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VOR - Verndun og ræktun, félag framleiðenda í lífrænum búskap, telur mikilvægt að setja skýrar 
reglur og fyrirbyggja ræktun erfðabreyttra plantna í umhverfinu á Íslandi með banni við útiræktun 
þeirra. Hér á landi reynir á sterka umgjörð í þessum málaflokki líkt og verið er að setja víða um heim, 
enda fullt tilefni til að sýna varúðarregluna í verki. Í Evrópu hefur sprottið upp framtakið „GMO free 
Europe" (www.gmo-free-regions.org) en þar hafa 169 héröð í Evrópu, tæplega 5.000 sveitarfélög og 
u.þ.b. 31.000 bændur og landeigendur lýst sig án erfðabreyttra lífvera. Þetta framtak teygir sig nú til 
BNA, Ástralíu, Japan, Indlands og Mexíkó.

Ræktun erfðabreyttra plantna í umhverfinu getur sett útbreiðslu lífrænnar ræktunar verulegar 
skorður þar sem þessi ræktunarkerfi eru í algerri mótsögn. Eitt af markmiðum í tillögum um Græna 
hagkerfið er að auka hlutdeild lífrænnar ræktunar í heildar landbúnaði verulega, eða í 15% árið 2020. 
Forsendur þess að auka beri hlutdeild hennar eru m.a. þær að lífræn ræktun leggur mikið til 
bindingu kolefnis í jarðvegi (3 -  8 sinnum meira) og getur því verið mikilvægt framlag í umhverfislegu 
tilliti, m.a. til að sporna við losun gróðurhúsalofttegunda1.

Í evrópskum reglum um vottun lífrænna matvæla, sem Vottunarstofan Tún vinnur eftir gagnvart 
framleiðendum hér á landi, er notkun erfðabreyttra lífvera bönnuð. Finnist erfðabreyttar lífverur 
eða afurðir í ræktun eða framleiðslu sem vottuð hefur verið lífræn, getur framleiðandinn misst 
vottunina og þar með þá viðurkenningu sem henni fylgir í hugum neytenda. Hagsmunir okkar 
félagsmanna eru því verulegir og væntingar okkar til stjórnvalda hér á landi að komið sé í veg fyrir 
slíka hagsmunaárekstra. Víða erlendis hafa komið upp árekstrar sem sýna að tryggingar ná ekki yfir 
það tjón sem framleiðendur í návígi við erfðabreytta ræktun geta orðið fyrir, tjón á afurðum og ímynd 
er óbætanlegt í raun.

Hafa ber í huga að hér á landi hefur farið fram tilraunaræktun á erfðabreyttu lyfjabyggu skv leyfi á 10 
ha lands við Gunnarsholt með það að markmiði að nýta sérvirk prótein úr því til 
snyrtivöruframleiðslu. Ekki hefur verið sýnt fram á með óyggjandi hætti að erfðabreytt efni úr 
plöntum geti ekki borist í aðra ræktun sem ætluð er til manneldis eða fóðurs. Hér á landi gilda önnur 
veðurfarsleg skilyrði en víða annars staðar og t.d. fræ geta auðveldlega borist með vindi, smádýrum 
og fuglum, áhöldum eða fatnaði um langa leið eða þangað sem þau ekki tilheyra. Sýnt hefur verið 
fram á að umgjörð um ofangreindan tilraunareiti við Gunnarsholt hafa verið ófullnægjandi. Útilokað 
virðist vera að afmarka slíka ræktun m.t.t. íslensks veðurfars auk þess sem eftirliti er ábótavant. Ekki 
hefur verið rannsakað hvaða áhrif það hefur á dýr eða menn ef hinar erfðabreyttu lífverur eða efni 
berast inní fæðukeðjuna2. Þessi óvissa snertir ekki einungis hagsmuni þeirra sem starfa innan 
vottunarkerfis um lífræna ræktun, heldur allan íslenskan landbúnað sem nýtur góðrar ímyndar um 
hreinleika og öryggi.

Alþjóðlegur hópur óháðra vísindamanna, „Union of Concerned Scientists", mælir gegn því að nota 
matvælategundir til erfðabreytinga vegna lyfjaframleiðslu til ræktunar utanhús þar sem þær munu á 
endanum smita inní matvælakeðjuna (sjá www.ucsusa.org -  position paper pharmaceutical & 
industrial crops). Með slíka vitneskju fyrir augum má segja að sú nýja atvinnugrein á Íslandi, 
kornrækt og þá sér í lagi byggrækt, sem mikið kapp hefur verið lagt á að byggja upp á Íslandi 
undanfarna áratugi, stæði berskjölduð gagnvart hugsanlegri útiræktun sömu tegundar sem hefur 
verið erfðabreytt. Hér á landi er neysla byggs vaxandi, 120 tonn fara til manneldis árlega og er
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meirihluti þess vottuð lífræn matvæli3. Auk þess eru ræktuð u.þ.b. 16.000 tonn til fóðurs í 
landbúnaði á Íslandi. Hér eru því miklir hagsmunir framleiðenda og neytenda í húfi.

Íslandi hefur mátt kalla „án erfðabreyttra lífvera" („GMO free" ) og í því eru fólgin verðmæti í sjálfu 
sér. Hér er á ferðinni gæðastimpill sem er að ryðja sér til rúms á mörkuðum erlendis þar sem 
erfðabreytt matvæli verða sífellt umdeildari auk þess sem ýmsar rannsóknir sýna að ræktun 
erfðabreyttra plantna er í andstöðu við hugmyndir um sjálfbæra þróun. Hreinleikaímynd og almennt 
heilbrigði íslenskra matvæla hefur skapað aðdráttarafl fyrir landið og er grundvallar forsenda fyrir 
uppbyggingu matvælagreina, eigi þær yfir höfuð að geta byggt á einhverri sérstöðu. Með gildistöku 
ofangreindrar þingsályktunartillögu er lagður traustari grundvöllur fyrir forsendu þess að hér á landi 
séu framleidd matvæli á grundvelli sjálfbærrar þróunar.
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