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Enn skal banna útiræktun erfðabreyttra lífvera - Hefur eitthvað breyst?

Opið bréf til flutningsmanna þingsályktunartillögu um bann við útiræktun erfðabreyttra
lífvera

Fram er komin á Alþingi tillaga til þingsályktunar um bann við útiræktun á erfðabreyttum lífverum 
(Þskj. 1073 -  667. mál). Flutningsmenn tillögunnar eru þingmennirnir Þuríður Backman, Mörður 
Árnason, Álfheiður Ingadóttir, Þór Saari, Ólína Þorvarðardóttir, Birgitta Jónsdóttir, Þráinn Bertelsson 
og Guðfríður Lilja Grétarsdóttir. Samkvæmt tillögunni skal „skipa starfshóp er vinni að breytingum á 
lögum og reglugerðum íþeim  tilgangi að banna útiræktun á erfðabreyttum plöntum eigi síðar en 1. 
janúar 2013". Rökin eru eftirfarandi: „Að mati flutningsmanna er nauðsynlegt að leggja af útiræktun 
á erfðabreyttum plöntum til þess að vernda hreinleika íslenskrar náttúru og með tilliti til 
siðferðislegrar skyldu núlifandi kynslóðar til að koma í  veg fyrir að einkenni hennar glatist."

Sambærileg tillaga var lögð fram á löggjafarþingi 2010-2011 (Þskj. 737 -  450. mál) og voru 
flutningsmenn þeir sömu nema í stað Atla Gíslasonar og Ólafs Þórs Gunnarssonar eru komnar þær 
Álfheiður Ingadóttir og Guðfríður Lilja Grétarsdóttir. Í bréfi til nefndarsviðs Alþingis 10. febrúar 2011 
gerðu 37 sérfræðingar í erfðafræði og skyldum greinum athugasemdir við tillöguna. Í bréfinu sagði 
m.a.: „Við teljum að tillaga þessi sé með öllu óþörf enda gilda þegar ströng lög og reglur um 
erfðabreyttar lífverur á Íslandi. Meðal annars starfar sérstök nefnd sem fer yfir hverja erfðabreytingu 
fyrir sig og metur hana og áhættuna af henni í  hverju tilviki á vísindalegum forsendum. Engin ástæða 
er til að banna útiræktun erfðabreyttra lífvera þegar engin hætta er talin stafa af slíkri ræktun."

Okkur er ekki kunnugt um að fram hafi komið ný fræðileg rök um hættuna sem erfðabreyttrar 
plöntur geti haft á „hreinleika íslenskrar náttúru" sem gefa tilefni til þess að endurskoða þetta álit. 
Endurupptaka umræddrar tillögu á dagskrá Alþingis án nýrra gagna hlýtur að vekja þá spurningu 
hvaða upplýsingar og rök liggja að baki því að alþingismennirnir átta kjósa að halda tillögunni til 
streitu og taka því ekki tillit til álits helstu sérfræðinga þjóðarinnar í erfðafræði og skyldum greinum.
Við þessari spurningu hljóta flutningsmenn tillögunnar að bregðast áður en Alþingi tekur efnislega 
afstöðu til málsins.
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