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VERKFRÆÐl- OG NÁTTÚRUVÍSINDASVIÐ

Til nefiidarsviðs Alþingis

Umsögn vegna tillögu til þingsályktunar um útiræktun á erfðabreyttum lífverum, 193. mál 
þingsályktunartillaga 141.

Orðrétt segir "Með tillögu þessari er lagt til að starfshópur sérJfræðinga á vegum umhverfis- og 
auðlindaráðherra undirbúi breytingar á lögum og reglugerðum sem varða ræktun á 
erfðabreyttum plöntum, þ.e. um afmarkaða notkun erfðabreyttra lííVera og sleppingu eða 
dreifmgu út í utnhverfið miðað við íslenskar aðstæður. í tillögunni felst að slík ræktun fari í 
kjölfarið einungis fram inni í lokuðum gróðurhúsum eða tilraunastofum þar sem hægt verði að 
hafa stöðugt eftirlit með henni og tryggt sé að erfðabreytt efni sleppi ekki út í nærumhverfi 
ræktunarsvæðis."

Tillagan er nú sett fram í annað skipti, en sleppt er greinargerð sem ætti rökstyðja þörfina fyrir 
könnun og bann af því tagi sem reifað er í þingsályktunartillögu þessari.

í sem einföldustu máli þá teljum þessa ályktun óþarfa og að henni beri að hafna.

Ástæðan er sú að sérfræðingar með bakgrunn í líffræði og læknisfræði eru á einu máli um að 
erfðabreyttar nytjaplöntur séu ekki hættulegar heilsu fólks. Engin trúverðug gögn sýna að þær 
séu hættulegri umhverfinu en aðrar nytjaplöntur. Engin gögn sýna að stýrðar erfðabreytingar 
(erfðatækni), sem tækni í sjálfu sér, séu hættulegar heilsu fólks, lífVerum eða vistkerfum. í 
röksemdum andstæðinga erfðatækni er hugsanlegum neikvæðum samfélagsáhrifum af ræktun 
og verslun með erfðabreyttar nytjaplöntur blandað saman við faglega umfjöllun um 
erfðatækni og eðli hennar.

Núverandi reglugerðir hérlendis um erfðatækni og erfðabreyttar lífVerur eru nægilega strangar 
til að halda utan um notkun þessarar tækni. Sumir hafa haldið því fram að reglugerðimar séu 
beinlínis of strangar og aftri þar með nýsköpun, en það er annað mál.

Fyrir hönd líffræðistofu Líf- og umhverfisstofnunar Háskóla íslands. ___
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