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Stuðningur við þingsályktunartillögu um bann við útiræktun erfðabreyttra lífvera
Ég undirrituð fagna þingsályktunartillögu um bann við útiræktun erfðabreyttra lífVera og styð 
hana heilshugar. Ég tek undir öll þau rök sem lögð hafa verið fram í umsögnum sem styðja 
bannið (þ.e. frá 1. Slow food, Samtökum lífrænna neytenda, VOR og Nattúran; 2. Valdimar Briem 
og Hildi Rúnu Hauksdóttur; 3. Íslandsdeild Evrópusambandshóps lífrænna landbúnaðar- 
hreyfinga) og fer því ekki sérstaklega hér yfir þau rök sem þar eru fram sett.

Hér að neðan eru nokkur dæmi um áhættur EB ræktunar á umhverfi, heilsu og samfélög:

Áhættur fyrir náttúru og umhverfi
Erfðabreyttar lífverur eru hættusamar fyrir umhverfið vegna þess að víxlfrjóvgun getur átt sér 
stað með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. Einnig er möguleiki á blöndun fræja ef fræbankar hafa 
ekki næga aðgát. Á ökrum getur láréttur genaflutningur átt sér stað frá plöntum í gegn um 
örverur í jarðvegi í aðrar plöntur. Í hverjum cm3 jarðvegs eru milljónir örvera og er því 
genaflutningur mögulegur, enda eru örverur nýttar til genaflutninga á rannsóknastofum.

Jarðvegur er okkar verðmætasta auðlind næst á eftir vatni. Það tekur hundruðir ára að 
mynda 1 cm jarðvegslag. Á Íslandi höfunm við nú þegar tapað 50% af þeim jarðvegi sem hér var 
við landnám og á heimsvísu eyðist jarðvegur 100-1000 sinnum hraðar en hann er myndaður á 
landbúnaðarökrum.

Flestar EB matvælategundir sem þróaðar hafa verið þola annað hvort arfaeitur (t.d. 
glyphosate eða Roundup -  virka efnið í Roundup er glyphosate) eða þær eru erfðabreyttar til að 
innihalda arfaeitur (Bt yrki). Við notkun þeirra fyrri hefur komið í ljós að nota þarf meira af eitri 
við ræktun þeirra vegna þess að arfinn verður ónæmur og við notkun þeirra seinni hafa þróast 
skordýr sem eru ónæm fyrir Bt.

Þar sem glyphosate skordýraeitur hefur verið notað (aðallega EB soja) hefur sveppur 
(fusarium) orðið plága og því er fræjunum velt upp úr sveppaeitri, og eiturnotkun eykst. 
Glyphosate bindur einnig mikilvæg snefilefni í jarðvegi (mangan, járn, sink, boron) þannig að 
þessi efni eru illnýtanleg fyrir plöntur. Komið hefur í ljós að sojavöxtur minnkar með notkun 
glyphosate og einnig minnkar kolefnisbinding plantna. Þar sem Roundup (aðaleiturefni er 
glyphoaste) hefur verið notað verða plöntur viðkvæmar fyrir hitastressi og sýkingum og bæta 
þarf við köfnunarefnisbindandi örverum til þess að köfnunarefnisupptaka plantna verði næg.

Bt EB yrki: Bt er framleitt úr bacillus thuringiensis (Bt) sem er algeng jarðvegsörvera. Bt 
framleiðir Cry1Ab protein sem lamar lifur margra skordýra (t.d. bómullarorm og maísskordýr). 
Cry1Ab verður virkt í innyflum lirfunnar og hún hættir að borða og deyr. Bt genið er sett inn í 
erfðamengi plantna -  og þar með er innbyggt skordýraeitur orðið til. Það hefur samt ekki sama 
strúktúr og Bt örveran ein sér. Komið hefur í ljós að skordýr verða ónæm fyrir Bt (bæði við 
rannsóknir í felti og á rannsóknastofum) og eru tvær tegundir af mölflugum, tóbaksormur, 
Kólorado kartöflubjalla og tvær tegundir af moskítóflugum dæmi þar um. Einnig hefur Bt 
neikvæð áhrif á góðkynja örverur og skordýr, t.d. maríuhænur, fiðrildi og jarðvegsörverur.

Í korngeymslum getur orðið blöndun á korni. EB maís hefur fundist í Mexíkó jafnvel þótt 
ræktun hans sé bönnuð í landinu, enda er Mexíkó vagga fjölmargra maístegunda. Þessi mengun 
barst með fræjum frá Bandaríkjunum.



Skordýraeitur finnst í matvörum vegna þess að þau eru tekin upp í alla vefi plöntunnar. 
Glyphosate finnst í matvörum sem og AMPA (niðurbrotsefni) og bæði hafa þessi efni eituráhrif. 
Roundup hefur hærri eituráhrif en glyphosate eitt og sér en í tilraunum fyrir leyfi eitursins er 
einungis notað glyphosate. Leyfilegur styrkleiki í matvörum í ESB (MRL -  maximum residue 
limit) er 20 mg/kg en var 0.1 mg/kg áður en EB matvælaræktun byrjaði 1996. Í Evrópu hafa 
ákveðin lönd bannað ákveðin EB yrki -  t.d. Frakkland, Ítalía, Austurríki, Slóvenía, Grikkland, 
Pólland og Þýskaland. Tugir landsvæða í nær öllum löndum Evrópu hafa líst sig frí af EB 
lífverum (GMO-free).

Framkvæmdar hafa verið fjöldi dýratilrauna sem benda til skaðsemi EB matvæla en 
engar beinar tilraunir eru til á mönnum. Við erum því öll tilraunadýr nema við neytum einungis 
lífrænna matvæla. Í eiturefnafræði eru tilraunir á dýrum nýttar til að yfirfæra skaðsemi efna á 
manninn. Það er einnig unnt að gera fyrir EB matvæli.

Tilraunir á glyphosate og Roundup sýna fram á skaðsemi fyrir tilraunadýr, þar á meðal 
fósturgalla (kanínur, kjúklingar, rottur, froskar), húðkrabbamein (mýs), lifrar- og 
nýrnaskemmdir (fiskar), hormónatruflanir og lifrarskemmdir (rottur), hormónatruflanir, DNA 
skemmdir og legkökufrumuskemmdir og frumudauði (mannafrumur). Niðurbrotsefnið AMPA 
kemur í veg fyrir frumuviðgerðir sem getur leitt til krabbameins. Rottur sem hafa verið aldar á 
MON863 Bt maís uxu hægar og höfðu hátt hlutfall ef skaðlegri fitu (tryglicerides) en dýr alin á 
venjulegum maís. Spendýr á EB soja og maís fóðri sýndu skemmdir á nýrum, lifur, 
meltingarkerfi og magakirtlum. Mýs aldar á EB soja höfðu skemmdir í magakirtlum, eistum og 
ónæmiskerfi. Einnig fundust afmyndaðir frumukjarnar í lifur. Kanínur á EB soja fóðri sýndu 
breytt ensím í lifur og hjarta. Rottur aldar á EB hrísgrjónum höfðu skemmdir í blóðlífefnum, 
ónæmisvörnum og á innyflaörverum. Rottur á EB soja fóðri sýndu breytingar í eggjastokkum og 
móðurlífi. Og loks truflanir á ónæmiskerfi músa hafa komið fram fyrir mýs sem voru aldar á EB 
baunum, Bt maís og EB kartöflum.

Vínsindamenn hafa endurskoðað gögn frá Monsanto þar sem rottur fengu MON863 maís 
fóður í 90 daga. Í ljós kom að þær uxu minna en þær sem ekki fengu EB yrki og einnig sýndu þær 
sköddun í lifur og í nýrum. Nýlega hafa verið gerðar tveggja ára tilraunir á rottum sem voru 
aldar á NK603 maís. Rotturnar sýndu skaða í nýrum og lifur, höfðu hærri tíðni á 
brjóstakrabbameini og rottur dóu fyrr. Þetta eru tilraunir franska vísindamannsins Seralini, en 
mikið fjaðrafok var um þær sl. haust Síðan hafa hundruðir vísindamanna stutt Seralini, 
gagnrýnt ásóknirnar gegn honum og sýnt fram á að þeir sem hæst heyrðist í hafa
hagsmunatengsl við erfðabreytingatækniheiminn.

Faraldsfræðilegar rannsóknir á fólki í héruðum þar sem glyphosate og Roundup er notað 
með EB yrkjum hafa sýnt fram á DNA skaða í Ekúador, fyrirburði og fósturmissi í Kanada, 
fæðingagalla og þar með missi á stórum hluta heila og höfuðkúpu í Minnesota (BNA), myeloma 
krabbamein, non-Hodkins krabbamein í Svíþjóð og sköddun á taugaþróun sem hefur áhrif á 
hegðun barna (ADD og ADHD). Heilsufarsathuganir á fólki í Argentínu þar sem Roundup er 
dreift á EB soja og hrísgrjón hafa sýnt fram á 4x aukningu á fæðingagöllum, fósturmissi, 
ófrjósemi, krabbamein, 3x aukningu á barnakrabbameini, DNA skemmdir, taugaskemmdir og 
hömlun á þroska barna, nýrnaskemmdir, öndunarfæravandamál og ofnæmi.

Bandaríkin hafa ræktað EB matvæli í 17 ár og síðan hafa fæðutengdir sjúkdómar 
stóraukist. Þar sem sárlega vantar faraldsfræðilegar rannsóknir er vert að skoða hvaða 
sjúkdómar hafa gengið til baka eða læknast alveg eftir að hætt var að neyta EB fæðu. Þar má 
nefna ýmsa þarmasjúkdóma (irritable bowel syndrome, colitis, leaky gut syndrome), mígreni, 
asma og ofnæmi. Svipaðar niðurstöður hafa fengist frá bændum sem hætta að nota EB fóður 
fyrir dýrin sín (t.d. svín, nautgripir).

Áhættur fyrir heilsu



Áhættur fyrir samfélög
EB yrki eru ófrjó og því þarf að kaupa fræ árlega. Bændur verða því háðir stórfyrirtækjum eins 
og risanum Monsanto (sem oft selja einnig skordýraeitrið sem plantan er sniðin til að þola). Á 
Indlandi hafa bændur flækst í skuldasúpu vegna þess að þeir þurfa ekki einiungis að kaupa fræ, 
heldur einnig skordýraeitur og loforðin um aukna uppskeru hafa ekki ræst. Þetta hefur leitt til 
þess að yfir 200,000 bændur hafa framið sjálfsmorð af skömm yfir skuldunum.

EB-yrkjaframleiðendur hafa lofað mörgu, td. meiri uppskeru en engin af þessum 
loforðum hafa ræst. Þannig hafa rannsóknir á Indlandi, Bandaríkjunum og í Ástralíu sýnt fram á 
lægri uppskeru á EB bómull, EB repju og EB soja en fyrir venjuleg yrki. Brostin loforð eru m.a. 
að EB matvæli

• sé óhætt að borða (en þau geta valdið eituráhrifum og heilsuskaða),
• hafi hærra næringargildi (en hafa ekki hærra næringargildi),
• séu undir ströngum reglum (en reglur eru ekki nógu strangar),
• auki uppskeru (en uppskera er ekki hærri og jafnvel lægri),
• aukinn arður (en bændur eru hremmdir í skuldir),
• séu góð fyrir umhverfið (en jarðvegur og umhverfi eru sködduð),
• minnki orkunýtingu (en orkunýting er hærri),
• minnki áhrif á loftslag (en minnkar ekki útblástur koltvísýrings), og
• minnki hungur (en hugnur og fátækt eru aukin).

Það er stórt vandamál í heiminum í dag að fyrirtækin sem þróa EB tæknina gera sjálf 
tilraunir á áhættu. Ekki er farið fram á að aðrir endurtaki tilraunirnar. Þess vegna er 
leyfisveiting og eftirlit alls ekki nógu strangt -  og það á einnig við á Íslandi.

Vísindamenn sem voga sér að andmæla lofsöng EB tæknifyrirtækja eru lagðir í einelti af 
hagsmunaðilum og tengdu fólki. Þar er fyrrnefndur Seralini alls ekki einn á báti. Margir á 
Íslandi hafa orðið fyrir miklu aðkasti vegna skrifa sinna og ummæla um skaðsemi EB á náttúru, 
heilsu og samfélag. Hagsmunaaðilar erlendis og á Íslandi nota sömu aðferðir gegn þeim sem sýna 
gögn gegn EB ræktun og nýtt var á þá sem sýndu fram á skaðsemi reykinga og asbests á 20. 
öldinni. Sama er að segja um þá sem hafa sýnt fram á skaðsemi Bisphenol A í plasti. Sýnt hefur 
verið fram á að þeir sem lofa EB ræktun tengjast að jafnaði EB tækni á einhvern hátt og jafnvel 
hefur George Mombiot í Bretlandi lagt fram gögn sem sýndu að gengið er svo langt að nota nöfn 
fólks til stuðnings EB, sem við nánari athugun sannar sig að vera fólk sem er ekki til.

Monsanto fór í mál við bónda nokkurn í Kanada (sem var í venjulegri ræktun) fyrir að 
rækta þeirra EB yrki, en EB yrki fluttust á milli akra með veðrum og vindum. Málshöfðunin hófst 
1999 og hann vann loks málið 2012, eða 13 árum seinna. Bóndi nokkur frá Bretlandi keyrði 
nýlega 5000 km í gegnum helstu landbúnaðarhéruð Bandaríkjanna og talaði við fjölda bænda, 
bæði þá sem stunduðu EB ræktun og þá sem voru í venjulegri ræktun. Hann spurði þá alla, 
“ættum við bændur í Evrópu að fylgja ykkar forystu og taka upp EB ræktun?” Og allir svöruðu: 
“Nei, alls ekki ! ” Loks má geta að í nýlegri heimildamynd frá Frakklandi sagði þýskur bóndi frá því 
hvernig hann skipti yfir í lífræna ræktun eftir að hann gerði sér grein fyrir því að EB ræktunin 
þurfti allt of mikið af eiturefnum, uppskeran varð ekki meiri og jarðvegurinn var svo til dauður 
og ófrjór (engir ormar, lítið af örverum). Eftir að hann tók upp lífræna ræktun er uppskeran 
hans álíka og venjuleg ræktun, og betri á þurrkatímum.

Eitt alvarlegasta vandamálið sem kemur upp í samfélögum þar sem EB ræktun er leyfð 
eru deilur milli þeirra bænda sem stunda venjulega ræktun, EB ræktun og lífræna ræktun og þar 
með er samfélagstraust lagt að veði fyrir gylliboð EB tækni.



Niðurstöður
Neytendur ættu að geta valið matvælin sem þeir neyta, venjuleg, EB matvæli, eða lífræn. Ég 
bendi hins vegar á að það er okkar siðferðilega skilda að vernda hreina náttúru á Íslandi fyrir 
komandi kynslóðir. Þetta bann er í takt við stefnu ríkisstjórnarinnar um grænt hagkerfi, grænar 
fjárfestingar, vistvæn innkaup, að 15% lands sé í lífrænni ræktun 2020, og ný 
náttúruverndunarlög þar sem lögð er áhersla á að náttúran fái að njóta vafans. Þetta bann er 
einnig í takt við nýlegar ákvarðanir Sameinuðuþjóðanna og WHO (World Health Organisation) 
að vistrækt (agroecology) sé lykillinn að því að rækta næg matvæli í framtíðinni, ekki EB 
matvæli.

Enn er EB tæknin á brauðfótum og það er ófært að við fórnum náttúru Íslands og 
framtíðarlandnýtingu fyrir augnabliks gróða nokkurra. Það höfum við gert áður. Nú er kominn 
tími til að byrgja brunninn og sýna forystu á heimsvísu. Í lokin tek ég orð eins helsta ráðgjafa 
ríkistjórnar Indlands í líffræðilegri fjölbreytni og erfðabreyttum matvælum - erfðafræðingsins 
Dr. Suman Sahai frá Dehli á Indlandi sem mín eigin. Hún sagði við mig aðspurð um áhættu 
ræktunar erfðabreytts lyfjabyggs á Íslandi: ,,Ef erfðabreytt lyfjabygg er ræktað einhverstaðar, þá 
er það ræktað alls staðar.” Bútan í Himalaíafjöllum hefur ákveðið að verða fyrsta landið til að 
framleiða allar matvörur á lífrænan máta. Þetta ættum við að taka okkur til fyrirmyndar.

Virðingarfyllst,

Kristín Vala Ragnarsdóttir PhD, FAE (Fellow of Academia Europaea -  The Academy of Europe) 
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