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Direktoratet for naturforvaltning (DN) 
har rådet Miljøverndepartementet (MD) 
til å godkjenne de to genmodifiserte, 
sprøytemiddeltolerante maislinjene 
NK603 fra Monsanto og T25 fra Bayer 
CropScience for import og bruk som mat 
og fôr i Norge (se artikkel s. 18). En søk-
nad om godkjenning av en rapslinje (GT73 
fra Monsanto) foreslås avslått. 

Etter DNs skjønn utgjør ikke disse mais-
linjene noen økt risiko for helse og miljø. 
DN finner ikke tilstrekkelig grunn til å 
anbefale forbud mot maislinjene, dette til 
tross for at søknadene mangler dokumen-
tasjon som muliggjør en vurdering av de 
norske tilleggskriteriene om etikk, bære-
kraft og samfunnsnytte. Etter den norske 
genteknologiloven er dette vurderingskri-
terier under behandlingen av en GMO-
søknad, i tillegg til hvilke mulige effekter 
bruken av en GMO har på helse og miljø.

Bioteknologinemnda inviterte norsk for-
valtning, ulike organisasjoner, presse, 
forsk ningsmiljøer og andre interesserte til 
et miniseminar 18. juni for å diskutere be-
handlingsrutinene for GMO-søknader i 
Norge. Etter en to timers diskusjon syntes 
det blant annet klart at det er ulike oppfat-
ninger om hvor tungt etikk, bærekraft og 
samfunnsnytte skal vektes når GMO-søk-
nader behandles i Norge og hvilken betyd-
ning det har at slik informasjon eventuelt 
mangler. For Bioteknologinemnda, som 
skal gi sine uavhengige og helhetlige til-
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rådninger etter den norske genteknologi-
loven, er det avgjørende at dokumenta-
sjonsgrunnlaget i størst mulig grad 
korresponderer til genteknologilovens 
krav. For de aktuelle maissakene har 
nemnda for eksempel etterlyst mer doku-
mentasjon som belyser maislinjenes inn-
virkning på bærekraftig utvikling i dyr-
kingslandene. Blant annet har nemnda 
spurt hvilke endringer i sprøytemiddel-
bruk linjene medfører. Slik informasjon 
ligger ikke på bordet når MD nå skal fatte 
nasjonale vedtak. 

Nemnda har tidligere oppfordret norske 
beslutningsmyndigheter til å være konse-
kvente og signalisere overfor frøselskapene 
at relevant dokumentasjon for vurdering av 
etikk, bærekraft og samfunnsnytte kreves 
for å få godkjenning i Norge. Fordi EU 
foreløpig ikke stiller krav om at slike opp-
lysninger skal skaffes til veie, har norske 
innspill om ekstra informasjon under 
GMO-saksbehandlingen i EU så langt vært 
resultatløse. Det er derfor gledelig at DN nå 
har varslet en endring i praksis hvor norske 
myndigheter vil henvende seg direkte til 
søker og etterspørre slik informasjon.

Flere har tatt til orde for at DNs anbefalin-
ger om norsk godkjenning av genmodifi-
serte maislinjer til mat og fôr innebærer et 
linjeskifte og bryter med en tidligere re-
striktiv praksis. Det er i så måte verdt å 
minne om at vi ikke har mange saker som 
konkret danner presedens. Den eneste 

genmodifiserte maislinjen som Norge så 
langt har tatt endelig stilling til, er linje 
Bt176, som nå nærmest er ute av kommer-
siell bruk og som Norge nedla omsetnings-
forbud mot allerede for åtte år siden. Den-
ne maislinjen inneholdt også et gen for 
antibiotikaresistens.

Det er av stor betydning hva Miljøvernde-
partementet nå bestemmer seg for i sluttfø-
ringssakene. Selv om hver enkelt GMO-
søknad i Norge skal vurderes individuelt, 
kommer det tilsvarende saker på løpende 
bånd framover. Som risikohåndterer må 
departementet foreta sin egen lovtolkning, 
vurdering av vitenskapelig usikkerhet og 
avsluttende vekting av argumenter. 




