1(2)
BESLUT

Dnr 22-6885/98
Delg.

2002-04-08
Växtodlingsenheten
Ulrika Rydberg

Svalöf Weibull AB
268 81 SVALÖV

Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierad raps år 2002
Svalöf Weibull AB inkom den 14 mars 2002 med en ansökan om att under år
2002 få genomföra avsiktlig utsättning av genetiskt modifierad raps. Ansökan
omfattar populationslinjer och hybrider framställda genom korsningar med raps
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 70 000 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
I 2 kap. 4 § miljöbalken stadgas att för verksamheter och åtgärder som tar i
anspråk mark- eller vattenområden annat än helt tillfälligt skall en sådan plats
väljas som är lämplig med hänsyn till 1 kap. 1 §, 3 kap. och 4 kap. De två
sistnämnda kapitlen skall dock inte tillämpas för genteknikverksamhet, enligt 1
kap. 2 §. Platsen skall väljas så att ändamålet kan uppnås med minsta intrång och
olägenhet för människors hälsa och miljön.
De platser som sökanden har angivit för utsättningen under 2002 bedöms vara
lämpliga från miljösynpunkt. Jordbruksverket bedömer att den aktuella
utsättningen inte kommer att påverka några officiellt erkända biotoper eller
skyddade områden.
Mot bakgrund av den information som Svalöf Weibull givit i ansökan inför 1999
års odlingssäsong och att sökanden även under år 2002 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 2002.
Ingenting har framkommit vid Jordbruksverkets tillsyn av tidigare års försök
vilket föranleder någon annan bedömning än den ovanstående.
BESLUT
Jordbruksverket beslutar härmed att ge Svalöf Weibull AB tillstånd att under år
2002 genomföra avsiktlig utsättning av populationslinjer och hybrider
framställda genom korsningar med vårraps med ursprung från
transformationshändelse RT73 på i ansökan angivna arealer i ovan nämnda
kommuner. Den avsiktliga utsättningen skall utföras i enlighet med de villkor
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som finns angivna i Jordbruksverkets beslut (dnr 22-6885/98) från den 18 mars
1999 med ändring den 8 maj 2000 angående skyddsbårdens bredd, om inte annat
framgår av nedanstående villkor:
Svalöf Weibull AB skall skriftligen informera ansvarig för bitillsyn vid
Länsstyrelsen i Skåne län, Sveriges Biodlares Riksförbund och
Biodlarföretagarna om de planerade utsättningarna. Av informationen skall
framgå att berörda biodlare kan vända sig till företaget för uppgifter om
försökens belägenhet. Kopior av den genomförda informationen skall ha kommit
in till Jordbruksverket innan utsättningen påbörjas.
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 Harald Svensson beslutat. Handläggaren
Ulrika Rydberg har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också
deltagit enhetschefen Gabriella Cahlin, handläggarna Staffan Eklöf och Henrik
Johansson samt juristen Conny Öhman.
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