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BESLUT

Dnr 4.6.18-17930/2018
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Sveriges Lantbruksuniversitet
Inst. för växtförädling
230 53 Alnarp

Växt- och kontrollavdelningen

Ändring av villkor i beslut om fältförsök
Jordbruksverkets beslut
Jordbruksverket bifaller ansökan och beslutar om ett tillägg i beslutet från 5 mars 2019 i
ärendet med Jordbruksverkets diarienummer 4.6.18-17930/2018. Följande tillägg görs och
kan användas som ett alternativ till villkoret om att innan sådd kontrollera att biodling inte
förekommer inom en 3 km radie från försöket:
”Vid avstånd om 1-3 km till bikupor har tillståndsinnehavaren möjlighet att odla bi-attraktiv
gröda av arten gurkört (Borago officinalis) eller honungsört (Phacelia tanacetifolia) som
blommar under hela den period som det genetiskt modifierade vetet blommar. Detta i syfte
att minska sannolikheten för att bin från dessa bikupor besöker aktuellt fältförsök. De för bin
attraktiva växterna ska vara placerade mellan 100 och 400 meter från försöksodlingens
ytterkant på en yta som sammanlagt är lika stor som ytan med genetiskt modifierade plantor.
Uppgift om platser för dessa odlingar ska skickas in till Jordbruksverket senast den 1 juni de
år som detta alternativ används.”
I övriga delar gäller det tidigare beslutet oförändrat.
Beskrivning av ärendet
Ni har tillstånd för fältförsök med genetiskt modifierat vete. Tillståndet innehåller ett villkor
om att ni innan sådd kommer att kontrollera att biodling inte förekommer inom en 3 km
radie från försöket. Ni kom den 30 april 2019 in med en förfrågan om att få göra ett tillägg
till detta villkor så att ni kan odla bi-attraktiv gröda som ett alternativ till att hålla avstånd.
Motivering
Jordbruksverket bedömer att det föreslagna alternativet uppfyller samma syfte som det redan
tillåtna villkoret i beslutet från 5 mars 2019. Åtgärden syftar till att minimera risken för att
pollen från fältförsöket hamnar i honung.
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.
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Enligt 24 kap. 8 § 2 miljöbalken (1998:808) får tillståndsmyndigheten efter ansökan av
tillståndshavaren besluta att ändra eller upphäva andra bestämmelser och villkor i en
tillståndsdom eller ett tillståndsbeslut än sådana som avser storleken av ersättningens belopp,
dock att villkoret får upphävas eller mildras endast om det är uppenbart att villkoret inte
längre behövs eller 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, Heléne Ström och
verksjuristen Eva Kjell deltagit.

Rikhard Dahl
Sabá Wallström
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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