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Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierad höstraps
BESLUT
Jordbruksverket bifaller ansökan.
Som villkor för beslutet gäller att den avsiktliga utsättningen genomförs enligt
de villkor som finns angivna i Jordbruksverkets beslut från den 30 juni 1999
(dnr 22-1911/99).
ÄRENDET
Aventis CropScience Nordic A/S kom den 17 juni 2002 in med en ansökan om
att under odlingssäsongen 2002-2003 få genomföra avsiktlig utsättning med
genetiskt modifierad höstraps.
Ansökan omfattar höstrapslinjer med ursprung från transformationshändelser
med plasmiderna pTHW107 och pTHW118. Rapsen har tillförts gener för
hansterilitet och återställande av fertilitet. Den är dessutom tolerant mot
glufosinatammonium, den aktiva substansen i bl.a. herbiciden Basta.
Aventis ansöker om att få genomföra ett fältförsök på maximalt 1,5 ha i
Linköpings kommun. Syftet med försöket är att bedöma graden av vinterhärdighet hos förädlingslinjer och testkorsningar.
Aventis har sedan tidigare tillstånd att under 1999-2004 genomföra avsiktlig
utsättning med höstrapslinjer med ursprung från transformationshändelser med
ovan nämnda plasmider i Linköpings kommun.
SKÄL FÖR BESLUTET
Mot bakgrund av den information som Aventis har lämnat i ansökningarna 1999
och 2002 och att sökanden även under odlingssäsongen 2002-2003 skall följa de
villkor som Jordbruksverket tidigare har beslutat, anser verket att tillstånd kan
beviljas för avsiktlig utsättning av den aktuella rapsen även under odlingssäsongen 2002-2003.
Ingenting har framkommit vid Jordbruksverkets tillsyn av föregående års försök
eller i Aventis rapporter från föregående år som föranleder någon annan
bedömning.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om Ni vill överklaga detta beslut skall Ni skriva till Miljödomstolen i Växjö.
Skrivelsen ställs alltså till Miljödomstolen men skall skickas eller lämnas till
Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping. I skrivelsen skall Ni ange vilket beslut
Ni överklagar och den ändring i beslutet Ni begär. Överklagandet skall ha
kommit in till Jordbruksverket inom tre veckor från den dag då Ni fick del av
beslutet.
I detta ärende har avdelningschefen Carl Johan Lidén beslutat. Handläggaren
Anna-Clara Sjöström har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har
också deltagit enhetschefen Gabriella Cahlin, handläggaren Henrik Johansson
och juristen Conny Öhman.

Carl Johan Lidén
Anna-Clara Sjöström
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