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Umsögn Samtaka Lífrænna Nevtenda vegna þingsályktunartillögu um bann við 
útiræktun erfðabreyttra lífvera.

Lýst er yfir fullum og eindregnum stuðningi við fyrirliggjandi þingsályktunartillögu.

Við sem eru hlynnt ræktun og neyslu lffrænna matvæla eigum rétt á að vera varin 
fyrir þeirra hættu að þau geti mengast af erfðabreyttum matvælum.

Útiræktun erfðabreyttra lifvera á íslandi getur valdið stórfelldu tjóni á ræktun 
nytjajurta til manneldis á íslandi og í versta falli umfangsmiklum keðjuverkandi 
náttúruspjöllum sem ekki verður séð fyrir endann á. Takmarkaðar rannsóknir á 
vegum Landbúnaðarháskóla íslands, sem þá átti hlutabéf í fyrirtækinu Orf Líftækni 
hfv hafa verið notaðar til þess að kasta rýrð á áhyggjur af hugsanlega áhættu sem 
þessu fylgir.

Tilraun í Bandaríkjunum með erfðabreytt hrísgrjón af hálfu Bayer CropScience 
mengaði hrísgrjón í Bandaríkjunum árið 2006 með þeim afleiðingum að 
Evrópusambandið kom á innflutningstakmörkunum sem var fyrst aflétt í apríl 2010. 
Þetta varð hrísgrjónabændum í Bandaríkjunum dýrt.1

Á íslandi hefur fyrirtækið Orf Liftækni hf. fengið leyfi til útiræktunar á erfðabreyttu 
byggi til lífvirkrar lyfjaframleiðslu. Einnig mun Landbúnaðarháskóli íslands hafa 
ræktað erfðabreyttar lífverur úti.

1 Minnst er á þetta mál á bls. 3 í þessari skýrslu sem er annars fróöleg um þessi efni: GM 
Contamination imports of food and feed at risk. Measures needed to reduce the threat May 2007. 
http:/ / www.gmfreeze.org/site_media/ uploads/publications/ GM_contamination_final.pdf
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Þaö er ljóst að nytjajurt eins og bygg sem er víða á íslandi ræktað til manneldis, getur 
blandast erfðabreyttu byggi sem ræktað er utandyra. Ókræsilegt er að hugsa til þess 
að því erfðabreytta byggi sem ræktað er utandyra á íslandi hefur verið erfðabreytt 
með því að blanda það genum úr mönnum til lyfjaframleiðslunnar. Umfang 
ræktunar Orfs Líftækni hf. er einnig meira en þeir fáu fermetrar sem voru ræktaðir í 
landi Gunnarsholts í námunda við bygg sem notað var til svínaeldis.

Genaferjan sem notast er við til erfðabreytingarinnar mun vera jarðvegsbakterían 
agrobacterium tumefaciens. Ótti er nokkur meðal vísindamanna við hættu á 
hliðlægum/láréttum genaflutningi (horizontal/lateral gene transfer) við notkun 
hennar.2 Að skella skollaeyrum við þeim vamaðarröddum er í blóra við eðlilegar 
varúðarreglur við umgengni við slíkar nýjungar. Um þessa ræktun á íslandi hefur 
Kesara Anamthawat-Jónsson plöntuerfðafræðingur skrifað í Fréttablaðið 18. apríl 
2011 og segir m.a.
Til þess að fá öruggar niöurstööur um genaflæði er nauðsynlegt að greina tilvist framandi gens eða 
gena og meta tjáningu þeirra í viðtökuplöntum meö sameindaerfðafræðilegum aðferðum. Mér er ekki 
kunnugt um að þetta hafi verið gert. Ef svo er, eiga þessar niðurstöður að vera aðgengilegar. Áður en 
niðurstöður úr slíkum tilraunum liggja fyrir, getum við alls ekki sagt fyrir hvort hætta á genaflæði frá 
erfðabreyttu byggi til óbreyttra byggsplantna sé lítil eða mikil. Ég tel það ábyrgöarleysi hjá 
vísindamönnum og viðeigandi faghópum að gera ekki kröfur um fullnægjandi rannsóknir áður en 
alhæft er um áhrif í náttúrunni.3

Almennt um svona ræktun hefur prófessor Joe Cummins hjá Institute of Science in 
Society (ISIS) sagt:

Framleiðsla lífvirkra lyfja í lyfjanytjajurtum felur í sér hugsanlega skaðsemi, einkum ef hún fer fram á 
ökrum undir beru lofti. Þau ætti að rækta, ef það kemur þá yfirleitt til mála, í skýrt afmörkuðu lokuðu 
rými. Ógnin af ræktun lyfjanytjajurta undir beru lofti nær frá því að menga matarforða mannkyns til 
þess að valda lyfjaáhrifum á villt dýr og húsdýr. ISIS hefur fjallað ítarlega um þetta árum saman (sjá 
Pharm crops, ISIS skýrslur frá árinu 2002). lllu heilli hefur áhersla einkum verið lögð á öryggi 
hreinsaörar lokaframleiðslu lyfsins en ekki á ógnina viö matvæli til manneldis og við villt dýr og 
húsdýr. Þær reglur sem hafa verið lagðar fram af málsvörum framleiðslu lyfja í nytjajurtum er langt 
frá því að vera fullnægjandi til þess að koma í veg fyrir hrikalegar afleiðingar aukinnar framleiðslu á 
lyfjanytjajurtum undir beru lofti.4

2 Dr. Mae-Wan >Io. „Scientists Discover New Route for GM-gene ’Escape'" ISIS Report 02/03/11. 
http://www.i-sis.org.uk/new_route_for_GM_gene_escape.php

3 Kesara Anamthawat-Jónsson. „Ræktun erfðabreytts byggs utandyra". Fréttablaðið, mánudagur 18. 
apríl 2011, bls. 16. Einnig birt á netinu: http://www.visir.is/raektun-erfdabreytts-byggs- 
utandyra/article/2011704189993
4 „Production of biological drugs in pharm crops is potentially hazardous, particularly if it is 
undertaken in open fields. They should all be done, if at all, under strictly confined containment. I he 
threat of open field pharm crops ranges from the contamination of the human food supply to impact 
of the biological drugs on wildlife and farm animals. ISIS has written extensively on this issue over the 
years (see Pharm crops , ISIS reports since 2002). Unfortunately the emphasis has been on the safety of 
the purified final biological drug and not on the threat to the human food supply and to wildlife and 
farm animals. I he regulatory framework envisioned by the advocates of pharm crop drug production 
is far from adequate to prevent catastrophic consequences of amplified open-field pharm crop 
production." Prof. Joe Cummins. „Pharm Crops Ignoring Health & Environment" ISIS Report 
09/11/11. http:/ /wrww.i-sis.org.uk/Pharm_Crops_Ignoring_the_Environment.php
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Við veitingu leyfis til útiræktunar hefur ekki verið gætt að því að krefjast trygginga 
fyrir hugsanlegu tjóni. Ætla má að vandfundið sé það tryggingafélag sem væri 
tilbúið til þess að taka slíka áhættu. Með leyfisveitingunni af hálfu nefndar á vegum 
íslenska ríkisins, án kröfu um fullnægjandi tryggingar leyfishafans fyrir hugsanlegu 
tjóni, er Ijóst að hugsanlegar skaðabótakröfur munu falla á ríkissjóð og íslenska 
skattgreiðendur. Þetta er einnig áhyggjuefni fyrir utan náttúruspjöllin.

Útiræktun erfðabreyttra nytjajurta til lyfjaframleiðslu er athæfi sem hefur verið 
þröngvað upp á þriðjaheimsríki, minnir á nýlendutímann með eftirlitsleysi og skorti 
á lögum og reglum sem setur lifandi fólk í beina snertingu við hættulega framleiðslu 
án upplýsts samþykkis þeirra sem verða fyrir beinum áhrifum. Talið er að ásóknin í 
að þröngva þessu upp á vanþróuð ríki muni aukast eftir því sem andstöðu við þetta 
vex fiskur um hrygg í Evrópu og Bandaríkjunum.^

ísland er nefnt í skýrslu árið 2006 eftir Andreas Bauer hjá Umweltinstitut Munchen 
e.V. sem gefur yfirlit yfir tilraunir með útiræktun á lyfjanytjajurtum (Pharma Crops) 
á heimsvísu.6 Úr þeirri skýrslu má lesa að víða tfðkast pukur og leynd um eðli slikrar 
ræktunar og augljóst að skyndigróðasjónarmið fyrirtækja sem sækjast eftir slíku og 
vilja hliðra sér hjá kostnaði við gróðurhús vega stundum þyngra en 
almannahagsmunir. Upplýsingar fást hreinlega ekki um ræktunina á forsendum 
leyndar vegna viðskiptahagsmuna í Bandaríkjunum. Það er skömm fyrir ísland að 
koma fyrir í þessari skýrslu og það eitt nægir til þess að varpa skugga á allt tal um 
hreinleika íslenskrar náttúru. Hagsmunir íslendinga af hreinni náttúru íslands ættu 
að vera augljósir.

Vísindamenn hafa reynst ósammála um skaðsemi erfðabreytinga og inn í það 
blandast fjárhagslegir hagsmunir. Þeir hagsmunir mótast ósjaldan af 
skammtímasjónarmiðum um fjárhagslegan ábata, en illu heilli er ekki lengur hægt að 
ganga að því sem vísu að vísindamenn beri almannahagsmuni fyrir brjósti og láti þá 
njóta vafans. Markaðshyggja hefur rutt sér til rúms meðal vísindamanna og 
vísindastofnana, svo mjög að þess eru dæmi að óskað hafi verið eftir hagsmunaskrá 
yfir viðskiptatengsl og hlutabréfaeign vísindamanna þegar þeir hafa óskað eftir 
birtingu greina hjá vísindatímaritum til að ganga úr skugga um hagsmunaárekstra 
(conflicts of interest).7 Visindamenn verður að taka til skoðunar og meta þá eins og 
alla aðra áður en þeirra álit er sett ofar annarra áliti, þetta gildir einnig um 
undirskriftalista og þá einkum um þá sem eru upphafsmenn þeirra og hvort vísindi

1 „The exploitation of Third World countries to produce transgenic pharmaceuticals unacceptable in
Europe and the United States harks back to the days of colonialism, and raises the spectre of 
unmonitored and unregulated human exposures to the dangerous products without the informed 
consent of those directly affected. I his will become worse as opposition grows in North America and
Europe. We are calling for a global forum to alert people to the dangers as well as the "benefits" (see 
p.29). Meanwhile, it is imperative to impose a global ban on field test releases and biopharmaceutical
production, especially in Tliird World coutitries." Science in Society No. 23 Autumn 2004
http://www.i-sis.org.uk/isisnews/sis23.php 
0 „Pharma crops. State of field trials worldwide"
http://umweltinstitut.org/download/field_trials_engl_september06_01-2.pdf
7 Um þetta er fjallað í þessari bók: Sheldon Krimsky. Science iti the Private lnterest. Has the Lure o f  Profits 
Corrupted Biomedical Research? New York 2004.
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þeirra snúa beint að umhverfisáhrifum erfðabreyttra lifvera í útiræktun. Tengsl 
þeirra stofnana sem þeir starfa hjá við hagsmunaaðila í útiræktun erfðabreyttra 
lífvera verða að vera augljós og gagnsæ. Þetta er hér sérstaklega tekið fram vegna 
ódagsetts undirskriftarlista sem starfsmenn Landbúnaðarháskóla íslands og Háskóla 
íslands standa fyrir með athugasemdum sem beinast gegn fyrirliggjandi 
þingsályktunartillögu og barst AJþingi 23. október 2012. Landbúnaðarháskóli íslands 
er tengdur líftæknifyrirtækinu Orf Líftækni hf. sem er beinlínis stofnað út úr honum 
og Háskóli íslands hefur gert samstarfssamning við Orf Líftækni hf. m.a. um 
markaðssetningu á varningi fyrirtækisins. Ljóst er að undirskriftalistinn á sér rætur í 
því fremur en vísindalegri virðingu fyrir varúðarreglu og almannaheill.

Það er afar bagaleg staða að æðstu vísindastofnanir þjóðarinnar á sviði liffræði og 
landbúnaðar skuli hafa grafið undan trausti sínu og starfsmanna sinna með svo 
augljósum hagsmunaárekstrum. Tækni við framleiðslu er ekki vísindi og lýtur 
öðrum lögmálum en þekkingaröflun, sem er markmið vísinda.

Það er ljóst að erfðabreytt ræktun og lífræn ræktun fara ekki saman. Erfðabreytt 
ræktun útilokar lífræna ræktun í nágrenninu. Áhrifunum mætti líkja við nálægð við 
geislavirkan úrgang, lífræn framleiðsla í slíku nágrenni er óhrein fyrir upplýstum 
neytendum og selst ekki. Lífræn ræktun skapar verðmæt störf. Hagsmuni bænda 
sem rækta lífrænt og framleiða matvæli fyrir innanlandsmarkað og hagsmuni þeirra 
neytenda sem sækjast eftir lífrænum vörum á þeim markaði á að virða og vemda. 
Eins og þeim er kunnugt sem vel fylgjast með á alþjóðavettvangi varðar þetta 
matvæla- og fæðuöryggi sem em  málefni sem hafa verið efst á baugi á síðustu ámm.

Á köflum getur reynst erfitt að gera sér fulla grein fyrir réttmæti málflutnings þeirra 
sem deila um áhættu meðal vísindamanna. Nytjajurtir sem tekið hefur mörg þúsund 
ár að kynbæta með ómældri vinnu og eljusemi fjölda kynslóða bænda og vistkerfi 
sem er forsenda tilveru mannsins sem lífveru eru í húfi.

Ljóst er að þegar slíkur ágreiningur er uppi, og hugsanlegt að óbætanlegt tjón kunni 
að verða sé óvarlega farið, að fylgja verður varúðarreglu þar til ágreiningur 
vísindamanna hefur verið jafnaður með ömggri vissu um afleiðingamar. Því er mikil 
þörf á því að fyrirliggjandi þingsályktunartillaga nái fram að ganga.

Virðingarfyllst,

Svala M. Georgsdóitír f.h. Samtaka Lífrænna Neytenda
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