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Tilvísun: Þingskjal 196 - 193. mál - 141. löggjafarþing 2012-2013. 
Umsögn Samtakanna Slow Food í Reykjavík

Slow Food Reykjavík þakkar Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis fyrir að fá tækifæri til að gefa umsögn um 
þessa tillögu til þingsályktunar. Samtökin hafa frá því þingsályktunartillaga var fyrst lögð fyrir Alþingi um bann 
við útiræktun erfðabreyttra lífvera, stutt slíka tillögu. Hér verður haldið uppteknum hætti, þar sem í tillögunni 
er farið fram á að Umhverfis- og auðlindaráðuneytið skipi starfshóp til að endurskoða löggjöfina í þeim tilgangi 
að banna útiræktun erfðabreyttra plantna frá 1. janúar 2014.

Búast má við venjulegum mótmælum frá ákveðnum hópi í samfélaginu, en til stuðnings 
þingsályktunartillögunni skal eftirfarandi tekið fram:

>  tillaga um bannið nær einungis til útiræktunnar erfðabreyttra plantna en ekki til notkunar 
erfðabreyttra lífvera á rannsóknarstofum eða til ræktunar erfðabreyttra plantna í afmörkuðu rými. 
Bannið skerðir því engan veginn starfsemi sem þegar notar eða ræktar erfðabreyttar lífverur eða 
plöntur á rannsóknarstofum eða í gróðurhúsum þar sem þær eiga að vera í afmörkuðu og lokuðu rými 
(*);

>  varðandi ræktun í afmörkuðu rými hefur reynslan sýnt að lýsing og skilgreining á henni verður að vera 
skýrari og nákvæmari þar sem eftirliti virðist vera á allan hátt ábótavant (gróðurhús hefur fokið ofan af 
erfðabreyttu byggi, aðgengi og afmörkun er fjarri því að vera til fyrirmyndar í húsnæði 
Landbúnaðarháskólans á Reykjum, og fleiri dæmi mætti tilfæra).

>  varðandi endurskoðun lagaákvæða má sérstaklega taka til athugunar „viðauk(a) um aðgreiningu 
erfðabreyttra lífvera eftir áhættuflokkum, sérstaklega með tilliti til niðurstöðu nýrra vísindalegra 
rannsókna á viðkomandi fræðslusviðum" . Þrátt fyrir endurteknar fyrirspurnir undirritaðrar og annarra 
aðila, hefur ekki komið fram rökstuðningur fyrir því að lyfjabygg (litningabreytt nytjaplanta) með 
vaxtaþætti úr manninum, hefur verið flokkað í lægsta áhættuflokk . En lyfjaplöntur („pharmacrops") 
hafa verið flokkaðar í hæsta áhættuflokk bæði í Bandaríkjunum og Evrópu. Reglur þar um verða að 
vera mun skýrari en nú er.

>  Engin rök hafa komið fram sem sýna fram á nauðsyn þess að rækta erfðabreyttar plöntur úti í
náttúrunni á Íslandi eða hver ávinningurinn væri af því gagnvart þeim ókostum sem koma munu niður 
á ímynd landsins (örfá lönd rækta erfðabreyttan mais í Evrópu, þar af Spánn, Portúgal og fáein lönd í 
AusturEvrópu). Mengunarhætta sem getur fylgt ræktuninni mun hafa í för með sér ómæld félagsleg 
áhrif. Eina dæmið um ræktun erfðabreyttra plantna á Íslandi í dag er fyrirtæki í líftækni sem framleiðir 
snyrtivörur í erfðabreyttu byggi og hefur gert tilraunir úti í náttúrunni. Það er langt frá því eina 
tegundin sem mönnum kynni að detta í hug að rækta af erfðabreyttum plöntum á landinu.

Álit vísindamanna í heiminum er afar mismunandi hvað varðar skaðleysi eða skaðsemi erfðabreyttra lífvera og 
sérstaklega plantna, þótt iðnaðurinn staðhæfi með hárri röddu að þær séu skaðlausar. Þegar kemur að



útiræktun er augljóst að varrúðarregla verður að gilda í einu og öllu. Nauðsynlegt er að starfshópur skoði þessi 
mál og hafi að leiðarljósi bann á útiræktun erfðabreyttra plantna.

(*) í  umsögn sinni, bendir forstjóri ORF Líftækni á að að leyfi til útiræktunar séu algeng í  Evrópu í  mörgum löndum 
(„Deliberate Release") og að meðal annars hafi verið gefið leyfi í  Danmörku til að rækta bygg utan dýra. Öll leyfin sem eru 
skráð á heimasíðu Joint Research Center hjá framkvæmdanefnd Evrópusambandsins gilda einungis fyrir svokölluðu „field 
trial", en ekki til markaðssetningar eins og Orf Líftækni vildi gefa í  skyn. Einu plönturnar sem eru ræktaðar til 
markaðssetningar eru mais MON810 frá Monsanto og Amflora kartafla, sem BASF hætti við að rækta og markaðssetja í 
fyrra.
http://gmoinfo. jrc. ec. europa.eu/gmp browse.aspx 
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