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Vísað er til meðfylgjandi tölvupósts frá 1. febrúar 2021, þar sem óskað er eftir umsögn
Náttúrufræðistofnunar Íslands varðandi umsögn ORF fyrir útiræktun á erfðabreyttu byggi.

Náttúrufræðistofnun Ísland hefur farið yfir umhverfisáhættu sem fylgir umsókninni og telur hana í þessu
tilfelli litla.

Stofnunin vil bend á nokkra þætti sem skapa hættu á að erfðabreyttar plöntur geti haft bein áhrif á
umhverfið (Tsatsakis et al. 2017):
1. Genaflæði í gegnum víxlfrjóvgun (transgene×wild hybridization), kynblöndun (interspecific hybridisation)
eða láréttan genaflutning (horizontal gene transfer)
2. Örlög nDNA (nakið DNA) sem inniheldur gen sem kóðar ónæmi eða þolseinkenni, getur hugsanlega verið
viðvarandi í náttúrulegu umhverfi og valdið skaða.

3. Breyting á ágengni eða þrautseigju af erfðabreyttri plöntu í ræktunarsvæði eða á náttúrulegum
búsvæðum.
4. Efnafræðileg eituráhrif
5. Óbein áhrif erfðabreyttra plantna á umhverfið (áhrif á jarðveg og vatn, áhrif á líffræðilegan fjölbreytileika
og svo framvegis).

Engin ástæða er til að ætla að hið erfðabreytta byggyrki skapi umhverfisáhættu sem tilgreint er hér að ofan.
Vísindalegar rannsóknir (Stewart et al. 2003, Raybould et al. 1993, Hancock et al. 2003) benda til þess að
bygg sé í hópi tegunda sem skapa minnsta áhættu af genaflæði (Tsatsakis et al. 2017). Þó að bygg sé
sjálffrjóvga planta, er byggfrjókornum dreift með vindi og tilkynnt hefur verið um þverun í 60 m fjarlægð
(Mertens 2000).
Þá eru ýmsar skyldar tegundir í ættkvíslinni Hordeum færar um millitegunda kynblöndun með Horedum
vulgare og slík kynblöndun með að minnsta kosti einni þeirra (Hordeum spontaneum) geta leitt til frjósamra
afkvæma (Neuroth 1997).

Engar villtar tegundir af ættkvíslinni Hordeum eru til staðar hér á landi (Wasowicz 2020) og þess vegna er
hætta á erfðabreytingum frá erfðabreyttu byggi í villta ættingja (Triticeae) lítill sem engin.
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Umhverfisstofnun hefur borist umsókn frá ORF Líftækni hf. um útiræktun á erfðabreyttu byggi.

Samkvæmt 2. mrg. 4. gr. reglugerðar nr. 728/2011 um sleppingu eða dreifingu og markaðssetningu
erfðabreyttra lífvera kemur fram að Umhverfisstofnun skal leita umsagnar Náttúrufræðistofnunar Íslands
áður en leyfi er veitt.

Umhverfisstofnun óskar eftir umsögn NÍ fyrir lok dags. 24. febrúar nk.
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