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Klage over tilladelse til anvendelse af Brilliant Blue FCF i Harveforsøg 
 
Miljøstyrelsen har den 1. august 2005 modtaget Deres klage over tilladelse til anvendelse af 
Brilliant Blue FCF i Harveforsøg.  
 
Miljøstyrelsen afgørelse 
Miljøstyrelsen har behandlet den indkomne klage og stadfæster hermed Vejle Amt’s tilladelse i 
henhold til § 19 i miljøbeskyttelsesloven til anvendelse af farvestoffet Brilliant Blue FCF i har-
veforsøg. 
 
Nedenfor kan De læse, hvorfor Miljøstyrelsen har truffet denne afgørelse. 
 
Baggrund  
Vejle Amt har 30. maj 2005 givet [A] i Horsens tilladelse til at anvende farvestoffet Brilliant 
Blue FCF i harveforsøg. 
 
Den 17. juni 2005 klager Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomitee i Juelsminde 
Kommune over Vejle Amts tilladelse til at anvende farvestoffet Brilliant Blue FCF. 
 
Klagen fra Dem 
Danmarks Naturfredsningsforenings Lokalkomitee klager over anvendelse af Brilliant Blue 
FCF i harveforsøg, da foreningen finder at der dels er mange uafklarede faktorer i forbindelse 
med brugen, dels vil afstrømningen fra arealet ske direkte ned til Sparrebæk og dels er tanken 
om en blåfarvet mark i naturen absurd. Foreningen henviser til, at der må kunne findes andre 
og mere egnede arealer at udføre forsøget på. 
 
Miljøstyrelsens afgørelse 
Miljøstyrelsen har ved afgørelsen lagt vægt på følgende: 
 
Miljøstyrelsen har foretaget en vurdering af risikoen for udvaskning og sundhed, se vedlagte 
notater. Med hensyn til risikoen for udvaskning til Sparrebæk med Brilliant Blue forventes det 
ikke, at der forekommer koncentrationer, der giver anledning til bekymring. Ligeledes vurderer 
Miljøstyrelsen, at der efter udbringning med Brilliant Blue ikke er en uacceptabel risiko for 
mennesker ved ophold på arealet. Miljøstyrelsen vurderer dog, at vilkåret i godkendelsen, som 
omfatter krav om, at forsøgsarealet ikke må anvendes til spiselige afgrøder skal bibeholdes.  

 

Miljøstyrelsen  ⋅  Strandgade 29  ⋅  DK-1401  København K 

Telefon +45 32 66 01 00 ⋅ Fax +45 32 66 04 79 ⋅ Telex 31209 miljoe dk ⋅ CVR 25 79 83 76 ⋅ mst@mst.dk ⋅ www.mst.dk 



2 

Afstanden fra de sydligste beliggende forsøgsparceller og vandløbet er 150 meter. Det samlede 
forsøgsareal er på 36 m2 og der er tale om en begrænset mængde farvestof, der udvande ved to 
forsøgsrunder med et års mellemrum. I tidligere forsøg har man kunnet spore stoffet ned til en 
maksimal dybde af 1,5 meter. 
 
Endvidere har Miljøstyrelsen en praksis om, at nedsivning af spildevand (kan sammenlignes 
med udsprøjtningen af Brilliant Blue) nærmere end 25 meter fra et vandløb bør betragtes som 
en udledning. Når det er mere end 25 meter er det ikke derfor ikke § 27 eller § 28 jf. miljøbe-
skyttelsesloven, der anvendes. 
 
På denne baggrund vurderer Miljøstyrelsen samlet set, at der ikke opstår risiko for forurening 
ved anvendelsen af Brilliant Blue i de anførte mængder i harveforsøg og at det ikke umiddel-
bart giver anledning til at ændre placering af forsøget. 
 
I klagen er angivet, at den amerikanske Food and Drug Administration har udsendt en såkaldt 
”Safety Warning” (29. september 2003) om BB. Denne advarsel vedrører brugen af BB, som 
farvemiddel i føde givet med sonde til alvorligt syge patienter. Miljøstyrelsen vurderer på den-
ne baggrund, at den ingen relevans har for denne risikovurdering, og dermed Vejle Amts tilla-
delse. 
 
Miljøstyrelsen skal understrege, at risikovurderingen ikke omfatter selve udbringnings-
situationen. En sådan vurdering hører under Arbejdstilsynet. Miljøstyrelsen anbefaler dog, at 
der ved udbringning tages udgangspunkt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæm-
pelsesmidler og en evt. leverandørbrugsanvisning. 
 
Klagevejledning og søgsmål 
Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Dette følger af § 103 i 
Miljøbeskyttelsesloven. 
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Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Et eventuelt søgsmål ved domstolene til efterprøvel-
se af denne afgørelse skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. mil-
jøbeskyttelseslovens § 101. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Inge Werther 
 
 
Kopi sendt til:  
- Juelsminde Kommune 
- Vejle Amt 
- Embedslægeinstitutionen ved Vejle Amt, Vedelsgade 17 A, 7100 Vejle 
- Noah, Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N 
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV 
- Greenpeace Danmark, Bredgade 20, baghus 4, 1260 København K 
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V 
- Forbrugerrådet, Postboks 2188, 1017 København K 
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