
Alþingi

Alþingi 12 .Febrúar 2013

Umhverfis-og samgöngunefnd 

Austurstræti 8-10 

150 Reykjavík

Erindi: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um bann við útiræktun á erfðabreyttum lífverum, 

þingskjal 196 -1 9 3 . mál.

ORF Líftækni sér engin rök mæla með banni við útiræktun eða samþykkt þingsályktunartillögu nr.

Ekkert bendir til þess að „hreinleika íslenskrar náttúru" sé stefnt í voða með akurræktun 
erfðabreyttra lífvera. Til dæmis hafa margra ára rannsóknir (Rit LbHÍ nr. 1 2005) staðfest afburða 
afmörkunareiginleika erfðabreytts byggs sem ORF Líftækni hefur ræktað í tilraunareitum á akri. Þá 
má benda á að ræktun erfðabreytts byggs er afturkræf, enda byggplantan einær jurt sem ekki lifir af 
utan akurs.

í umsögn Náttúrufræðistofnunar íslands til Umhverfisstofnunar frá 26. Apríl 2005 um umsókn ORF 
Líftækni til útiræktunar með erfðabreytt bygg segir: „Bygg er „ákjósanlegur" hýsill fyrir framleiðslu 
próteina hér á landi þar sem það á engan náttúrulegan villtan ættingja meðal grasa sem það gæti 
víxlast við, vegna þess að það er nánast algerlega sjálffrjóvga án hjálpar mannsins og vegna þess að 
það þarf unna jörð til að spíra og vaxa." Reynslan af margra ára útiræktun erfðabreytts byggs við 
íslenskar aðstæður staðfestir þetta mat.

Evrópskar tilskipanir varðandi slíka útiræktun hafa verið innleiddará íslandi og útiræktun 
erfðabreyttra lífvera hér á landi fellur því undir strangar reglugerðir og ítarlegt leyfisveitingaferli sem 
tekur mið af varúðarreglunni þar sem horft er til hverrar umsóknar fyrir sig og hver einstök 
erfðabreyting er rýnd og metin áður en leyfi til ræktunar er veitt eða því synjað. Þá má benda á að 
útiræktun erfðabreyttra plantna erekki bundin við ísland þar sem mörg Evrópuiönd hafa heimilað og 
gefa reglulega út leyfi fyrir slíkri ræktun (svokölluð „Deliberate release" leyfi). Skv. lista frá 
Evrópusambandinu* hafa verið gefin út 109 slík leyfi frá ársbyrjun 2011 (51 leyfi 2011, 46 leyfi 2012 
og 9 leyfi það sem af er 2013). Þessi leyfi voru gefin í 14 löndum þ.e. Frakklandi, Bretlandi, Svíþjóð, 
Danmörku, Hollandi, Þýskalandi, Spáni, Póllandi, Rúmeníu, Slóvakíu, Ungverjalandi, Tékklandi, írlandi 
og Belgíu. Á þessum lista má m.a. finna leyfi fyrir ræktun á erfðabreyttu byggi (Danmörk).

*http://gmoinfo.irc.ec.europa.eu/gmp browse.aspx
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Efni: Athugasemd vegna umsagnar um þingsályktunartillögu um bann við útiræktun erfðabreyttra 
lífvera.

í umsögn frá Valdimar Briemvið þingsályktunartillögu um bann við útiræktun erfðabreyttra lífvera 
eru starfsmenn ORF Líftækni bornir þungum sökum sem ekki er hægt annað en að svara. Líkt og öll 
umsögnin byggja ásakanir Valdimars á rangfærslum sem eigaekki við nein rök að styðjast. ORF 
Líftækni leggur áherslu á að í þessu máli sé besta vísindaleg þekking höfð að leiðarljósi en ekki 
hjávísindi og hræðsluáróður.

Vegna aðdróttana um „skeytingarleysi starfsmanna ORF" vill fyrirtækið taka fram að starfsmenn ORF 
Líftækni fylgja í hvívetna mjög ströngum reglum sem gilda um ræktun erfðabreytts byggs, hvort sem 
er á akri eða í gróðurhúsum. Rakalausum rógi um skeytingarleysi er algerlega hafnað. Þau gróðurhús 
sem ræktun ORF fer fram í uppfylla öll skilyrði sem gerð eru til gróðurhúsa og gróðrastöðva hér á 
landi. í flestum tilvikum eru þau meira að segja sérstyrkt umfram það sem byggingarreglugerðir kveða 
á um. Jafnframt eru þessi hús skoðuð og tekin út af Umhverfisstofnun fyrir notkun. Ekkert innihald 
gróðurhúsanna hefur nokkru sinni „dreifst út um víðan völl" eins og haldið er fram í umsögn 
Valdimars. Hér eru um helber ósannindi og róg að ræða.

Valdimar heldur þvi fram að mjög skorti á vísindalegar rannsóknir á áhrifum neyslu afurða 
erfðabreyttra lífvera og einnig á rannsóknir á ræktun utandyra. Þetta er alrangt, sama hversu oft það 
er endurtekið af andstæðingum erfðatækni. Sem dæmi má nefna að árið 2010 birti Evrópusambandið 
viðamikla úttekt á rannsóknum á erfðabreyttum matvælum sem staðið hafa frá árinu 1982 og 
sambandið hefur lagt í rúmar 300 milljónir evra. Niðurstaðan var skýr: „Líftæknin sem slík, og þá 
einkum erfðabreyttar plöntur, hefur ekki meiri hættu í för með sér en t.d. hefðbundnar 
kynbótaaðferðir." (http://ec.europa. eu/research/biosociety/pdf/a_ decade_of_eu- 
funded_gmo_research. pdf).

Tilvitnun Valdimars í nýbirtar rannsóknir Séralinis dæmir sig sjálfa. Rannsókn Séralinis hefur, eftir 
nána skoðun, verið hafnað af vísindasamfélaginu og tímaritum á borð við Nature og m.a. af Evrópsku 
matvælaöryggisstofnuninni (EFSA).Þá hefur Séralini verið víttur fyrir ósiðleg vinnubrögð af 
siðfræðinefnd frönsku vísindastofnunarinnar (CNRS: French National Centre for Scientific Research).

Líklega hafa hvergi í heiminum farið fram jafn viðamiklar rannsóknir á erfðaafmörkun byggs og hér á 
landi. Á þeim rannsóknum hafa starfsmenn Landbúnaðarháskóla íslands byggt jákvæðar umsagnir um 
umsóknir ORF Líftækni um ræktunarleyfi. Niðurstöður þessara rannsókna má lesa í Riti LbHÍ nr. 1 
2005.

http://ec.europa


ORF Liftækni fagnar þeirri aukningu sem orðið hefur í íslenskri byggrækt. Þessi aukning er alfarið 
árangur af öflugu og árangursríku kynbótastarfi þar sem nokkurs konar glasafrjóvgun á tilraunastöð 
var beitt til að víxla saman erfðaefni mismunandi byggyrkja til að fá fram arfblendinga sem stæðu af 
sér íslenskt rok og stutt sumar. Sú takmarkaða akurræktun ORF Líftækni í Gunnarsholti með 
erfðabreytt bygg sem hefur farið fram undir eftirliti Landgræðslu Ríkisins, ORF Líftækni og 
Umhverfisstofnunar hefur á engan hátt stefnt annarri byggræktun í voða. Þeirri furðulegu fullyrðingu 
er alfarið hafnað. Þess má geta að íslenskir byggbændur hafa verið mjög áhugasamir vöxt og viðgang 
þeirrar sameindaræktunar í byggi sem ORF Líftækni hefur verið að þróa, og forsvarsmenn 
fyrirtækisins kynnt áform þess og tækni á fundum með kornbændum í gegnum árin.

Allt tal um að erfðabreyting valdi grundvallarbreytingu á erfðafræðilegum innviðum lífveranna og 
raski jafnvægi sem erfðamengi byggs hefur náð eftir mörg þúsund ára þróun, er byggð á algerri 
vanþekkingu á erfðafræði, þróunarfræði, líffræði og landbúnaði (til upplýsingar læt ég fylgja hér með 
mynd sem sýnir á myndrænan hátt samanburð á t.d. forvera gulrótarinnar, „villta" afbrigðið, og síðan 
þeirri gulrót sem ræktuð er í dag, og búin hefur verið til með meiriháttar erfðabreytingum með 
kynbótum). Allt bygg sem er ræktað á íslandi, sem og annars staðar, hefur verið kynbætt með 
víxlunum, geislun eða efnameðferð, eða blöndu af öllu þessu. Þessar erfðabreytingar eru meiriháttar 
og þar að auki að miklu leyti óþekktar, í samanburði við erfðabreytingu með erfðatækni þar sem áhrif 
á erfðaefni eru í algjöru lágmarki.

Björn Lárus Örvar, framkvæmdastjóri ORF Líftækni

Villt til vinstri, erfðabreyting með efnameðferð og geislun til hægri


