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Innhold 

I et sveitsisk prosjekt forsøker man å til-
rettelegge for en bedre prosess fram mot 
vedtak i saker som omhandler genmodi-
fiserte organismer (GMO) ved å supplere 
naturfaglig kunnskap med verdidisku-
sjoner og etiske betraktninger.

Norge har lovfestet vurderingskriteriene 
bærekraft, samfunnsnytte og etikk for 
GMO-er. EU diskuterer nå hvorvidt so-
sioøkonomiske vurderinger også skal bli 
en del av deres GMO-godkjenningspro-
sess (se også artikkel s. 15 og GENialt 
3/2009).

Annerledeslandet Sveits
På linje med Norge er Sveits et slags an-
nerledesland når det gjelder GMO-re-

Tverrfaglig sveitsisk GMO-prosjekt:

Hva kan regnes som miljøskade?

Når myndigheter og rådgivende organer rundt om i verden vurderer søknader om dyrking av genmodifiserte planter, 

er det et sentralt tema om plantene har negative miljøeffekter, som i sin tur påvirker det biologiske mangfoldet. Men 

hvordan skal vi definere miljøskade, og hvilke parametre skal måles? Holder det å se på mulig tap av arter, eller må vi 

også vurdere om hele økosystemer får endret dynamikk eller robusthet? 
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gelverk. I den sveitsiske genteknologiloven 
er det for eksempel nedfelt at man ved gen-
modifisering av dyr, planter og andre orga-
nismer skal ta hensyn til organismenes 
egenverdi. I en folkeavstemning i 2005 
gikk Sveits inn for et femårs moratorium 
som innebar forbud mot kommersiell dyr-
king av genmodifiserte planter innenfor 
landegrensene. Samtidig satte Sveits i gang 
prosjekter for å bedre vurderingsprosesse-
ne for genmodifiserte planter. Ett av øn-
skene var å se nærmere på hva som kan 
klassifiseres som negative miljøeffekter, og 
hvilke effekter som eventuelt faller utenfor 
en slik definisjon.

Sveits har derfor startet prosjektet «Valua-
ting environmental impacts of GM crops – 

ecological and ethical criteria for regulatory 
decision-making (VERDI)», som sorterer 
under det nasjonale forskningsprogram-
met «Benefits and Risks of the Deliberate 
Release of Genetically Modified Plants». I 
dette prosjektet, hvor også undertegnede 
deltar, diskuterer biologer, etikere og re-
presentanter fra myndighetene selve vur-
deringskonteksten for GMO-er, hva slags 
landbrukspraksis man skal sammenlikne 
eventuell GMO-dyrking med, og hvilke 
miljøskade- og biomangfoldskriterier som 
kan legges til grunn. Rapporten fra grup-
pen vil bli ferdig neste år. I det følgende 
presenteres hovedlinjer i arbeidet.

Hva er biodiversitet?
Biodiversitet, eller biologisk mangfold, er 
et uttrykk som brukes ofte, ikke minst i 
forbindelse med vurderinger av genmodi-
fiserte organismer. Etter definisjonen i 
Konvensjonen om biologisk mangfold 
(1992), rommer begrepet både genetisk va-
riasjon innen én art eller bestand, antall 
arter, samt variasjon og mangfold i økosys-
temene. Begrepet er dermed faglig svært 
vidt og vanskelig å håndtere for en som ut-
fører risikovurdering eller risikohåndte-
ring av en GMO.

Beskyttelsesmål
Et sentralt tema i det sveitsiske prosjektet 
er å gi eksempler på miljømessige og øko-
logiske «beskyttelsesmål» som sorterer un-
der temaet biodiversitet. Med slike beskyt-
telsesmål menes for eksempel bevaring av 
utrydningstruede arter, bevaring av be-
stemte biotoper eller opprettholdelse av 
økosystemfunksjoner. Prosjektgruppen 

Hürlimanntraktor i Engelberg, Sveits. For tiden har Sveits et selvpålagt moratorium som innebærer at 
genmodifiserte planter ikke er lov å dyrke. I et sveitsisk, tverrfaglig prosjekt diskuteres det hva som kan 
klassifiseres som miljøskade etter eventuell dyrking av genmodifiserte planter. Foto: Casper Linnestad
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har konkludert med at beskyttelsesmål 
bare er vagt formulert i internasjonale 
GMO-regelverk, og derfor ikke gir for-
valtningen og dem som søker om GMO-
godkjenning, tilstrekkelige rettesnorer. 
Gruppen har derfor arbeidet med å opera-
sjonalisere ulike beskyttelsesmål, spesielt 
slike som har med biodiversitet å gjøre.
 
Hvordan gjøre vurderinger i praksis
Prosjektgruppen har forsøkt å gi eksem-
pler på hva som kan beskyttes og bevares. 
Det kan både dreie seg om å bevare gene-
tisk variasjon innen en art, sikre en arts 
overlevelse, eller å trygge noen av de funk-
sjonene som et helt økosystem utfører, så 
som nedbrytning av biologisk materiale, 
pollinering, være matkilde osv. Det neste 
er å bestemme relevante parametere som 
er målbare og som kan gi informasjon om 
hvorvidt de definerte beskyttelsesmålene 
er nådd.

Det kan være relevant å telle én eller flere 
arter i eller utenfor det GMO-dyrkede 
området. Videre må det defineres når i se-
songen det skal måles, hvor lenge, og even-

tuelt om dette skal gjøres over flere seson-
ger. En hovedutfordring her er å enes om 
hva som er normalnivåer og hva som ligger 
innenfor naturlig sesongvariasjon. Under-
søkelser av hele økosystemer er spesielt ut-
fordrende. Det er ikke alltid like klart 
hvilke arter som bidrar til en bestemt 
funksjon, som for eksempel insektpolline-
ring. Dersom det blir færre individer av én 
art, er det ikke utenkelig at andre insektar-
ter raskt kan fylle samme funksjon. Hvilke 
arter som skal følges nøye, må derfor vel-
ges fra sak til sak. Hele denne prosessen 
må være åpen, gjennomsiktig og med del-
takelse fra regulatoriske myndigheter, den 
som søker godkjenning, vitenskapsfolk og 
andre berørte parter.

Må utvikle en farbar vei
Miljørisikovurderingene for dagens 
GMO-er minner om prosedyrene som er 
utviklet for å vurdere nye sprøytemidler. 
Dette er kanskje et greit utgangspunkt for 
vurderinger av insektresistente GMO-er, 
slik som Bt-mais (mais som har fått satt 
inn et gen fra bakterien Bacillus thuringi-
ensis som koder for insektgift). Tilnærmin-

gen blir straks mindre egnet når det gjelder 
sprøytemiddeltolerante planter. Dyrking 
av disse fører gjerne med seg større endrin-
ger i landbrukspraksis, som igjen kan ha 
store økologiske konsekvenser og betyd-
ning for biodiversitet. Utfordringene for-
sterkes dersom man skal vurdere GMO-er 
som er utviklet for å tåle miljøstressfakto-
rer som tørke, kaldere klima eller høyt sal-
tinnhold i jord.

Rapport kommer
I dette sveitsiske prosjektet er det generell 
enighet om at det er fornuftig med en 
tverrfaglig vurdering av GMO-er som er 
utviklet for landbruket. Videre mener 
prosjektgruppen at eventuell samfunns-
messig nytte må tillegges vekt og vurderes 
sammen med risikofaktorene. Målet er at 
sluttrapporten skal utgjøre et konstruktivt 
bidrag til hvorledes man kan strukturere 
miljørisikovurderingene av GMO-er.

Mer informasjon om dette sveitsiske prosjektet: 
http://www.nfp59.ch/d_projekte_details.cfm?i
d=166&pid=166&person=1053,1054 

Foto: Istockphoto.com




