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BESLUT
Datum
2021-10-11

Växt- och kontrollavdelningen

Diarienummer
4.6.18-05614/2019

Lyckeby Starch AB
Degebergavägen 60-20
291 91 Kristianstad

Ändring av villkor i beslut om fältförsök med genetiskt
modifierad potatis
Jordbruksverkets beslut
Jordbruksverket bifaller er ansökan och ändrar ett villkor i beslutet från den 9 maj 2019 i ärendet med
Jordbruksverkets diarienummer 4.6.18-05614/2019.
Det villkor vi ändrar är att ni ska följa det ni har åtagit er att genomföra i ansökan avseende följande
del: Skörden kommer att ske med stor noggrannhet och fälten kommer att inspekteras efter
upptagning för att i största möjliga mån eliminera oupptagna knölar.
Det villkor som ni ska följa från och med dagens beslutsdatum, istället för ovanstående, är att ni ska
följa det ni har åtagit er att genomföra i ansökan men att vi ändrar
”Skörden kommer att ske med stor noggrannhet och fälten kommer att inspekteras efter upptagning
för att i största möjliga mån eliminera oupptagna knölar”
till följande: ”Skörden kommer att ske med stor noggrannhet för att få upp så många knölar från
marken som möjligt”.
Det tidigare beslutet gäller oförändrat i övriga delar.

Beskrivning av ärendet
Ni har sedan tidigare ett beslut om tillstånd för fältförsök med genetiskt modifierad potatis, daterat
den 9 maj 2019 och med Jordbruksverkets diarienummer 4.6.18-05614/2019.
Den 30 september 2021 ansökte ni om ändring av ovanstående villkor. Ni anger att ni har kunnat
följa villkoret tidigare då den mindre fältstorleken har gjort det möjligt att handplocka
spillpotatis. Med nuvarande större areal anser ni inte längre att detta är rimligt. Ni föreslår istället att
låta fälten ligga orörda tills det har frusit ordentligt en gång. Detta skulle då åtföljas av en grund
bearbetning av jorden för att få upp ytterligare knölar som kan frysa vid nästa köldknäpp.

Motivering
Jordbruksverket anser att målet med åtgärden uppfylls även om fälten inte inspekteras efter skörd.
Kvarliggande knölar i fält avdödas genom frost, jordbearbetning och ogräsbekämpning. Enligt
tillståndsbeslutet får inte potatis odlas på försöksytan året efter ett försök. Enligt samma beslut ska
annan odling på försöksytan, under 2 år efter försöket, dessutom ske på sådant sätt att ingen del av
potatisplantorna kan komma in i livsmedels- eller foderkedjan. Även om fälten inte inspekteras och
kvarliggande knölar inte plockas bort efter skörd så bedömer vi att kvarlämnade knölar hinner
förstöras under denna period.

Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se

Jordbruksverket

2021-10-14

4.6.18-05614/2019

2(2)

Tillämpliga bestämmelser
Enligt 2 kap. 15 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i
miljön ska tillståndshavaren anmäla ändringar och nya uppgifter till tillsynsmyndigheten om
ändringen eller den nya uppgiften kan innebära risker för människors hälsa eller miljön.
Enligt 24 kap. 13 § 2 miljöbalken (1998:808) får tillståndsmyndigheten efter ansökan av
tillståndshavaren besluta att ändra eller upphäva andra bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut
om det är strängare än nödvändigt eller om ändringen påkallas av omständigheter som inte förutsågs
när tillståndet gavs.
I detta ärende har avdelningschefen Rikhard Dahl beslutat. Sabá Wallström har varit föredragande. I
den slutliga handläggningen har också Mona Strandmark och verksjuristen Charlotta Dahlberg
deltagit.

Rikhard Dahl
Sabá Wallström

Beslutet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

