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Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierad stärkelsepotatis
(Solanum tubersosum L.) under 1998
Amylogene HB (nedan kallat bolaget) inkom den 4 maj 1998 med en ansökan om att under
1998 få genomföra avsiktlig utsättning med två kloner av genetiskt modifierad
stärkelsepotatis (EH92-527-1 och EH93-1069-1) i Kristianstad kommun. Syftet med
utsättningen är att med klon EH92-527-1 producera stärkelsepotatis för stärkelseproduktion
samt att utföra ett avkastningsförsök med bägge klonerna. Bolaget innehar sedan tidigare
tillstånd att under 1998 genomföra avsiktliga utsättningar med de aktuella klonerna i 19 andra
kommuner (SJV dnr 22 1105/98).
I den aktuella ansökan (SJV dnr 22 2519/98) hänvisar bolaget till den information som
lämnades in i samband med tidigare ansökningsförfarande avseende de aktuella klonerna
(SJV dnr 22 1105/98). I föreliggande ansökan anför bolaget att utsättningen även i
Kristianstad kommun kommer att genomföras i enlighet med de villkor som gäller för
utsättning under 1998 av de två klonerna i övriga kommuner där verket medgivit tillstånd.
Skäl för beslut
Mot bakgrund av den information som bolaget presenterat i tidigare ansökan och att bolaget
även i Kristianstad kommun avser att följa de villkor som gäller för avsiktlig utsättning i de
kommuner där tillstånd erhållits, anser Jordbruksverket att tillstånd kan meddelas för avsiktlig
utsättning av de aktuella klonerna även i Kristianstad kommun.
Beslut
Jordbruksverket beslutar härmed att bolaget får tillstånd att under 1998 genomföra avsiktlig
utsättning av två genetiskt modifierade kloner av stärkelsepotatis, EH92-527-1 och EH931069-1, i Kristianstad kommun. Den avsiktliga utsättning som syftar till att producera
stärkelsepotatis för stärkelseproduktion (EH92-527-1) skall utföras enligt de villkor som finns
angivna för stärkelsepotatisodling i Jordbruksverkets tillstånd (SJV dnr 22 1105/98).
Avkastningsförsöket som inkluderar bägge klonerna skall utföras i enlighet med de villkor
som enligt tidigare nämnda tillstånd gäller för fältförsök.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas genom skrivelse till länsrätten i Jönköpings län. Skrivelsen skall
ställas till länsrätten men skickas eller lämnas till Statens jordbruksverk, 551 82
Jönköping. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet
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som begärs. Överklagandet skall ha kommit in till Jordbruksverket inom tre veckor från den
dag då klaganden fick del av beslutet.
Detta ärende har avgjorts av avdelningschefen Carl Johan Lidén efter föredragning av
handläggaren Robert Andrén. I ärendets slutliga handläggning har även deltagit
handläggarna Malin Ljungström, Jan Taipalensuu och Göran Öster.
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