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Stjórn íslandsdeildar Evrópusambandshóps lífrænna landbúnaðarhreyfinga (IFOAM EU Group) hefur 
kynnt sér efni framlagðrar þingsályktunartillögu og mælir eindregið með samþykkt hennar.m.a. með 
tilvísun í hina alþjóðlegu varúðarreglu.sbr.einnig 9.gr. frumvarps til laga um náttúruvernd sem nú liggur 
fyrir Alþingi.

Ekkert mælir með því að erfðabreyttum lífverur verði ræktaðar utan lokaðra gróðurhúsa og 
tilraunastofa á íslandi og ekkert bendir heldurtil þess að slík ræktun geti orðið íslenskum bændum til 
gagns í fyrirsjáanlegri framtíð. Þvert á móti er hætt við að hin sterka hreinleikaímynd íslenskrar 
búvöruframleiðslu myndi skaðast og möguleikar á eflingu sjálfbærra búskaparhátta á borð við lífræna 
ræktun myndu dvína. Samkvæmt skýrslu ríkisstjórnarinnar og þingsályktun frá 2012 um græna 
hagkerfið er stefnt að aukningu hlutdeildar lífræns landbúnaðar úr 1 í 15% fyrir árið 2020. Dreifing 
erfðabreyttra lífvera utan gróðurhúsa og tilraunastofa yrði tilræði við þá stefnumörkun og þar með 
eðlilega þróun lífrænna búskaparhátta hér á landi. Erlendis hafa komið fram vísbendingar um 
skaðsemi matvæla og fóðurs með erfðabreytt efni.andstaða neytenda gegn notkun afurða með þeim 
er mikil ,en líftæknifýrirtækin og talsmenn þeirra hér á landi og erlendis virðast ekki sýna þá varúð sem 
eðlileg ætti að teljast ,sbr. áðurnefnda varúðarreglu. Ný skýrsla Umhverfisstofnunar Evrópu (EEA), 
þar sem greint var frá niðurstöðum um mat á nýrri tækni ,sýnir að í 84 af 88 tilvikum reyndust 
varnaðarorð og gagnrýni, sem snertu áhrif tækninnar á heilsu og umhverfi ,eiga við rök að styðjast. 
Meiri varúðar væri þörf því að fyrirtæki og vísindamenn gerðu gjarnan lítið úr hættu tengdri nýrri 
tækni,stundum vegna þrýstings frá fjárfestum. Þetta getur vissulega átt við um erfðabreyttar lífverur 
sem lítt hafa verið rannsakaðar í langtímatilraunum. Hér á landi hafa hvorki verið gerðar rannsóknir á 
áhrifum erfðabreyttra lífvera á dýr né menn. Þá má benda á að í Evrópu eru mörg svæði yfirlýst laus 
við erfðabreytta ræktun (www.gmo.free.regions.org ) og þeim ferfjölgandi,í sumum þessara landa er 
stefnt að algeru banni gegn ræktun erfðabreyttra nytjajurta og nú þegar er búið að gefa út slíkar 
yfirlýsingar fyrir fáein lítil svæði hér á land i. Vegna landfræðilegrar einangrunar eru kjörskilyrði til að 
banna útiræktun á erfðabreyttum lífverum hérlendis og með því að gera það yrði ísland fyrsta landið í 
heiminum til að stíga það skref. Slíkt myndi vekja heimsathygli .skjóta traustari stoðum undir hina 
góðu ímynd íslensks landbúnaðar.hafa jákvæð áhrif á þróun lífrænna búskaparhátta og auka enn 
aðdráttarafl landsins í augum erlendra ferðamanna.
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