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Ég, undirritaður, sem er landbúnaðarfræðingur og 
plönuerðafræðingur að mennt, mæli mjög ákveðið gegn samþykkt 
þessarar tillögu og kemur margt til.

Yrki af nytjaplöntum sem kynbætt hafa verið með aðferðum sem 
gera að þær flokkast sem erfðabreyttar (GMO) eru nú ræktaðar á 
stóru landsvæði í mörgum löndum (nálægt 160 milljónum hektarar, 
um 17 milljónir ræktenda) og fer notkun þeirra vaxandi. Ræktun 
erfðabreyttra nytjaplantna á ökrum hefur staðið yfir í tvo áratugi.

Mjög umfangsmiklar rannsóknir víða um heim og löng reynsla af 
ræktun þessara yrkja gefa ekki tilefni til að álykta að þessi ræktun 
sé hættulegri en önnur ræktun hvorki fyrir þá sem neyta afurðanna 
né umhverfið þar sem ræktunin fer fram.

Flest ný yrki sem kynbætt hafa verið með þessari aðferð og komið 
hafa á markað beinast að því að mæta ógnunum sem stafa af 
skaðvöldum svo sem sveppum, bakteríum og skordýrum. Ræktun 
þeirra hefur orðið til að draga úr notkun varnarefna sem almennt 
verður að teljast mjög æskilegt bæði frá næringarfræðilegum og 
umhverfislægum sjónarhóli.

Þessi tækni kann að vera síðustu úrræði sem menn geta nýtt sér til 
að halda tilteknum nytjategundum í ræktun á vissum landsvæðum. 
Þannig er t.d. um kartöflurækt í Belgíu að sprauta þarf akra allt að



12 sinnum á vaxtartíma þeirra með eiturefnum til að verjast 
alræmdum myglusvepp með tilheyrandi kostnaði og 
mengunaráhættu. Þessi staða er upp kominn vegna erfðaþróunar í 
sveppnum en vandinn fer vaxandi með hlýnun andrúmsloftsins. Af 
sömu ástæðu er líklegt að þessi skaðvaldur verði vaxandi vandamál 
á Íslandi á næstu áratugum.

Í upphafi kynbóta með þessari nýju tækni beindist athyglin mest að 
vörnum gegn skaðvöldum en nú er í vaxandi mæli hugað að bötun 
uppskeru með hliðsjón af magni og ekki síður gæðum. Frægasta 
dæmið um slíkt eru Gullnu hrísgrjónin svonefndu þar sem 
hæfileikinn til að mynda a-vítamín hefur verið fluttur í tegundina 
úr mais. Á stórum landsvæðum þar sem hrísgrjón er aðaluppistaða 
í fæðu landsmanna er iðulega skortur á a-vítamí í fæðunni og er 
blinda algengur hörgulsjúkdómur. Það er sérkennileg afstaða svo 
ekki sé dýpra í árinni tekið að sitja uppi á Íslandi og telja sig 
umkomna að hafna erfðabreytingum af þessu tagi fyrir hönd þeirra 
milljóna manna sem árlega kæmust undan þeim örlögum að verða 
blindir á jafn hæpnum grunni og andstaða við beitingu þessarar 
erfðatækni er.

Það má einnig setja spurningarmerki við siðfræði sem felst í því að 
hafna ræktun erfðabreyttra nytjaplantna á Íslandi en leyfa 
innflutning afurða þeirra séu þær ræktaðar í öðrum löndum.

Á Íslandi er ekki unnið að kynbótum nytjaplantna með þeirri 
erfðatækni sem leiðir til að yrkin kallist erfðabreytt þó slíkt gæti 
verið æskilegt og ekki er líklegt að unnið sé að ræktun nýrra yrkja 
erlendis sem henti íslenskum aðstæðum á næstu árum. A f þeim 
ástæðum liggur ekki á að setja á bann sem byggir á huglægu mati á 
hættu sem engin trúverðug vísindi styðja að sé fyrir hendi.

Þó áhyggjur manna af útiræktun erfðabreyttra nytjaplantna byggi á 
huglægu og jafnvel trúarlegu mati er ekki ástæða til að gera lítið úr 
þeim ótta. Stjórnvöld ættu því að beita sér fyrir umræðu um það



hvernig hagsmunir þeirra sem vilja slíka ræktun jafnt og þeirra sem 
vilja hafna henni geti verið sem best tryggðir. Það hefur verið gert í 
nágrannalöndum okkar svo sem Svíþjóð og Danmörku (svo nefnd 
coexistens lög). Með þeim lögum er tryggður réttur og 
fjárhagslegir hagsmunir þeirra sem vilja rækta erfðabreytt yrki til 
jafns við þá sem vilja tryggja neytendum sinnar ræktunar að ekkert 
erfðabreytt erfðamengi sé í þeirra uppskeru. Þessu markmiði má 
ná með ákvæðum um upplýsingaskyldu og fjarlægðarvernd. Þeir 
aðilar sem markaðssetja það sérstaklega að þeirra afurðir séu lausar 
við erfðabreytt lífefni t.d. lífrænir ræktendur ættu jafnvel að sjá sér 
markaðslegt sóknarfæri í slíku regluverki.

Virðingarfyllst,

Þorsteinn Tómasson
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