø og genteknolo-
gi. I sammenhæng hermed kan styrelsen udstede påbud med henblik på at bringe 
det ulovlige forhold til ophør, jf. § 22 i lov om miljø og genteknologi.  
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Som nævnt i afgørelsen har NaturErhvervstyrelsen foretaget det forberedende ar-
bejde i sagen, dels fordi denne styrelse har større ekspertise på området, dels fordi 
arbejdet med administrationen af genteknologilovens regler om udsætning er ved 
at blive overført fra Miljøstyrelsen til NaturErhvervstyrelsen, som på det endelige 
tidspunkt for overførslen også vil overtage denne sag. 

Styrelsens vurdering 
Miljøstyrelsen vurderer, at den utilsigtede udsætning af den ikke-godkendte gene-
tisk modificerede raps (OXY-235) udgør en overtrædelse af § 9 i lov om miljø og 
genteknologi, jf. lovens § 6. Styrelsen vurderer i den forbindelse, at undtagelserne i 
lovens § 9, stk. 3-5, ikke finder anvendelse. 

Som følge af den ovennævnte overtrædelse vurderer Miljøstyrelsen, at styrelsen 
har pligt til at udstede påbud med henblik på at bringe den ulovlige udsætning til 
ophør, jf. § 21 i lov om miljø og genteknologi, idet der vil være en betydelig risiko 
for spredning af den ikke-godkendte genetisk modificerede raps, såfremt der ikke 
iværksættes foranstaltninger til at forhindre spredning.  

Konsekvenser ved overtrædelse af påbuddet 
Overtrædelse af påbuddet straffes med bøde, jf. § 36, stk. 1, nr. 4, i lov om miljø og 
genteknologi. 

Miljøstyrelsen vil lade de ovennævnte påbudte foranstaltninger udføre for parter-
nes regning, såfremt foranstaltningerne ikke er udført inden udløbet af de pågæl-
dende frister for hver af de påbudte foranstaltninger, jf. § 22, nr. 3, i lov om miljø 
og genteknologi. 

 

Med venlig hilsen 

 
Anders Skou 

 

 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Lolland Kommune, Natur- og Miljøklagenæv-
net og Naturerhvervstyrelsen. 
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Liste over vedlagte bilag 

Bilag 1: Strakspåbud af 3. november 2015 om destruktion af plantemateriale 

Bilag 2a, b og c: Analyseresultat for indhold af GMO i bladprøver fra fremspiret 
raps fra de tre forsøgsplots 

Bilag 3: Aarhus Universitets notat af 9. november 2016 om indgreb over for af-
prøvningsdyrkning, hvor der utilsigtet er sket iblanding af GM-majs 

Bilag 4: Overslag over antal uspirede rapsfrø 

Bilag 5: Aarhus Universitets notat af 14. januar 2016 om fremtidig håndtering af 
afprøvningsdyrkning, hvor der utilsigtet er sket iblanding af GM-raps 

Bilag 6: Aarhus Universitets notat af 21. marts vedrørende vurdering af bemærk-
ninger fra DLS 

Bilag 7: E-mail af 8. april 2016 med bemærkninger fra Aarhus Universitet vedrø-

rende NaturErhvervstyrelsens reviderede udkast til påbudte foranstaltninger 


