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Den 17. maj 2017 

 

 

Til udvalgets orientering fremsendes hermed information om Miljø- og 

Fødevareministeriets påbud om fjernelse af genmodificerede Petunia fra det danske 

marked 

 

Der er konstateret ulovlig markedsføring af orangefarvede genmodificerede sorter af prydplanten 

Petunia på det danske marked. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har sendt påtænkte påbud om 

destruktion og fjernelse fra markedet af de ulovlige Petunia-sorter i høring hos en række berørte 

virksomheder.  

 

Sagen er startet i Finland, hvor der blev konstateret nogle Petunia med orangefarvede blomster i 

handlen. Farven vakte undren, da denne farve ikke er naturligt forekommende i arten Petunia. De 

finske myndigheder har analyseret planterne og har konstateret, at de orangefarvede Petunia var 

genmodificerede. Petunia-sorterne var blevet leveret til Finland fra henholdsvis en dansk distributør 

og virksomheder i Tyskland og Holland.  

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen anmodede som følge heraf den danske distributør om oplysninger om 

deres markedsføring af de pågældende Petunia-sorter. På baggrund af oplysningerne fra distributøren 

gennemførte styrelsen kontroller og udtog planter fra fem Petunia-sorter. Laboratorieanalyser har 

efterfølgende bekræftet resultatet af de finske analyser. Det skal hertil bemærkes, at styrelsen 

vurderer, at den danske distributør har handlet i god tro i sagen. 

 

Markedsføring af genmodificerede planter kræver godkendelse i EU. Pt. er ingen genetisk 

modificerede Petunia-sorter godkendt til markedsføring.  

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har bedt DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) om en vurdering 

af risikoen for den danske natur og miljøet ved dyrkning af genmodificerede Petunia. DCE vurderer, at 

der ikke er nogen risiko for den danske natur og miljø ved dyrkning af genmodificerede Petunia. 

 

EU-Kommissionen og de kompetente myndigheder i EU tager sagen meget alvorligt. Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsen samarbejder med de øvrige nordiske lande og EU-medlemsstater om at afdække 

sagen.  
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