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Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade sockerbetor
BESLUT
Jordbruksverket bifaller ansökan. Den avsiktliga utsättningen ska genomföras i
enlighet med de villkor som framgår av ansökan den 22 december 1998 och av
Jordbruksverkets beslut den 18 mars 1999 (dnr 22-6907/98).
ÄRENDET
Ni har den 27 maj 2003 ansökt om att under 2003 få genomföra vegetativa
försök med genetiskt modifierade herbicidtoleranta sockerbetor, linje 77, på
maximalt 1200 m2 i Uppsala kommun.
Ni har sedan tidigare tillstånd (se ovan) att under åren 1999 till 2003 genomföra
fältförsök med samma linje i andra kommuner.
SKÄL FÖR BESLUTET
Av 2 kap. 4 § miljöbalken framgår att för verksamheter som tar i anspråk markområden ska en sådan plats väljas att ändamålet kan uppnås med minsta intrång
och olägenhet för människors hälsa och miljön. Jordbruksverket bedömer att den
planerade utsättningen inte kommer att påverka några officiellt erkända biotoper
eller skyddade områden oavsett var i Uppsala kommun utsättningen äger rum.
Detta beror på att sockerbetor har mycket liten konkurrensförmåga utanför
odlingslandskapet. Den genetiska modifieringen bedöms inte heller ha gett
sockerbetorna några överlevnads- eller reproduktionsfördelar.
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Miljödomstolen i Växjö.
Skrivelsen ställs alltså till miljödomstolen men ska skickas eller lämnas till
Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping. I skrivelsen ska ni ange vilket
beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Överklagandet ska
ha kommit in till Jordbruksverket inom tre veckor från den dag då ni fick del av
beslutet. För offentlig part räknas dock tiden för överklagande från beslutsdagen.
I detta ärende har enhetschefen Gabriella Cahlin beslutat. Handläggaren AnnaClara Sjöström har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har även
deltagit juristen Conny Öhman.
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