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Svalöf Weibull AB
268 81 Svalöv

Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierad vårraps
(Brassica napus) under år 2000
Svalöf Weibull AB inkom den 29 februari 2000 med en ansökan om att under år
2000 få genomföra avsiktlig utsättning av genetiskt modifierad vårraps. Ansökan
omfattar populationslinjer och hybrider framställda genom korsningar med
vårraps med ursprung från transformationshändelse RT73. Den genetiskt
modifierade rapsen är tolerant mot glyfosat, den aktiva substansen i herbiciden
Roundup.
Företaget ansöker om att få genomföra ett försök på maximalt 8 000 m2 i Klippans
kommun och ett försök på maximalt 40 000 m2 i Svalövs kommun. Syftet med
försöket är att ta fram förädlingslinjer och hybrider lämpade för den europeiska
och nordamerikanska marknaden.
Svalöf Weibull har sedan tidigare tillstånd att under 1999-2003 genomföra
avsiktlig utsättning av vårraps med ursprung från transformationshändelse RT73 i
Klippans och Svalövs kommuner.
SKÄL FÖR BESLUTET
Mot bakgrund av den information som Svalöf Weibull givit i ansökan inför 1999
års odlingssäsong och att sökanden även under år 2000 avser att följa de villkor
som Jordbruksverket tidigare har meddelat, anser verket att tillstånd kan beviljas
för avsiktlig utsättning av den aktuella rapsen även under år 2000.
BESLUT
Jordbruksverket beslutar härmed att ge Svalöf Weibull AB tillstånd att under år
2000 genomföra avsiktlig utsättning av populationslinjer och hybrider framställda
genom korsningar med vårraps med ursprung från transformationshändelse RT73
på angivna arealer i ovan nämnda kommuner. Den avsiktliga utsättningen skall
utföras i enlighet med de villkor som finns angivna i Jordbruksverkets beslut (dnr
22-6885/98) från den 18 mars 1999.
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.
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Detta ärende har avgjorts av avdelningschefen Carl Johan Lidén efter
föredragning av handläggaren Anna-Clara Sjöström. I ärendets slutliga
handläggning har även deltagit enhetschefen Gabriella Cahlin, handläggaren
Jennie Brundin och juristen Göran Öster.

Carl Johan Lidén
Anna-Clara Sjöström
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