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Til Nefndasvið Alþingis,

Athugasemdir vegna þingsályktunartillögu um bann við útiræktun erfðabreyttra lífvera, 193. mál, 141. 
löggjafarþingi 2012— 2013.

Það er ljóst, að ekki var lokað á umsagnir um ofannefnt mál á þeim tímapunkti, sem fyrr hafði verið tilkynntur, sbr. 
umsögn Ingibjargar Hallbjörnsdóttur, verkefnastjóra, og Hilmars Braga Janussonar, forseta Verkfræði- og 
náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands, sem send var Nefndasviði Alþingis þ. 6. mars 2013, kl. 12:55. Vil ég því af 
gefnu tilefni senda Nefndarsviði eftirfarandi athugasemd:

Í umsögn Ingibjargar og Hilmars virðist koma fram misskilningur á efni þingsályktunartillögu sex þingmanna undir 
forystu Þuríðar Backman um bann við útiræktun erfðabreyttra lífvera. Tillaga þingmannanna var ekki til komin 
vegna rannsóknar Séralini o.fl. (Food and Chemical Toxicoloav, 50 (2012) 4221-4231), heldur vegna þess 
vandamáls, sem upp kemur í sambandi við dreifingu framandi erfðaefnis í náttúru og í matvæli fólks og dýra á 
Íslandi. Auk þessa erfðabreytta erfðaefnis, fylgja óhjákvæmilega í og með erfðabreyttum afurðum enn önnur efni 
og eiginleikar, svo sem ýmis hættuleg eiturefni. Vandamálið, sem um er að ræða, er tilkomið vegna þess að áhrif 
framþvingaðra erfðabreytinga í fæðuefnum á líf og heilsu manna og dýra eru ennþá lítið rannsökuð, en þrátt fyrir 
að lög og reglur um sleppingu, dreifingu og markaðssetningu erfðabreyttra lífvera séu að nafninu til ströng, kemur 
það stundum fyrir, að slíkum efnum sé dreift í bæði ræktaða og ósnortna náttúru landsins (sbr. fyrri umsögn mína 
til Nefndasvið Alþingis).

Þar sem umsögn Ingibjargar og Hilmars miðar einkum við rannsóknarskýrslu Séralini o.fl. og umsögn EFSA um 
hana (EFSA Journal 2012;10(11):2986), en virðist misskilja sumt það, sem kemur fram í báðum þessum 
skýrslum, finnst mér nauðsynlegt að gera athugasemd við umsögn þeirra. Skýrslu Séralini o.fl. er óneitanlega 
ábótavant í nokkrum atriðum. Þetta benti ég m.a. sjálfur á, skömmu eftir að skýrslan var fyrst birt, í athugasemd til 
Læknablaðsins (27. sept. 2012., óbirt). Þar bendi ég á sömu misfellur í rannsókninni og sérfræðinefndir EFSA 
benda á í skýrslu sinni, en einnig á þær óróandi niðurstöður, sem blasa við og gefa til kynna, að töluvert meiri 
varúðar sé þörf í þessum málum en almennt gerist (sbr. t.d. álit sérfræðingahóps frönsku matvæla- og 
umhverfisöryggisnefndarinnar, ANSES, sbr. neðan). Hins vegar hefur ekki verið bent á, að allt það, sem gagnrýna 
má í rannsóknarskýrslu Séralini o.fl., á rót sína að rekja til einna mistaka í upphafi, en það er ófullnægjand snið 
(design) rannsóknarinnar, þar sem samanburðarhópur er í minnsta lagi og rannsakaðir hópar of margir. Þetta 
leiddi til þess að erfitt var að gera fullnægjandi tölfræðilegar greiningar á niðurstöðunum, sem svo hafði þá 
afleiðingu, að ekki var hægt að draga eins sterkar og áreiðanlegar ályktanir og annars.

EFSA skýrslan byggir niðurstöðu sína á áliti átta sérfræðihópa og -nefnda í sex sambandslöndum ES, og eru 
álitsgerðir þeirra birtar í viðhengi við skýrsluna. Í Samantekt skýrslunnar stendur (lína 14-16, í orðréttri þýðingu 
undirritaðs), að „EFSA álítur, að rannsóknin, eins og hún er fram sett af Séralini o.fl., hafi ekki til að bera nægileg 
vísindaleg gæði til ályktana um öryggi. EFSA dregur þá ályktun, að þau gögn, sem nú liggja fyrir, hafi ekki áhrif á 
núverandi endurskoðun á glyfosati [sem er virkt efni í Roundup], og kalli ekki eftir því, að hafin sé enn á ný úttekt 
á [fæðu]öryggi NK603 maísins og skyldra afbrigða." Afbrigði er hér notað sem þýðing á því, sem á ensku er nefnt 
stack. Í þessu falli er það lýsing á því,
að inn í erfðabreytta maísafbrigðið, NK603, sem búið er að gera ónæmt fyrir Roundup plöntueitri, hefur verið 
skotið enn fleiri erfðabreyttum genum, svo að NK603 plantan er nú t.d. einnig ónæm fyrir skordýra- og/eða 
myglueitri, eða framleiðir í sér skordýrta- og/eða myglueitur, og/eða eitthvert annað eitur.

Í ályktunum og umfjöllun EFSA er fernt einkar athyglisvert:

(i) Í umfjöllun EFSA er hvorki rætt, dregið í efa eða gagnrýnt (a) réttmæti staðhæfinga Séralinis og félaga, né (b) 
vísindalegt siðferði þeirra, einungis hvort lögmætt sé, með tilliti til vísindalegra staðla, að draga þær ályktanir, sem 
þeir draga af niðurstöðum rannsóknar sinnar.

(ii) Ályktanir EFSA, svo sem einnig rannsókn Séralinis og félaga, beinast eingöngu að erfðabreyttum maís, ekki 
öðrum korn- eða fæðutegundum.

(iii) Bent er á, að þetta álit sé ekki endanlegt, m.a. þar sem viðfang rannsóknarinnar sé takmarkað og endanlegar 
rannsóknir ekki verið gerðar. Auk þess er það tekið skýrt fram í nokkrum af nefndarálitunum, að rannsókn 
Séralinis og félaga velti upp mjög alvarlegum vandamálum í sambandi við erfðabreyttar lífverur og ræktun þeirra, 
sem svör séu ekki til við enn, og gefi það ærið tilefni til að halda áfram fræðilegum rannsóknum á þessu sviði.

(iv) Eitt er þó enn síður uppörvandi: Það er engu líkara en að verið sé (sbr. ofan) að lauma inn ályktun, sem ekki 
byggist á neinu því, sem prófað var í rannsókn Séralinis og félaga, og virðist ekki hafa verið prófað í neinni þeirra 
rannsókna, sem vitnað er til í skýrslu EFSA, nefnilega, að ekki sé tilefni til að gera úttekt á öryggi ýmssa afleiddra, 
erfðabreyttra afbrigða NK603 maísins. Töluverð hætta er á, að korn til manneldis og dýrafóðurs af þessum 
afbrigðum beri með sér, auk umrædds plöntueiturs, skordýra- og myglueitur í fæðu fólks, ef þessi ályktun EFSA er 
látin stýra ræktun korns, og e.t.v. annarra matvæla.

http://www.althingi.is/pdf/erindi/?lthing=141&dbnr=1884
http://www.althingi.is/altext/141/s/0196.html
http://ac.els-cdn.com/S0278691512005637/1-s2.0-S0278691512005637-main.pdf?_tid=fcf07240-9798-11e2-a395-00000aab0f01&acdnat=1364469590_7190d03319bbff535d7721d04cb1928e
http://www.althingi.is/pdf/erindi/?lthing=141&dbnr=657
http://www.althingi.is/pdf/erindi/?lthing=141&dbnr=657
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2986.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2986ax1.pdf


Við lestur álitsgerða sérfræðinefndanna kemur einnig fram, að enda þótt þær séu yfirleitt sammála því, að brestir 
séu á rannsóknarskýrslu Séralinis o.fl., og hverjir þeir brestir séu, eru þær ekki alltaf sammála innbyrðis í áliti sínu 
á öðrum atriðum. Þannig benda sumar nefndirnar á það, hversu lítið af góðum rannsóknum sé til á neyzlu og 
áhrifum erfðabreyttra lífvera, og hversu mikilvægt það sé að gera fleiri og betri rannsóknir á þessu sviði. Sömu 
nefndir benda oft á svipuð atriði í rannsókn Séralinis o.fl., sem rannsaka þurfi beri betur. Aðrar nefndir taka þá 
afstöðu, að vegna þess að gera megi alvarlegar athugasemdir við snið rannsóknarinnar, sé engin ástæða til að 
líta frekar á neinar af niðurstöðunum. Þetta seinna er einnig sú lína, sem fyrirtækið Monsanto, sem framleiðir bæði 
Roundup og erfðabreyttu maísafbrigðin, sem þekkt eru undir samheitinu, NK603, hefur fylgt í gagnrýni sinni á 
Séralini o.fl. og rannsóknir þeirra. Fyrri afstaðan kemur hins vegar fram t.d. í belgíska og öðru franska 
nefndarálitinu, og er ég sammála bæði áliti þeirra og þeirri þingsályktunartillögu um bann við útiræktun 
erfðabreyttra lífvera, sem liggur fyrir Alþingi.

Athugasemdir við annað, sem kemur fram í umsögninni til Nefndasviðs Alþingis, nr. Þ 141/1884, hafa áður verið 
gerðar (sjá fyrri umsögn mína til Nefndasviðs Alþingis, sbr. ofan).

Virðingarfyllst,

Valdimar Briem, dr. phil.


