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Umsögn Matís ohf. um þingsályktunartillögu

Nafn sendanda: Sveinn Margeirsson, forstjóri Matís ohf.

Númer þingskjals: Þingskjal 196 — 193. mál

Heiti þingmáls: Tillaga til þingsályktunar um bann við útiræktun á erfðabreyttum lífverum

Núverandi lög og reglugerðir um leyfi til ræktunar og sleppingar erfðabreyttra lífvera fjalla m.a. um 

afmörkun á notkun erfðabreyttra lífvera og sleppingu eða dreifingu út í umhverfið miðað við 

íslenskar aðstæður.

Mikilvægt er að meta hvert tilfelli fyrir sig (þ.e. stofn og erfðabreytingu sem við á) og taka faglegt 

tillit til ógnunar þess við lífríki Íslands. Hvert leyfi til útiræktunar er metið af ráðgjafanefnd nr.

68/1998 um erfðabreyttar lífverur, þar sem sérfræðingar á fræðasviðinu meta áhættuna með tilliti til 

nýjustu vísindarannsókna.

Erfðabreyttar plöntur eru mismunandi að gerð og hafa mismikil áhrif á umhverfið, sumar eru 

skaðlegar og aðrar ekki. Því á bann við allri útiræktun á erfðabreyttum plöntum ekki við.

Í ljósi framkominnar þingsályktunartillögu telur forstjóri Matís rétt að benda á að umræða á Íslandi 

um lífræna ræktun annarsvegar og erfðabreytingar lífvera hinsvegar hefur á stundum einkennst af 

ákveðnum öfgum í báðar áttir. Lífræn ræktun annarsvegar og beiting líftækni (í þessu tilviki 

erfðabreytingar á plöntum) hinsvegar eru hvor um sig mikilvæg stoð undir lífhagkerfi (Bioeconomy) 

Íslands til framtíðar. Mikilvægt er að umræða um þessi málefni taki mið af möguleikum til 

verðmætasköpunar, markaðssjónarmiða og væntinga neytenda, umhverfisverndar og 

nýtingarsjónarmiða.
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