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Notat om risiko for utilsigtet spredning af GM-raps efter forsøgsudsætning i 1999/2000 af 
genetisk modificeret raps på Forskningscenter Flakkebjerg 
 
 
1. Status 
Den 20. februar 2012 meddelte Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet til Miljøstyrelsen, at man 
i forbindelse med udarbejdelsen af rapport vedrørende egenkontrol i 2011 af et areal med forsøgs-
udsætning af genetisk modificeret raps i 1999/2000 på Forskningscenter Flakkebjerg, var blevet 
opmærksom på, at der på en del af det tidligere forsøgsareal har været dyrket vinterraps i 2011. 
 
Det tidligere forsøgsareal må ikke anvendes til rapsdyrkning, før Miljøstyrelsen har accepteret dette 
ud fra en vurdering af risikoen for fremspiring af GM-rapsplanter på det gamle forsøgsareal jf. Mil-
jøstyrelsens brev til Bayer A/S af 6. maj 2009 og vilkår i godkendelsen af 14. juli 1998. 
 
2. Det hidtidige sagsforløb frem til 2012 
Miljøministeren meddelte med brev af 14. juli 1998 tilladelse til Hoechst Schering AgrEVO A/S til 
forsøgsudsætning af genetisk modificeret vinterraps på et areal ved Forsøgscenter Flakkebjerg. 
Virksomheden er efterfølgende blevet overtaget af Bayer A/S, der nu har ansvaret for forsøgsud-
sætningen. 
 
I tilladelsen er fastsat, at  

”Omfanget af fremspiring af rapsplanter efter høst vurderes og rapporteres til tilsynsmyn-
digheden. Arealet behandles mekanisk eller med et herbicid, der destruerer de transgene 
planter. Arealet ligger brak det efterfølgende forår. Her vurderes og rapporteres atter 
eventuelt fremspiret transgen raps. Efter passende destruktion af transgene planter kan 
arealet pløjes og tilsås med en afgrøde, der tillader effektiv bekæmpelse af eventuel spild-
raps. Dette vil også være tilfældet i mindst to år efter forsøgets afslutning. Forekomst af 
fremspirende raps registreres ved mindst tre tilsyn i vækstperioden med en måneds mel-
lemrum og iagttagelserne rapporteres til tilsynsmyndigheden. På grundlag heraf tages der 
stilling til en evt. fortsættelse af overvågningen.” 
 

Forsøgsudsætningen blev afsluttet i 2000, og der blev i de efterfølgende år konstateret fremspiren-
de rapsplanter således, at overvågningen fortsatte. 
 
I 2007 overtog Skov- og Naturstyrelsen tilsynsbeføjelsen med forsøgsudsætninger fra amtskom-
munerne – i dette tilfælde Vestsjællands amtskommune.    
 
Den 20. april 2007 gennemførte Skov- og Naturstyrelsen et tilsyn med den tidligere forsøgsudsæt-
ning og konstaterede fremspirende rapsplanter på det tidligere forsøgsareal. Skov- og Naturstyrel-
sen fastsatte i den forbindelse i brev af 21. maj 2007 til Bayer A/S, at overvågningen skulle fortsæt-
tes i 2008 og 2009 og at der følgelig ikke måtte dyrkes afgrøder på arealet, der umuliggjorde be-
kæmpelse af spildraps. 
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I foråret 2009 blev der fortsat konstateret fremspirende rapsplanter på det gamle forsøgsareal. Si-
tuationen blev drøftet på et møde mellem Miljøstyrelsen (der i 2008 havde overtaget tilsynsbeføjel-
sen fra Skov- og Naturstyrelsen), Bayer A/S og Forsøgscenter Flakkebjerg den 2. april 2009. 
 
På mødet konstateredes det, at overvågningen skulle fortsætte og at forsøgsarealet ikke måtte an-
vendes til rapsdyrkning, før det var aftalt med Miljøstyrelsen. Dette blev meddelt Bayer A/S og 
Flakkebjerg Forsøgscenter med brev af 6. maj 2009.  
 
 
3. Miljøstyrelsens sagsbehandling 
Den 13. marts 2012 bad Miljøstyrelsen Bayer A/S om en redegørelse for alle forhold, der kunne 
have relevans for Miljøstyrelsens muligheder for at begrænse eller forhindre en evt. forurening med 
den genmodificerede raps. 
 
Styrelsen bad bl.a. særligt om oplysninger om: 

• En vurdering af mulighederne for krydsning mellem konventionelle rapsplanter og den GM-
rapsplante, der blev dyrket på det tidligere forsøgsareal 

 
• Oplysninger om tiltag for i fremtiden at forhindre en lignende hændelse. 

 
Med brev af 19. marts 2012 fremsendte Bayer en redegørelse med de ønskede oplysninger.  

 
Bayer A/S fremlagde en række oplysninger om dyrkning af den konventionelle raps 2010/2011 del-
vist på det gamle forsøgsudsætningsområde. Disse oplysninger havde Bayer A/S indhentet fra 
Flakkebjerg Forsøgscenter, der stod for dyrkningen af den konventionelle raps. 
 
Der oplyses således, at den konventionelle raps som blev dyrket i 2010/2011, var af linjen ES 
Astrid og at der blev høstet 27 tons i 2011. Rapsen blev dyrket med henblik på industriel forarbejd-
ning.  
 
Med hensyn til spørgsmålet om mulighederne for krydsning mellem konventionelle rapsplanter og 
den GM-rapsplante, der blev dyrket på det tidligere forsøgsareal konkludere Bayer i deres redegø-
relse således: 
 

“In conclusion, the number of fertile MS8xRF3-derived oilseed rape volunteers (GM-raps) 
carrying the MS8 and/or RF3 alleles, capable of cross-pollinating the neighbouring and 
partly overlapping conventional ES Astrid oilseed rape in the trial location during the 
2010/2011 growing season are expected to be extremely low or even non-existent.”   

 
Med hensyn til tiltag for i fremtiden at forhindre lignende hændelser oplyser Bayer: 
 

“To prevent a similar situation in the future a root-cause analysis will be done and findings 
implemented. Following future land management practices are proposed at the trial location 
where MS8xRF3 was grown in 1999/2000. It is suggested to fallow the area and combine 
chemical weed control with harrowing within a regular interval of two weeks in order to de-
plete the soil seed bank for two years, and following inspect the area.” 
 

Miljøstyrelsen har forelagt redegørelsen fra Bayer A/S for Danmarks Tekniske Universitet, Depart-
ment of Chemical and Biochemical Engeneering, Risø med henblik på en vurdering af de af Bayer 
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A/S fremlagte konklusioner vedrørende risici for evt. spredning af GM-rapsen som følge af det pas-
serede. 
 
DTU Risø konkluderer i en udtalelse af 18. april 2012: 

”På baggrund af Bayers oplysninger om forholdene omkring udsætningen og den efterføl-
gende behandling af forsøgsarealet konkluderer DTU, Department of Chemical and Bio-
chemical Engeneering, at risikoen for genspredning fra transgene spildplanter fremspiret i 
rapsafgrøden i 2010/2011 har været minimal. Der lægges vægt på, at kun få spildplanter fra 
det tidligere forsøg kan have været tilstede, og at de har været omgivet af rapsafgrøden, der 
er høstet som bulk (27 ton) og anvendt til industrielle formål (ikke-såsæd).  DTU konkluderer 
at det er sandsynliggjort af Bayer, at forekomsten af GM har været langt under 0,9% i partiet 
af ’ES Astrid’…….. DTU vurderer desuden, at de indsatte gener ikke kan antages at have 
uønskede konsekvenser for miljø eller helbred.” 
 

 
4. Miljøstyrelsens vurdering 
 
Miljøstyrelsen har på baggrund af redegørelsen fra Bayer A/S og risikovurderingen udført af DTU, 
Risø, vurderet, at denne vilkårsovertrædelse ikke har medført skade på miljø eller sundhed. Den 
høstede konventionelle raps er blevet industrielt forarbejdet, og der er minimal risiko for utilsigtet 
spredning af den genetisk modificerede raps, idet kun få spildraps fra det tidligere forsøg kan have 
været til stede. 
 
 
 
 
      
      
 
 
 
 


