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Tillaga til þingsályktunar um framleiðslu köfnunarefnisáburðar (þskj. 118)

Landbúnaðarháskóli Íslands mælir gegn því að þingsályktunartillagan verði samþykkt. 
Erfðatækni verður sífellt mikilvægara tæki í kynbótum eftir því sem þekkingu í 
erfðafræði fleygir fram. Nú þegar eru á markaði fjölmörg yrki sem kynbætt hafa verið 
með aðferðum erfðatækninnar og frá því fyrstu yrkin komu á markað 1996 hefur 
ræktun þeirra aukist jafnt og þétt. Nú lætur nærri að erfðabreytt yrki nái til um 12% 
alls ræktarlands í heiminum. Ekkert hefur enn komið fram sem bendir til þess að 
ræktun þeirra hafi verið skaðleg fyrir umhverfið eða heilsu manna. Það voru skýrar 
niðurstöður úttektar sem gerð var á vegum Evrópusambandsins og byggðust á 
rannsóknum síðustu 25 ára að erfðatækni sem slík sé ekki hættulegri en hefðbundnar 
kynbótaaðferðir1.
Með erfðatækni má leysa ýmis verkefni í kynbótum sem hefðbundnar kynbótaaðferðir 
ráða ekki við. Hér er ýmislegt á ferðinni sem gæti átt erindi við íslenskan landbúnað 
þegar fram í sækir. Eitt af því sem vekur áhyggjur hér er að plöntusjúkdómar hafa 
verið að sækja í sig veðrið með hlýnandi veðurfari. Á síðustu fjórum árum hefur 
Evrópusambandið t.d. veitt 10 leyfi til tilraunaræktunar á erfðabreyttum kartöflum 
sem bera í sér þol gegn kartöflumyglu . Gen sem verja plöntuna gegn sveppasjúkdómi 
þessum voru sótt í villtan ættingja kartöflunnar en erfitt hefur reynst að bæta 
sjúkdómsþolið með hefðbundnum aðferðum. Valkosturinn er að úða sveppalyfi yfir 
akra allt að 14 sinnum á sumri þar sem sjúkdómurinn er hvað skæðastur. Mygla hefur 
ekki enn borist til landsins svo teljandi sé en hún getur orðið vaxandi vandamál eftir 
því sem veður hlýnar. Einnig hafa verið veitt leyfi fyrir tilraunaræktun á erfðabreyttu 
byggi þar sem markmiðið er annars vegar að auka niturupptöku byggs svo hægt sé að 
minnka áburðarnotkun í byggrækt (Svíþjóð) og hins vegar að auka fosfat-upptöku 
svína og annarra húsdýra úr fóðri sem gæti dregið úr umhverfismengun af völdum 
svínaskíts (Danmörk). Öll þessi verkefni geta stuðlað að aukinni sjálfbærni í 
landbúnaði og dregið úr umhverfisálagi.
Landbúnaðarháskóli Íslands bendir á að í landinu gilda ströng lög og reglugerðir um 
sleppingu erfðabreyttra lífvera út í umhverfið. Ráðgjafanefnd um erfðabreyttar 
lífverur er umsagnaraðili um umsóknir til útiræktunar á erfðabreyttum lífverum. Hún 
vegur og metur hvert einstakt tilfelli og tryggir faglega umfjöllun um málið. Skólinn 
telur að það væri rangt að banna alfarið útiræktun erfðabreyttra lífvera á Íslandi og 
fórna þannig hagsmunum til framtíðar. Slíkt bann byggir ekki á vísindalegum rökum.

F.h. Landbúnaðarháskóla Íslands

1 ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/kbbe/docs/a-decade-of-eu-funded-gmo-research_en.pdf
2 http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/gmp_browse.aspx
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