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Den 3. november 2015 
DLS  
Forsøgsleder Olav Høegh 
Sofiehøj 
Højbygårdvej 14 
4960 Holeby 
 
 

Strakspåbud om destruktion af plantemateriale på afprøvningsfelter med vinterrapssort 

HRC 918   

 
DLS påbydes hermed straks at: 
 
• Udpege samtlige afprøvningsfelter med vinterrapssort HRC 918 for kontrolløren, og være 

behjælpelig med opmærkning. 
• Udlevere evt. resterende udsæd af vinterrapssort HRC 918. 
• Være behjælpelig med evt. indsamling af bladmateriale af vinterrapssort HRC 918, såfremt der 

ikke er resterende udsæd af vinterrapssort HRC 918. 
• Straks derefter, under kontrollørens opsyn, foretage en nedvisning af samtlige afprøvningsfelter 

med vinterrapssort HRC 918, med glyphosat. 
• Undlade at jordbehandle eller dyrke samtlige berørte afprøvningsfelter. 
 
Baggrund 

I henhold til vedlagte analysecertifikat fra ABIOPOLE er der i vinterrapssort HRC 918, som DLS har 
i testdyrkning for RAGT SEMENCES, fundet utilsigtet iblanding af OXY 235. OXY235 er en GM-raps 
konstruktion, hvor der ikke været ansøgt om, eller er givet tilladelse til at dyrke som en GM-
afgrøde i EU. Det betyder, at den ikke må dyrkes til kommerciel brug på EU's territorium, jf. GMO – 
forordningen1.  
 
RAGT SEMENCES har skrifteligt erkendt overfor NaturErhvervstyrelsen, at der er fundet utilsigtet 
iblanding af OXY 235. RAGT SEMENCES har endvidere oplyst, at man har bedt DLS om at fortage 
en afprøvning i Danmark i Holeby af vinterrapssort HRC 918, jf. nedenstående tabel.  

Trial Name Location Country 

Entry 

Numb 

Main 

Name Rep numb 

Sub plot 

numb 

16562 HOL DNK 25 HRC918 1 1 

16562 HOL DNK 25 HRC918 2 1 

16562 HOL DNK 25 HRC918 3 1 

 
Derfor nedlægges der hermed påbud om destruktion af alt voksende plantemateriale af 
vinterrapssort HRC 918, og udlevering af evt. restlager af udsæd af vinterrapssort HRC 9182. 

                                           
1EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede 
fødevarer og foderstoffer. 
2Jf. § 13, stk. 1. i lovbekendtgørelse nr. 193 af 12. marts 2009 om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder.  
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På den baggrund har NaturErhvervstyrelsen iværksat strakspåbuddet. Påbuddet vil blive fuldt op 
med instrukser omkring videre drift af de pågældende afprøvningsfelter, sikkerhedszoner, 
overvågning og restriktionsperiode. 
 
Hvis strakspåbuddet ikke efterkommes, vil NaturErhvervstyrelsen lade foranstaltningerne fortage 
på DLSs regning3. 
 
Klagevejledning 
Du kan klage skriftligt over afgørelsen senest 4 uger fra den dag, du modtog dette brev. Klagen 
sendes til planterlandbrugslov@naturerhverv.dk eller med almindelig post. Du kan bruge 
klageskemaet, som er på naturerhverv.dk/klageskema. Vi sender klagen sammen med vores 
kommentarer videre til Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som træffer afgørelse i 
sagen. Modtager vi klagen for sent, vil den som udgangspunkt ikke blive behandlet. 
 
Har du spørgsmål 
Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller planterlandbrugslov@naturerhverv.dk. 

                                           
3Jf. § 13, stk. 2. i lovbekendtgørelse nr. 193 af 12. marts 2009 om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder.  
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Fødevarestyrelsen
Laboratoriet i Ringsted

Test Reg. nr. 405

Analyseattest
Prøvetagningssted

DLS

4960 Holeby

11-12-2015

Projekt ID: 2014-41-67-00075

Prøveserie: 1535165

Godkendt dato:

Rekvirent

Naturerhvervstyrelsen
att. Miljø & Biodiversitet
Nyropsgade 30
1780 København V

Attestnr: A1535224

Formål: Salg Modtaget den: 05-11-2015

19-11-2015Prøve påbegyndt:

Prøve ID: 15118716 Ekstern prøvemærkning: 15-908591

Udtagningsdato: 05-11-2015Handelsnavn: Ragt semences

Produkt: Brassica napus (vinterraps)

Ekstern prøveudtager: CJ Udtaget mængde: 1 blad fra hver plante i feltet

Materialtype (PDI): blade Sortsnavn: HCS918

Parti størrelse: 500 planter Markbloknummer: Felt 108

EnhedAnalyseparametre MetodeAnalyseresultat

> 100 gramFormalet prøve mængde DNA oprensning GMO

2 x 0,2 gramUdtaget mængde til DNA oprensning DNA oprensning GMO

NucleoSpin-Food kitDNA oprensningskit DNA oprensning GMO

#FatA, raps-specifikKontrolgen Kvalitativ analyse for p35S

#GodkendtDNA kvalitet Kvalitativ analyse for p35S

#kopier i kontrolgenLOD beregnet på baggrund af Kvalitativ analyse for p35S

#PåvistCaMV 35S Promoter Screening Kvalitativ analyse for p35S

w/w % #<0,05 (LOD)Detektionsgrænse (LOD) Kvalitativ analyse for p35S

#FatA, raps-specifikKontrolgen (t-nos) Screenings PCR

#GodkendtDNA kvalitet (t-nos) Screenings PCR

#kopier i kontrolgenLOD beregnet på baggrund af (t-nos) Screenings PCR

#PåvistT-nos-screening (Agrobacterium tumefaciens) (t-nos) Screenings PCR

w/w % #<0,05 (LOD)Detektionsgrænse (LOD) (t-nos) Screenings PCR

#FatA, raps-specifikKontrolgen (bar) Screenings PCR

#GodkendtDNA kvalitet (bar) Screenings PCR

#kopier i kontrolgenLOD beregnet på baggrund af (bar) Screenings PCR

#Ikke påvistbar-screening (bar) Screenings PCR

w/w % #<0,05 (LOD)Detektionsgrænse (LOD) (bar) Screenings PCR

#FatA, raps-specifikKontrolgen (cpt2-cp4EPSPS) Screenings

#GodkendtDNA kvalitet (cpt2-cp4EPSPS) Screenings

#kopier i kontrolgenLOD beregnet på baggrund af (cpt2-cp4EPSPS) Screenings

#Ikke påvistcpt2-cp4epsps-screen (cpt2-cp4EPSPS) Screenings

w/w % #<0,05 (LOD)Detektionsgrænse (LOD) (cpt2-cp4EPSPS) Screenings

#FatA, raps-specifikKontrolgen (Cry-1AB) Screenings PCR

#GodkendtDNA kvalitet (Cry-1AB) Screenings PCR
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Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen
Laboratoriet i Ringsted

Test Reg. nr. 405

Analyseattest
Attestnr: A1535224

EnhedAnalyseparametre MetodeAnalyseresultat

#kopier i kontrolgenLOD beregnet på baggrund af (Cry-1AB) Screenings PCR

#Ikke påvistCry1AB screening (Cry-1AB) Screenings PCR

w/w % #<0,05 (LOD)Detektionsgrænse (LOD) (Cry-1AB) Screenings PCR

#FatA, raps-specifikKontrolgen (S35-pat) Screening PCR

#GodkendtDNA kvalitet (S35-pat) Screening PCR

#kopier i kontrolgenLOD beregnet på baggrund af (S35-pat) Screening PCR

#Ikke påvist35S-pat screening (S35-pat) Screening PCR

w/w % #<0,05 (LOD)Detektionsgrænse (LOD) (S35-pat) Screening PCR

Prøvevurdering

Prøven fundet positiv for GM Raps OXY-235 (ca. 0,25%).

Augusta Jona PalsdottirLotte Hougs

Tegnforklaring:  < mindre end; > større end; # ikke akkrediteret prøvning

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Metodeoplysninger og oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres ved henvendelse til laboratoriet.
Resultaterne gælder kun for de prøvede emner. Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden laboratoriets skriftlige godkendelse.
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Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen
Laboratoriet i Ringsted

Test Reg. nr. 405

Analyseattest
Rekvirent

DLS

4960 Holeby

11-12-2015

Projekt ID: 2014-41-67-00075

Prøveserie: 1535165

Godkendt dato:Naturerhvervstyrelsen
att. Miljø & Biodiversitet
Nyropsgade 30
1780 København V

Attestnr: A1535225

Formål: Salg Modtaget den: 05-11-2015

19-11-2015Prøve påbegyndt:

Prøve ID: 15118717 Ekstern prøvemærkning: 15-908592

Udtagningsdato: 05-11-2015Handelsnavn: Ragt semences

Produkt: Brassica napus (vinterraps)

Ekstern prøveudtager: CJ Udtaget mængde: 1 blad fra hver plante i feltet

Materialtype (PDI): blade Sortsnavn: HCS918

Parti størrelse: 500 planter Markbloknummer: Felt 202

EnhedAnalyseparametre MetodeAnalyseresultat

> 100 gramFormalet prøve mængde DNA oprensning GMO

2 x 0,2 gramUdtaget mængde til DNA oprensning DNA oprensning GMO

NucleoSpin-Food kitDNA oprensningskit DNA oprensning GMO

#FatA, raps-specifikKontrolgen Kvalitativ analyse for p35S

#GodkendtDNA kvalitet Kvalitativ analyse for p35S

#kopier i kontrolgenLOD beregnet på baggrund af Kvalitativ analyse for p35S

#PåvistCaMV 35S Promoter Screening Kvalitativ analyse for p35S

w/w % #<0,05 (LOD)Detektionsgrænse (LOD) Kvalitativ analyse for p35S

#FatA, raps-specifikKontrolgen (t-nos) Screenings PCR

#GodkendtDNA kvalitet (t-nos) Screenings PCR

#kopier i kontrolgenLOD beregnet på baggrund af (t-nos) Screenings PCR

#PåvistT-nos-screening (Agrobacterium tumefaciens) (t-nos) Screenings PCR

w/w % #<0,05 (LOD)Detektionsgrænse (LOD) (t-nos) Screenings PCR

#FatA, raps-specifikKontrolgen (bar) Screenings PCR

#GodkendtDNA kvalitet (bar) Screenings PCR

#kopier i kontrolgenLOD beregnet på baggrund af (bar) Screenings PCR

#Ikke påvistbar-screening (bar) Screenings PCR

w/w % #<0,05 (LOD)Detektionsgrænse (LOD) (bar) Screenings PCR

#FatA, raps-specifikKontrolgen (cpt2-cp4EPSPS) Screenings

#GodkendtDNA kvalitet (cpt2-cp4EPSPS) Screenings

#kopier i kontrolgenLOD beregnet på baggrund af (cpt2-cp4EPSPS) Screenings

#Ikke påvistcpt2-cp4epsps-screen (cpt2-cp4EPSPS) Screenings

w/w % #<0,05 (LOD)Detektionsgrænse (LOD) (cpt2-cp4EPSPS) Screenings

#FatA, raps-specifikKontrolgen (Cry-1AB) Screenings PCR

#GodkendtDNA kvalitet (Cry-1AB) Screenings PCR

1 af  2
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Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen
Laboratoriet i Ringsted

Test Reg. nr. 405

Analyseattest
Attestnr: A1535225

EnhedAnalyseparametre MetodeAnalyseresultat

#kopier i kontrolgenLOD beregnet på baggrund af (Cry-1AB) Screenings PCR

#Ikke påvistCry1AB screening (Cry-1AB) Screenings PCR

w/w % #<0,05 (LOD)Detektionsgrænse (LOD) (Cry-1AB) Screenings PCR

#FatA, raps-specifikKontrolgen (S35-pat) Screening PCR

#GodkendtDNA kvalitet (S35-pat) Screening PCR

#kopier i kontrolgenLOD beregnet på baggrund af (S35-pat) Screening PCR

#Ikke påvist35S-pat screening (S35-pat) Screening PCR

w/w % #<0,05 (LOD)Detektionsgrænse (LOD) (S35-pat) Screening PCR

Prøvevurdering

Prøven fundet positiv for GM Raps OXY-235 (ca. 0,25%).

Augusta Jona PalsdottirLotte Hougs

Tegnforklaring:  < mindre end; > større end; # ikke akkrediteret prøvning

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Metodeoplysninger og oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres ved henvendelse til laboratoriet.
Resultaterne gælder kun for de prøvede emner. Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden laboratoriets skriftlige godkendelse.

2 af  2

Søndervang 4

4100 Ringsted tlf. 72 27 69 00 41@fvst.dk
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Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen
Laboratoriet i Ringsted

Test Reg. nr. 405

Analyseattest
Rekvirent

DLS

4960 Holeby

11-12-2015

Projekt ID: 2014-41-67-00075

Prøveserie: 1535165

Godkendt dato:Naturerhvervstyrelsen
att. Miljø & Biodiversitet
Nyropsgade 30
1780 København V

Attestnr: A1535226

Formål: Salg Modtaget den: 05-11-2015

19-11-2015Prøve påbegyndt:

Prøve ID: 15118718 Ekstern prøvemærkning: 15-908593

Udtagningsdato: 05-11-2015Handelsnavn: Ragt semences

Produkt: Brassica napus (vinterraps)

Ekstern prøveudtager: CJ Udtaget mængde: 1 blad fra hver plante i feltet

Materialtype (PDI): blade Sortsnavn: HCS918

Parti størrelse: 500 planter Markbloknummer: Felt 324

EnhedAnalyseparametre MetodeAnalyseresultat

> 100 gramFormalet prøve mængde DNA oprensning GMO

2 x 0,2 gramUdtaget mængde til DNA oprensning DNA oprensning GMO

NucleoSpin-Food kitDNA oprensningskit DNA oprensning GMO

#FatA, raps-specifikKontrolgen Kvalitativ analyse for p35S

#GodkendtDNA kvalitet Kvalitativ analyse for p35S

#kopier i kontrolgenLOD beregnet på baggrund af Kvalitativ analyse for p35S

#PåvistCaMV 35S Promoter Screening Kvalitativ analyse for p35S

w/w % #<0,05 (LOD)Detektionsgrænse (LOD) Kvalitativ analyse for p35S

#FatA, raps-specifikKontrolgen (t-nos) Screenings PCR

#GodkendtDNA kvalitet (t-nos) Screenings PCR

#kopier i kontrolgenLOD beregnet på baggrund af (t-nos) Screenings PCR

#PåvistT-nos-screening (Agrobacterium tumefaciens) (t-nos) Screenings PCR

w/w % #<0,05 (LOD)Detektionsgrænse (LOD) (t-nos) Screenings PCR

#FatA, raps-specifikKontrolgen (bar) Screenings PCR

#GodkendtDNA kvalitet (bar) Screenings PCR

#kopier i kontrolgenLOD beregnet på baggrund af (bar) Screenings PCR

#Ikke påvistbar-screening (bar) Screenings PCR

w/w % #<0,05 (LOD)Detektionsgrænse (LOD) (bar) Screenings PCR

#FatA, raps-specifikKontrolgen (cpt2-cp4EPSPS) Screenings

#GodkendtDNA kvalitet (cpt2-cp4EPSPS) Screenings

#kopier i kontrolgenLOD beregnet på baggrund af (cpt2-cp4EPSPS) Screenings

#Ikke påvistcpt2-cp4epsps-screen (cpt2-cp4EPSPS) Screenings

w/w % #<0,05 (LOD)Detektionsgrænse (LOD) (cpt2-cp4EPSPS) Screenings

#FatA, raps-specifikKontrolgen (Cry-1AB) Screenings PCR

#GodkendtDNA kvalitet (Cry-1AB) Screenings PCR

1 af  2
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Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen
Laboratoriet i Ringsted

Test Reg. nr. 405

Analyseattest
Attestnr: A1535226

EnhedAnalyseparametre MetodeAnalyseresultat

#kopier i kontrolgenLOD beregnet på baggrund af (Cry-1AB) Screenings PCR

#Ikke påvistCry1AB screening (Cry-1AB) Screenings PCR

w/w % #<0,05 (LOD)Detektionsgrænse (LOD) (Cry-1AB) Screenings PCR

#FatA, raps-specifikKontrolgen (S35-pat) Screening PCR

#GodkendtDNA kvalitet (S35-pat) Screening PCR

#kopier i kontrolgenLOD beregnet på baggrund af (S35-pat) Screening PCR

#Ikke påvist35S-pat screening (S35-pat) Screening PCR

w/w % #<0,05 (LOD)Detektionsgrænse (LOD) (S35-pat) Screening PCR

Prøvevurdering

Prøven fundet positiv for GM Raps OXY-235 (ca. 0,40%).

Augusta Jona PalsdottirLotte Hougs

Tegnforklaring:  < mindre end; > større end; # ikke akkrediteret prøvning

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Metodeoplysninger og oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres ved henvendelse til laboratoriet.
Resultaterne gælder kun for de prøvede emner. Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden laboratoriets skriftlige godkendelse.

2 af  2
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AARHUS 
UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende bestillingen ’Notat om indgreb overfor afprøvningsdyrk-
ning, hvor der utilsigtet er sket iblanding af GM-majs’ 

På baggrund af en sag om utilsigtet iblanding af ikke-godkendt GM-majs i en mindre 
vinterrapsafprøvning i regi af DLS (Dansk Landbrug Sydhavsøerne) har NaturEr-
hvervstyrelsen i en bestilling dateret d. 2. november 2015 bedt DCA – Nationalt Cen-
ter for Fødevarer og Jordbrug – om at udarbejde et kort notat hvori AU redegøre for, 
hvordan destruktionen af den nævnte vinterraps bør foregå. Herunder hvordan de tre 
forsøgsparceller skal behandles og overvåges i de kommende år, så der ikke vil kunne 
ske en spredning af den omtalte GM-raps. Der skal i notatet også redegøres for, hvor 
mange år der anbefales til behandling og overvågning.  
 
I tillæg til ovennævnte har NAER efterfølgende stillet følgende supplerende spørgs-
mål som er inkorporeret i det oprindelige fremsendte notat fra d. 4. november 2015.  
 

1. Som I kan se af de tidligere fremsendte fotos, så er de berørte forsøgsarealer omgivet 
af anden raps. Hvis vi skal holde styr på fremspiringen af raps på de berørte parceller, 
skal overslæb af rapsfrø fra naboparcellerne undgås. Men vil det ikke være umuligt, 
hvis der høstes raps umiddelbart op til de berørte parceller? Burde der derfor ikke 
indlægges en bufferzone omkring de berørte parceller på f.eks. minimum 2 m? 

2.    Og lige for at være sikker på, at vi har forstået jer rigtigt: Skal DLS helt undlade at 
pløje de berørte parceller (og evt. bufferzoner) i hele overvågningsperioden, dvs. i før-
ste omgang i de næste 2 år? 
 
Den samlede besvarelse som følger nedenfor er udarbejdet af seniorforsker Birte Bo-
elt, Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet samt lektor Henrik Brinch-Pedersen, 
Institut for Molekylærbiologi og genetik, Aarhus Universitet. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevare-
ministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus 
Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2015-2018”  
 
Venlig hilsen 
Klaus Horsted 
Koordinator for myndighedsrådgivningen 



 
 

    

Side 2/3 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

9. november 2015 
 

Notat om indgreb overfor afprøvningsdyrkning, hvor der utilsigtet er 
sket iblanding af GM-raps 

Af Birte Boelt og Henrik Brinch-Pedersen 
 
Genspredning i raps kan foregå via pollen- og frøspredning. Pollenspredning kan ske 
ved vind- og insektspredning af pollen under blomstring. Pollenspredning fra den på-
gældende vinterraps (HRC 918) kan undgås ved at fjerne rapsplanter fremspiret i de 
tre forsøgsplots inden blomstring. Frøspredning kan ske via udsæd, frøspild under 
modning og høst, og efterfølgende via spildfrøplanter. 
 
Procedure for etablering af forsøget bør undersøges med henblik på at afklare, om der 
kan være sket en overførsel af frø fra HRC 918 til andre forsøgsplots. Hvis der kan 
være sket en overførsel til andre forsøgsplots, skal der følges op på dette forhold. 
Eventuel overskydende udsæd tilbagekaldes (som allerede iværksat). 
 
Af hensyn til den efterfølgende indsats er det relevant at bestemme niveauet af u-
spirede rapsfrø, der ligger tilbage i jorden i de tre forsøgsplots. Eks. optælles antal 
fremspirede planter i 4 x 1 m2 i hvert forsøgsplot, og differencen mellem udsæds-
mængde og plantetal pr. m2 angiver niveauet af rapsfrø, der er tilført frøpuljen. 
 
HRC 918 bør destrueres (som allerede iværksat) eks. ved bortsprøjtning med Round-
up. Der må ikke foretages jordbearbejdning på arealet i efteråret 2015. Ved vækststart 
i det tidlige forår skal arealet gennemgås, og eventuelle nyfremspirede rapsplanter 
skal optælles og destrueres. Herefter foretages en let jordbearbejning for at stimulere 
ikke-fremspirede rapsfrø til at spire. Dybden af jordbearbejdning må ikke overstige 
sådybden, da rapsfrø som indarbejdes dybt i jorden kan bevare spireevnen i lang tid. 
Der kan evt. etableres vårbyg på arealet eller arealet kan holdes i ”sortbrak” gennem 
vækstsæsonen. Eventuel nyfremspirede vinterrapsplanter skal optælles og destrueres. 
 
Fjernelse og destruktion af rapsplanter fremspiret i de tre forsøgsplots inden blom-
string hindrer frøspild af HRC 918 under modning og høst. 
 
Rapsfrø af HRC 918, som er tilført jordens frøpulje, kan spire frem i efterfølgende 
vækstsæsoner og optræde som spildfrøplanter. De skal destrueres. Derfor må der kun 
dyrkes afgrøder, hvor en kemisk bekæmpelse af vinterraps er mulig indtil overvåg-
ning af arealet er afsluttet. 
 
De tre forsøgsparceller skal afmærkes, og arealet skal overvåges i første omgang i to 
år efter afsluttet rapsdyrkning. I overvågningsperioden foretages optælling af frem-
spirede rapsplanter (inden destruktion) ved vækststart, i vækstsæsonen og om efter-
året, dvs. i alt tre gange hvert år.  Der gøres status på antallet af fremspirede raps-



 
 

    

Side 3/3 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

planter i forhold til den anvendte udsædsmængde af HRC 918. Den videre procedure 
afgøres herefter.  
 
Da man ikke visuelt kan adskille HRC 918 fra andre rapsplanter anbefales det af hen-
syn til den efterfølgende monitering, at undgå spild af rapsfrø fra naboparceller ind i 
de tre forsøgsplots. Dette kan evt. iværksættes ved at etablere et 2 m værnebælte, 
hvor rapsplanter i naboparceller fjernes. Endvidere bør hver af de tre forsøgsplots 
overdækkes ved rapsens begyndende blomstring og minimum indtil afsluttet høst i 
den samlede forsøgsmark. Det anbefales endvidere, at jordbearbejdning efter høst af 
raps i de omliggende forsøgsparceller ikke foretages før den 20. september efter en 
forudgående bekæmpelse af raps-spildplanter. I hele moniteringsperioden bør der i 
den samlede forsøgsmark kun dyrkes afgrøder, hvor en kemisk bekæmpelse af raps er 
mulig og ved direkte såning dvs. undgå pløjning. Ved pløjning vil uspirede rapsfrø 
indarbejdes i de dybere jordlag, hvor de kan bevare spireevne i lang tid og endvidere 
er pløjning den form for jordbearbejdning, som flytter jord/frø længst (op til ca. 
½m). 
 
 



Utilsigtet iblanding af GM-raps på tre afprøvningsfelter med vinterraps HRC-918: 

overslag over antallet af uspirede GM-rapsfrø 

 
I vinterraps HRC-918 er der på EU-niveau konstateret en utilsigtet iblanding af den ikke-
godkendte raps OXY-235. Iblandingen udgør ca. 0,2% iflg. oplysninger fra KOM. HRC-918 er 
udsået på tre afprøvningsparceller i Danmark. Ifølge udsætningsdirektivet skal udsætningen 
bringes til ophør (art. 4 stk. 5). NaturErhvervstyrelsen foranledigede således (4. november 
2015), at al fremspiret raps på de tre forsøgsparceller blev destrueret ved sprøjtning med 
glyphosat. Der er imidlertid grund til at antage, at der på forsøgsparcellerne kan befinde sig 
uspirede og levedygtige rapsfrø af HRC-918 og den iblandede, ikke tilladte GM-raps, OXY-235.  
 
Overslag over antallet af uspirede frø af OXY-235 på de tre forsøgsparceller 
Som nævnt har KOM oplyst, at den utilsigtede GMO-iblanding udgør 0,2%. Fødevarestyrelsen 
har analyseret bladprøver fra alle de fremspirede planter på de tre forsøgsparceller og 
estimerer på den baggrund et utilsigtet GMO-indhold på hver af de tre parceller på henholdsvis 
0,25%, 0,25% og 0,40%.  
 
På basis af en besigtigelse af forsøgsparcellerne den 3. december 2015 kan der laves følgende 
grove overslag over antallet af uspirede rapsfrø: 
 
Parcellernes størrelse: 3,5m x 12m = 42 kvadratmeter 
 
Udsået mængde rapsfrø (HRC-918 og OXY-235), overslag: 35 frø/kvadratmeter 
 
Fremspirede rapsplanter (HRC-918 og OXY-235), overslag: 25 planter/kvadratmeter 
 
Forventet mængde uspirede rapsfrø (HRC-918 og OXY-235): 10 frø/kvadratmeter 
 
Forventet mængde uspirede rapsfrø (HRC-918 og OXY-235) pr. parcel/i alt:  420/1260 frø 
 
Som ovenfor nævnt er indholdet af OXY-235 estimeret til at ligge i intervallet [0,2%; 0,4%].   
 
Forventet mængde uspirede OXY-235 rapsfrø pr. parcel: [0,84; 1,68] 
 
Forventet mængde uspirede OXY-235 rapsfrø i alt: [2,52; 5,04] 
 
Konklusion 
Ovenstående beregning skal kun ses som et overslag, men den illustrerer tydeligt, at den 
forventede mængde uspirede OXY-235 rapsfrø er overordentlig begrænset, nemlig i 
størrelsesordenen 1 frø pr. parcel. Da der samtidig må forventes at være en vis dødelighed 
blandt de uspirede frø, må mængden af uspirede, levende OXY-235 frø forventes at være 
mindre end det anførte tal.  
 
NaturErhvervstyrelsen er ved at fastlægge, hvordan forsøgsparcellerne skal behandles 
fremover. I den forbindelse skal ovennævnte overslag indgå. 
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Til NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende bestillingen ”Notat om fremtidig håndtering af afprøvnings-
dyrkning, hvor der utilsigtet er sket iblanding af GM-raps” 

 

NaturErhvervstyrelsen har i en bestilling dateret d. 5. januar 2016 bedt DCA – Natio-
nalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om at udarbejde et notat om fremtidig hånd-
tering af afprøvedyrkning, hvor der utilsigtet er sket iblanding af GM-raps. Notatet er 
en opfølgning på et tidligere notat fremsendt til NaturErhvervstyrelsen d. 4. novem-
ber 2015 samt svar på opfølgende spørgsmål fremsendt d. 9. november 2015, der var 
en udløber af en sag om utilsigtet iblanding af ikke-godkendt GM-majs i en mindre 
vinterrapsafprøvning i regi af DLS (Dansk Landbrug Sydhavsøerne). Besvarelsen som 
følger nedenfor er udarbejdet af seniorforsker Birte Boelt, Institut for Agroøkologi 
Aarhus Universitet samt lektor Henrik Brinch-Pedersen, Institut for Molekylærbiolo-
gi og genetik, Aarhus Universitet. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevare-
ministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus 
Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2015-2018”  
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Klaus Horsted 
Koordinator for myndighedsrådgivningen 
 
Kopi til Innovation 
 
 
 
 
 



DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 
14. januar 2016 
 
 

Notat om fremtidig håndtering af afprøvningsdyrkning, hvor der 
utilsigtet er sket iblanding af GM-raps 

Af Birte Boelt og Henrik Brinch-Pedersen 
 
 
Fra bestillingen 
Aarhus Universitet (AU) har tidligere udarbejdet ’Notat om indgreb overfor afprøvningsdyrkning, 
hvor der utilsigtet er sket iblanding af GM-raps’ i forbindelse med behandlingen af tre mindre 
forsøgsparceller med vinterraps HRC-918, som utilsigtet har vist sig at være iblandet en ikke-godkendt 
GM-raps (OXY-235). 
 
I den forbindelse er NAER blevet opmærksomme på tre nye aspekter i sagen, som styrelsen ønsker AU’s 
rådgivning omkring.  
  

1) Forsøgsdyrker har fremlagt et forslag for efterbehandling af arealerne. Forslaget indebærer 
følgende:  

- For at sikre der ikke overlever frø af GMO forurenet vinterraps, foreslås det at det øverste 
jordlag skrabes af og behandles eller deponeres, så man derved sikrer, at eventuelle overlevende 
frø ikke spirer.  

- Vinterrapsen er udsået i afgrænsede parceller i de øverste 3-5 cm. 60-80 procent af de udsåede 
frø forventes at være fremspiret i forbindelse med etableringen. De resterende frø er enten gået 
til p.g.a. skadedyr, eller de er ikke fremspiret.  

- Efter høst 2016, afskrabes de øverste 8-10 cm af jordlaget i hver af de tre forurenede parceller. 
Det vil svare til i alt ca. 30 tons jord. Omkostningerne til afgravning vil beløbe sig til 8.500 kr. 

- Den afskrabede jord placeres i et deponi, hvor det sikres, at der ikke findes forhold som kan 
medføre fremspiring indenfor de næste 20 år. Forsøgsdyrkeren har fundet et lokalt 
jordbehandlingsfirma, som vil kunne lægge den afskrabede jord i bunden af en vold, som vil 
blive liggende i de næste mange (>50) år. 

- Alternativt varmebehandles jorden, så det sikres at eventuelle ukrudtsfrø ikke kan spire.  
 

2) NAER har lavet et overslag over, hvor mange uspirede GM-frø, der kan forventes stadig at 
befinde sig på forsøgsparcellerne (vedhæftet). Overslaget viser et meget beskedent antal, nemlig 
i størrelsesordenen nogle få GM-frø.  

 
3) Endelig vil NAER henlede opmærksomheden på en tidligere praksis for efterbehandling af 

arealer, hvor der har været egentlige forsøgsdyrkninger af GM-raps og som dermed - i 
sammenligning med den aktuelle sag - omhandler langt større arealer og langt større antal GM-
frø (vedhæftet).   

 
NAER vil på basis af den tidligere korrespondance og notat om sagen samt ovennævnte nye oplysninger 
anmode AU om en fornyet vurdering af, hvordan de berørte arealer fremover bør behandles. 
Vurderingen bør omfatte mulige løsningsforslag, herunder en vurdering af forsøgsdyrkers forslag til 
behandling af arealerne. Vurderingen bør endvidere forholde sig til det nævnte overslag over antal 
uspirede GM-frø. I den forbindelse ønskes der en vurdering af, om det forventede antal GM-frø bør 
have indflydelse på fastlæggelsen af den fremtidige behandling af arealerne og i givet fald hvordan.  



BESVARELSE 
 
AU lægger til grund for besvarelsen, at der er tale om iblanding af en ikke-godkendt GM-raps (OXY-
235), og at en raps plante kan have en betydelig frøproduktion. Eksempelvis angives i litteraturen at én 
raps spildplante i en raps-afgrøde kan producere 1.500-2.200 frø, mens en raps spildplante i en 
kornafgrøde anslås at kunne producere 20-320 frø (Gruber og Claupein, 2007). 
Overslag over antal udsåede rapsfrø og optælling af rapsplanter 3. december 2015 viser, at 
fremspiringen har været 71%, hvor man i praksis forventer en fremspiring i raps på 85-95%.  Det er 
relevant, at spørge forsøgsdyrkeren om mulige forklaringer til den lavere fremspiring – eksempelvis om 
der var angivet en spireprocent på den fremsendte udsæd. 
Potentielt kan der endnu være i alt 1260 uspirede rapsfrø i de tre forsøgsparceller, hvoraf det med den 
estimerede iblanding af OXY-235 kan forventes, at 2,52-5,04 frø er GM-raps. Da rapsfrø kan bevare 
spireevnen i jord i 5 - >20 år, vurderes disse fortsat at udgøre en spredningsrisiko, og det er nødvendigt 
at foretage yderligere foranstaltninger for at nedbringe antallet af potentielt spiredygtige frø i jorden, før 
man fremadrettet kan udelukke risikoen for fremspiring af GM-raps. 
Styrelsen henviser til tidligere godkendelse til udsætning af GM-raps i perioden 1998-2004, som 
omfattede et langt større areal. I godkendelsen blev fastsat en overvågningsperiode på minimum to år 
efter forsøgenes afslutning. Det blev efterfølgende præciseret, at moniteringsperioden først kunne 
ophøre efter to vækstsæsoner uden fund af spildraps på arealet. Moniteringen blev afsluttet i 2014. 
Erfaringen fra denne forsøgsdyrkning har været, at når spildfrø af raps indarbejdes i jorden, kan 
fremkomsten af raps spildplanter fortsætte >2 år. 
I forhold til håndtering af den aktuelt udsåede GM-raps anbefales det derfor, at få ødelagt spireevnen i 
flest mulige af de udsåede raps frø, mens de endnu ligger i de øverste jordlag. 
Som fremhævet af NaturErhvervstyrelsen er det relevant at inddrage arealets størrelse, at der er tale om 
tre, små afgrænsede områder i vurderingen af de fremtidige tiltag. Dette forhold indgår i løsningsforslag 
C nedenfor. 
 
Mulige løsningsforslag: 
 
For alle tre løsningsforslag afsættes en 2 m bred bufferzone om hver af de tre forsøgsparceller (herefter 
indgår bufferzone i betegnelsen ”forsøgsparceller”).  
 
A. Løsningsforslag som beskrevet i notat af 9. november. 
I de tre forsøgsparceller skal alle rapsplanter fjernes og destrueres inden blomstring i vækstsæson 
2015/16. I foråret 2016 foretages en øverlig jordbearbejdning (maximum 3-5 cm dybde) for at stimulere 
de uspirede rapsfrø til at spire og derved reducere jordens pulje af rapsfrø. Af hensyn til den 
efterfølgende monitering for spildraps foreslås en overdækning af forsøgsparcellerne ved rapsens 
begyndende blomstring og minimum indtil afsluttet høst i den samlede forsøgsmark. 
Det anbefales, at jordbearbejdning efter høst af raps i de omkringliggende forsøgsparceller ikke 
foretages før den 20. september efter en forudgående bekæmpelse af raps-spildplanter samt at den 
første afgrøde efter vinterraps etableres ved direkte såning dvs. uden pløjning. Der sås afgrøder, som 
muliggør effektiv bekæmpelse af spildraps i den efterfølgende moniteringsperiode (minimum 2 år). 
Monitering: De tre forsøgsparceller afmærkes/GPS-positioner registreres, og arealerne overvåges i 2016 
og minimum to år efter afsluttet rapsdyrkning. I overvågningsperioden foretages optælling af 
fremspirede rapsplanter (inden destruktion) ved vækststart, i vækstsæsonen (inden rapsens blomstring) 
og om efteråret, dvs. i alt tre gange hvert år. De fremspirede planter skal destrueres straks efter 
optælling. 
 
B. Afskrabning og deponi  
Dette forslag (som beskrevet i styrelsens bestilling) indebærer håndteringer og flytning af jord, som 
vurderes at medføre en risiko for spredning af OXY-235. Jord kan spildes ved opgravning og transport, 



jord kan sidde fast og dermed flyttes på gravemaskinens hjul, m. fl. Endvidere vil der skulle laves en 
aftale med aftager, som sikrer, at jorden skal bevares i depot i minimum 20 år. Dette forslag vil medføre 
en spredningsrisiko for et større geografisk område, men der vurderes at være ringe sandsynlighed for, 
at raps etablerer sig varigt i ikke opdyrkede områder. 
Der vurderes fortsat at være behov for monitering af de tre forsøgsparceller i minimum 2 år, hvor der 
sås afgrøder, som muliggør en effektiv bekæmpelse af spildraps. 
Monitering: De tre forsøgsparceller afmærkes/GPS-positioner registreres, og arealerne overvåges i 2016 
og minimum to år efter afsluttet rapsdyrkning. I overvågningsperioden foretages optælling af 
fremspirede rapsplanter (inden destruktion) ved vækststart, i vækstsæsonen (inden rapsens blomstring) 
og om efteråret, dvs. i alt tre gange hvert år.  De fremspirede planter skal destrueres straks efter 
optælling. 
 
C. Dampning af jord 
Dampbehandling er en effektiv metode til ødelæggelse af spireevnen i rapsfrø indblandet i de øverste 
jordlag. Når jord opvarmes til 80̊C, er der i forsøg ved AU opnået 99% reduktion i fremspiringen af 
rapsfrø iblandet jorden (Melander og Jørgensen, 2005). Der findes kommercielt udstyr til 
dampbehandling af jord, og forsøgsparcellernes areal taget i betragtning muliggør dette forslag. 
Behandlingen foretages i foråret 2016, når jorden er tjenlig til afgrødeetablering. Som kontrol på 
metodens effektivitet foretages efterfølgende en øverlig jordbearbejdning (maximum 3-5 cm dybde) for 
at stimulere overlevende frø til fremspiring. Fremspirede raps spildplanter kan eventuelt indsamles og 
kontrolleres for forekomst af OXY-235.  
Monitering: De tre forsøgsparceller afmærkes/GPS-positioner registreres, og arealerne overvåges i 
2016. Der foretages optælling af fremspirede rapsplanter (inden destruktion) ved vækststart, i 
vækstsæsonen (inden rapsens blomstring) og om efteråret, dvs. i alt tre gange.  Behovet for en 
efterfølgende monitering af raps spildplanter vurderes i forhold til effektiviteten af dampbehandling. 
Som udgangspunkt opretholdes krav om afgrøder, som muliggør effektiv bekæmpelse af spildraps i en 
periode på minimum 2 år. 
 
Sammenfatning 
Sammenfattende vurderes løsningsforslag C, at være det forslag som på kortest tid kan 
reducere/forhindre spredning af OXY-235, idet der foretages en direkte bekæmpelse af de uspirede 
rapsfrø på det afgrænsede areal, hvor frøene er sået ud. Løsningsforslag A baseres på udtømning af 
jordens frøpulje via fremspiring og bekæmpelse samt henfald af frø. I løsningsforslag B flyttes frøene fra 
dyrkningsarealet og dermed spredningsrisikoen. I løsningsforslag B nævnes også muligheden for 
varmebehandling af jorden, inden den deponeres, hvilket kan ødelægge rapsfrøenes spireevne, men der 
er en risiko for spild ved håndtering og flytning af jorden. 
 
Referencer 
Gruber, S. & Claupein, W. 2007. Fecundity of volunteer oilseed rape and estimation of potential 
gene dispersal by a practice-related model. Agriculture, Ecosystems and Environment 119: 401–408 
 
Melander, B. & Jørgensen, M.H. 2005. Soil steaming to reduce intrarow weed seedling 
Emergence. European Weed Research Society Weed Research 45: 202–211 
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Notat 

Angående: 

Fagligt svar til bemærkninger fra DLS om det fremsendte påtænkte påbud om GM-raps 

NaturErhvervstyrelsen har bedt os vurdere bemærkningerne fra DLS fremsendt pr. e-

mail den 11. marts 2016 og herunder vurdere, hvorvidt bemærkningerne giver anled-

ning til at ændre i indholdet i det påtænkte påbud dateret den 10. marts 2016. 

 

DLS fremfører bl.a.: 

Ad 1. Etablering af bufferzoner 

Forsøget er sået med en forsøgssåmaskine som netop er designet til at udså forsøgs-

parceller. Såsæd fordeles i hver parcel og der sås med styring fra GPS, således at al 

udsæd udsås i den aktuelle parcel. Der er absolut ingen risiko for overførsel til andre 

parceller. Og da raps ikke af egen kraft kan bevæge sig i jorden, vil det ligeledes være 

udelukket, at der kan ske forurening af omkringliggende områder. 

Parcellerne er allerede nu bortsprøjtede, og der er etableret in rapsfri zone ved parcel 

start og stop. 

 

Ad 2. Dampbehandling og jordbehandling af forsøgsparceller 

Dampbehandling er arbejdskrævende, og kræver en del udstyr i og omkring parcel-

len. Det vil ikke kunne udføres i vækstperioden uden at skade de omkringliggende 

parceller. Vi vil derfor kraftigt anmode om, at dampbehandlingen kan udføres efter 

høst af forsøget.  

Som nævnt er de forurenede parceller allerede behandlet med glyphosat, og de frem-

træder i dag uden vegetation. Vi holder parcellerne under observation, og vi påtager 

os gerne, at holde dem fri for eventuelle fremspirede rapsplanter ved en mekanisk 

lugning frem til tidspunktet for dampbehandling. Jævnfør påbuddet om monitering 

og overvågning. Derved kan vi være helt sikre på, at der ikke vil være risiko for spred-

ning fra eventuelle fremspirede planter. Vi er parat til at dokumentere dette ved f.eks. 

affotografering af parcellerne flere gange i løbet af sæsonen. 
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Ad 1. Etablering af bufferzoner 

Bufferzoner er foreslået for at undgå spild af rapsfrø fra naboparceller ind i de tre for-

søgsplots. Frøspildet kan forårsages af dryssespild forud for høst fra opspringende 

skulper på rapsplanter i naboparceller, samt af spild under høstprocessen. Bufferzo-

ner er relevante, hvis tiltag for at udtømme jorden for uspirede rapsfrø (herunder 

OXY-235) foretages i foråret, så effekt af disse tiltag kan vurderes i efteråret 2016. 

 

Ad 2. Dampbehandling og jordbehandling af forsøgsparceller 

Dampbehandling har til formål at destruere de i efteråret 2015 udsåede rapsfrø (her-

under OXY-235), som endnu ligger uspirede i jorden. 

Videnskabelige undersøgelser viser, at dampbehandling er en effektiv metode til øde-

læggelse af spireevnen i rapsfrø i de øverste jordlag. Når jord opvarmes til 80°C, er 

der i forsøg ved AU opnået 99% reduktion i fremspiringen af rapsfrø iblandet jorden 

(Melander og Jørgensen, 2005). Disse forsøg er udført under laboratorieforhold, hvor 

den opgravede jord er siet for at frasortere partikler større end 10 mm i diameter. 

Jorden er således gennemarbejdet og bekvem. I praksis anvendes dampbehandling 

typisk forud for grønsagsproduktion på opsatte bede, hvor jorden også er gennemar-

bejdet og bekvem.  

Hvis dampbehandling først gennemføres i efteråret, vil der være dannet en skorpe, 

som er vanskeligt gennemtrængelig for damp, og frøene kan have bevæget sig dybere 

ned end de 3-5 cm’s sådybde f.eks. ved revnedannelse, regnorme og trafik på jorden.  

Det vurderes dog muligt at bekæmpe de uspirede rapsfrø ved en dampbehandling ef-

ter høst af vinterraps under følgende forhold: 

 Der foretages en øverlig jordbearbejdning (maximum 3-5 cm dybde) for at bryde 

jordskorpen 

 jorden må ikke være tør ved dampbehandling 

 jordtemperatur under dampning skal nå op på 90°C i 5 cm’s dybde, hvilket skal 

dokumenteres ved at indsætte temperaturmålere 

 dampning skal udføres i de tre forsøgsplot inkl. det areal som jordbearbejdes + 

1m bufferzone.  

Efter ca. 14 dages hvileperiode registreres eventuel fremspiring af raps, og behandlin-

gen gentages, indtil der ikke spirer flere rapsplanter frem (øverlig jordbearbejdning 

og dampning). 

Hvis dampbehandling gennemføres til efteråret, vil det ikke være nødvendigt at etab-

lere en 2m bufferzone i vinterraps vækstsæson 2015/16. 

Behovet for en efterfølgende monitering af rapsspildplanter vurderes i forhold til ef-

fektiviteten af dampbehandlingen. Som udgangspunkt opretholdes krav om afgrøder, 

som muliggør effektiv bekæmpelse af spildraps i en periode på minimum 2 år. 
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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/). 



 

 

4 

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 
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Kontrol af dampning d. 12/9 2016 
 

 

Kontrol af effekten af dampning, 12/9 2016 

 

Under kontrol af parcellerne blev det konstateret, at der, trods dampning til 

90C i 5 cm dybde, alligevel var spiret raps frem på de to af de tre dampede 

arealer. 

 

Konklusion: Det er nødvendigt med en dampning af de to af parcellerne igen. 

 

Opbygning af en parcel 

Herunder ses opbygning af en parcel. Der er 10 rækker hvoraf række 3-8 ud-

gør den egentlige parcel. Række 3-8 strækker sig over 120 cm. 

Rækkerne 1-2 og 9-10 minimerer randeffekten i de høstede rækker (3-8). 

Hver parcel gennemskæres af kørespor (indikeret med gule streger). 

 
 

Kontrol for behandling 

På dagen for dampning blev der lavet en kontrol af dampningen: Der blev 

sået to kryds af rapsfrø. Frøene blev lagt i ca 2 cm dybde (3 billeder fra 

30/8): 
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1) Et kryds udenfor dampningsområdet (forventning om at de spirer) 

2) Et kryds inden for dampningsområdet (forventning om at de dør og 

derfor ikke spirer) 

 
Bemærk sådybde:~2 cm 
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Dampning: 

 
Disse kontroller viser, at dampningen har haft den ønskede effekt i 2 cm 

dybde (sådybde). 
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Resultat af kontrol 

Dampet kontrol: Inge frø spirede. Ikke-dampet kontrol: Frø spirede. 
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Ikke dampet kontrol tæt på: 

 
 

Dampet kontrol tæt på: 
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Resultat af behandling 

Parcel 1 var fri for fremspirede planter. 

 

I parcel to og tre blev der fundet spirede raps: 

 

Parcel 2: 

 
 

Denne raps stammede primært fra raps i køresporet fra skulper i omkring 8-

10 cm dybde: 
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De spirede frø/skulper har ligget dybt, anslået 8-10 cm dybde. 
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Til sammenligning, er planter der er spiret frem fra 2 cm dybde kortere (plan-

ter fra ikke-dampet kontrollen): 

 
 

Ved at grave lidt i køresporet, observerede vi flere spirer under kompakt jord i 

køresporet:
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Det tyder derfor på, at de spirer vi ser, stammer fra under den komprimerede 

jord i køresporet og fra en dybde under behandlingsdybden. 
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Parcel 3: 

 
 

Spredte spirer i parcellen: 

 
I parcel tre var rapsen ikke kun spiret i køresporet, men spredt rundt i parcel-

len.  

 

Konklusion 

Det formodes, at de spirede frø stammer fra de omkringliggende parceller, 

hvor man under håndtering af disse har fået spredt frø og skulper til de tre 

parceller, hvor der ikke skulle være kommet rapsfrø. 

 

DLS fremsender deres egen vurdering og jeg har foreslået en dampning. De 

vil i deres rapport foreslå hvordan jorden behandles forud for anden damp-

ning. 
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 Afgrødesundhed 

Aarhus Universitet 

Forsøgsvej 1 

4200 Slagelse 

Tlf .: 8715 6000 

Fax: 87159182 

E-mail:  agro@au.dk 

agro.au.dk 

 

 

 

Birte Boelt 

 

Seniorforsker 

 

Dato: 19. september 2016 
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AARHUS 

UNIVERSITET 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

Modtager(e): Morten Storgaard og Lars Landbo 

NaturErhvervstyrelsen 

Notat 

Angående ”Kontrol af effekten af dampning” 

Sagsnr.: 15-8090-000013 

Morten Storgaard, NaturErhvervstyrelsen har den 12. september 2016 fremsendt 

rapport vedr. kontrol af dampning af areal med utilsigtet udsætning af genetisk modi-

ficeret raps. Forslag til videre behandling af areal er fremsendt via mail den 13. sep-

tember, supplerende oplysninger vedrørende fremspiring af rapsplanter i vækstsæson 

2016 er fremsendt den 16. september. 

 

På baggrund af de foreliggende oplysninger vurderes jordens indhold af u-spirede 

rapsfrø af HRC-918 med utilsigtet iblanding af GM-raps (OXY-235) at være meget 

lav, da der samlet kun er fremspiret og bortluget to planter i vækstsæsonen 2016. Bil-

leddokumentationen viser, at den udførte dampbehandling har haft god effekt på 

rapsfrø, som spirer fra de øverste jordlag. 

 

Behandlingen vurderes effektiv i parcel 1, som var fri for fremspirede planter; at 

være delvis effektiv i parcel 2, men ikke effektiv i parcel 3. 

 

Forklaringen om at rapsfrø er blevet overført fra tilgrænsende parceller forud for eller 

under høst forekommer sandsynlig, og disse raps-spildplanter udgør ikke nogen GM-

spredningsrisiko. De rapsfrø, som er spiret frem fra dybere jordlag i parcel 2, vurde-

res at stamme fra naboparceller, da der ved etablering i efteråret 2015 ikke er sået 

raps i køresporene. Dermed vurderes dampbehandling at have været effektiv over for 

de eventuelle u-spirede rapsfrø af HRC-918 med utilsigtet iblanding af GM-raps 

(OXY-235) i parcel 2. 

 

I parcel 3 fremspirer rapsfrø spredt rundt i parcellen, og forekomst af spildplanter af 

HRC-918 med utilsigtet iblanding af GM-raps (OXY-235) kan ikke udelukkes.  

 

Anden afgrøde: 

Parcel 1 og 2 kan tilsås med anden afgrøde, som tillader en effektiv kemisk bekæm-

pelse af spildraps (eksempelvis vinterhvede), som beskrevet i pkt. 2 i afsnittet ”Krav 

til fremtidige afgrøder på forsøgsparcellerne samt bekæmpelse af spildraps”. Etable-

ringen skal foregå uden forudgående pløjning. 
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I parcel 3 inklusiv bufferareal skal dampbehandling gentages enten efteråret 2016 el-

ler efter høst af omliggende afgrøde i efteråret 2017. Indtil da må der ikke være trafik 

på arealet for at undgå at rapsfrø trykkes dybere ned i jorden. Der kan således ikke 

sås anden afgrøde.  

 

Overvågning: 

Gennem vækstsæsonen 2016-17 skal alle tre forsøgsparceller og bufferareal overvåges 

løbende og eventuel fremspiret raps luges bort og destrueres inden blomstring. For 

hver af de tre forsøgsparceller og bufferareal registreres antallet af bortlugede raps-

planter og tidspunktet for bortlugningen. I parcel 3 kan ”lugning” erstattes med en 

kemisk bekæmpelse – med en optælling af spildraps inden bekæmpelse. 
 

Efter gentaget dampbehandling i parcel 3, som beskrevet i afsnittet ”Dampbehand-

ling og jordbehandling af forsøgsparceller” og på baggrund af resultat heraf samt 

optællinger af fremspirede spildrapsplanter afgør NaturErhvervstyrelsen, om parcel 3 

kan tilsås med anden afgrøde. 

 

 

 

 

Birte Boelt 
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