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Nefndasvið Alþingis

Að fengnu áliti sérfræðinga Háskóla Íslands telur forseti Verkfræði- og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands, 
Hilmar Bragi Janusson, bann við útiræktun á erfðabreyttum lífverum óþarft. Meðfylgjandi er sérfræðiálit 
sérfræðinga Verkfræði- og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands í málefnum erfðabreyttra lífvera. Beðist er 
velvirðingar á seinum svörum.

Fyrir hönd forseta Verkfræði- og náttúruvísindasviðs HÍ

Ingibjörg Hallbjörnsdóttir
Verkefnastjóri /Project manager
Verkfræði- og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands
School of Engineering and Natural Sciences, University of Iceland
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Reykjavík í febrúar 2013

Umhverfisnefnd Alþingis

Umsögn Verk- og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands um tillögu til þingsályktunar um bann við 

útiræktun á erfðabreyttum lífverum.

Erfðabreyttar lífverur eru allar lífverur þar sem erfðaefninu hefur verið breytt á annan hátt en gerist í 

náttúrunni við pörun og/eða náttúrulega endurröðun. Tilgangur tillögunnar gengur út á það að lög og 

reglugerðum verði breytt þannig að hægt verði að banna útiræktun á erfðabreyttum lífverum frá og 

með 1. janúar 2014, en gildandi lög og reglugerðir leyfa slíka ræktun að uppfylltum ströngum 

skilyrðum, sem koma í veg fyrir að þær geti sáð sér og haft áhrif á íslenska náttúru.

Í greinargerð benda flutningsmenn tillögunnar sérstaklega á niðurstöður nýrra vísindalegra 

rannsókna á viðkomandi fræðasviðum, án þess að tiltaka hvaða rannsóknir um er að ræða. Líklegt er 

að flutningsmenn eigi við rannsókn kennda við Séralini o. fl., sem birt var 19. sept. 2012 í tímaritinu 

Food and Chemical Toxicology, og var nokkuð í fréttum dagana á eftir, en tillagan er borin fram á 

Alþingi 27. sept. 2012. Rannsókn þessi fjallaði um rottur sem fóðraðar voru á maís sem hafði verið 

breytt þannig að plönturnar voru þolnar fyrir illgresiseyðinum Roundup. Af tilraunum sínum ályktuðu 

Séralini o. fl. að hinn erfðabreytti maís ylli margvíslegum breytingum á líkamsstarfsemi rottanna til 

hins verra. Matvælastofunun Evrópu (European Food Safety Authority, EFSA) brást fljótt við og bað 

um álit sérfræðinga frá löndum Evrópusambandsins. Lokaálit EFSA og ríkjanna birtist 28. nóv. 2012, 

og má sjá það á eftirfarandi slóð: (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2986ax1.pdf). Í 

útdrætti (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2986.htm) kemur fram, að ríki 

Evrópusambandsins og EFSA eru sammála um það álit að rannsóknin hafi verið ófullkomin að flestu 

leyti: „The study as reported by Séralini et al. was found to be inadequately designed, analysed and 

reported" og „Taking into consideration Member States' assessments and the authors' answer to 

critics, EFSA finds that the study as reported by Séralini et al. is of insufficient scientific quality for 

safety assessments. EFSA concludes that the currently available evidence does not impact on the 

ongoing re-evaluation of glyphosate and does not call for the reopening of the safety evaluations of 

maize NK603 and its related stacks".

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2986ax1.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2986.htm


Þetta segir, að þær vísindalegu niðurstöður sem nýlega höfðu komið fram í lok september og sem 

flutningsmenn tillögunnar voru líklega að vísa til, eru einskis virði.

Önnur rök flutningsmanna tillögunnar er „að vernda hreinleika íslenskrar náttúru og með tilliti til 

siðferðislegrar skyldu núlifandi kynslóðar til að koma í veg fyrir að einkenni hennar glatist".

Hugsanlega er hægt að misnota erfðabreyttar lífverur þannig að það hafi í för með sér röskun á 

vistkerfum og lífríki. Ræktun erfðabreyttra plantna hefur hingað til farið fram á svæðum sem nú 

þegar hafa verið tekin til ræktunar af mönnum fyrir hefðbundinn landbúnað, og er líklegt að svo verði 

áfram. Lög og reglur um sleppingu, dreifingu og markaðssetningu erfðabreyttra lífvera eru ströng og 

miða fyrst og fremst að því að erfðabreyttar lífverur hafi ekki áhrif á náttúruna. Óþarft er því að 

banna útiræktun erfðabreyttra plantna á Íslandi vegna náttúruverndarsjónarmiða.

Niðurstaða

Verk- og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands mælir ekki með samþykki þessarar tillögu til 

þingsályktunar.

F.h. Verk og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands


