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Kontrolrapport fra dampning af markparcel nr. 3 ved Sofiehøj, 
(VKST, Højbygårdvej 14, 4960 Holeby) efter forekomst af GM 
raps i 2015 
 

 

Problemstilling 
VKST (tidligere Dansk Landbrug Sydhavsøerne, DLS) har i 2015, utilsigtet sået GM raps af linjen OXY 

235 på tre forsøgsparceller. Planterne blev efter dokumentation af GM-status destrueret inden 

blomstring. Styrelsen pålagde VKST at overvåge parcellerne og destruere ikke-spirede frø, som teoretisk 

kunne ligge i jorden på de tre forsøgsparceller, hvilket blev foretaget ved dampning i efteråret 2016.  

 

Efter dampning af parcellerne i 2016 blev det konstateret, at dampningen af parcel nr. 1 og 2 havde været 

tilstrækkelig effektiv, men at dampningen af parcel nr. 3 ikke havde været effektiv. Derfor påbød styrelsen 

VKST, at gentage dampningen af parcel nr. 3 i efteråret 2017 (jf. påbud af 30. november 2016). En 

dampning blev forsøgt gennemført den 26. oktober 2017. Grundet store mængder regn på Lolland i 

eftersommeren var det imidlertid ikke muligt at presse dampen ned i den ønskede dybde. Forsøget på at 

dampe parcellen måtte derfor indstilles og udskydes til foråret.  

 

En ny dampning blev aftalt til at finde sted torsdag d. 12. april 2018.  

 
Overvågning af dampning den 12. april 2018 
Dampningen vaar aftalt til at begynde torsdag den 12. april 2018 på Sofienhøj, Højbygårdvej 14, 4960 

Holeby.  

 

Til stede var: Olav Høegh og to andre medarbejdere fra VKST samt en medarbejder fra Vikima, som stiller 

dampningsudstyr til rådighed. Fra styrelsen deltog Morten Storgaard. 

 

Dampningen gik i gang kl. 9:00. 

 

Observation ved ankomst: Den ideelle jord for dampning er tør, løs jord som dagen før har fået en øverlig 

(3-5 cm) jordbehandling (harvning). Jorden var tør og var blevet harvet let (max 5 cm) to dage forinden 

(se billeder i bilag 1). Forsøgsparcellen incl randzone var blevet markeret med hvide pinde.  

 

Der blev placeret et stegetermometer i ca. 5 cm dybde hvorefter der blev lukke og sat damp på. 

Temperaturen nåede uden problemer op over de krævende 90˚C (der blev for hver dampning målt 100˚C 

). Herefter lå rammen i ca 10 minutter inden den blev flyttet videre.  
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Denne procedure blev fulgt til hele parcellen var dampet. Det blev kontrolleret at temperaturen var over 

de krævede 90˚C og at rammerne i processen havde dækket (dampet) hele parcellen (se billederne i bilag 

1).  

Videre proces 

Det blev aftalt efter dampningen, at: 

 styrelsen kommer på kontrol om 2-3 uger for at inspicere effekten af dampningen 

 VKST sender en opdateret log-bog efter kontrollen af dampningen 

 dyrkningen af jorden kan fortsætte uden harvning 

 såning af roer kan foretages uden risiko for overslæb af jord med et-korns såmaskine i en dybde på 2 

cm 

 overvågningen fortsætter med månedlige inspektioner indtil efter høst af roer 

 

 

 

Bilag  

Bilag 1: Billeder fra dampningen den 12. april 2018. 
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Bilag 1  
 
Billeder fra dampningen den 12. april 2018. 

 
Jorden var tør og var blevet harvet let. Parcellen, incl. randzone, var markeret med hvide pinde (de to 

bagerste pinde ligger langs med jorden fordi de ikke kunne tåle den høje temperatur fra dampningen, 

men de var der). Tommestokken på jorden mellem pindene viser 2 m. De to rammer flyttes fremad og 

ender med at dække hele parcellen (se de sidste to billeder). 

 

 
Temperaturen nåede for hver placering af rammen op på 100˚C som er over de krævede 90˚C. 
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Temperaturføleren blev placeret vandret i jorden i ca 5 cm dybde. 

 
Sidste placering af den ene ramme nåede helt hen til markeringspindene. 

 
Sidste placering af den anden ramme passede med det sted hvor den første ramme havde været placeret 

først. 


