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Høringsuttalelse  -  Forslag til endring i forskrift om innesluttet bruk av
genmodifiserte planter Planteforskriften

Det vises til brev av 19.6.2008 med invitasjon til høring av forslag om endring i forskrift
av 21. desember 2001. nr 1603 om innesluttet bruk av genmodifiserte planter.

Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte planter stiller krav til godkjenning av
og definerer kravene til inneslutningsnivå for laboratorier og anlegg som benytter
genmodifiserte planter i sin virksomhet. Kravene til inneslutningsnivå og
inneslutningstiltak er fastsatt i søknadsskjemaene som inngår i vedleggene til
forskriften. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår i forslaget at anlegg for
lagring av frø fra genmodifiserte planter gis et generelt unntak for kravene om å benytte
søknadsskjemaene i forskriftens vedlegg. Det foreslås at det for denne type anlegg skal
søkes godkjenning basert på individuelt utformede søknadsskjema. Begrunnelsen er
basert på at kravene i forskriften primært er utformet med tanke på dyrking av planter
og ikke på lagring av frø, der annen type inneslutningstiltak og -rutiner vil være
påkrevet.

Forslaget til forskriftsendringen følger opp vår henvendelse av 26.11.2006 til HOD.
LMD ber i dette brevet HOD om å vurdere muligheten for forskriftsendring som ville
åpne for at det i framtiden skulle være mulig å godkjenne lagring av genmodifiserte frø i
Svalbard globale frøhvelv. Bakgrunnen for henvendelsen var ikke at det pr tiden er
vurdert som ønskelig eller hensiktsmessig å lagre genmodifiserte frø på Svalbard, men
at departementet ønsket en vurdering av den tilretteleggelse som ville være nødvendig i
planleggingen av frøhvelvet dersom det i framtiden skulle bli aktuelt å lagre
genmodifiserte frø på Svalbard. Dette ble ansett som fornuftig, siden virksomheten er
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planlagt å være i drift i flere hundre år framover. LMD understreket også i
henvendelsen at vi "ikke ønsket en justering av regelverket som vil gi et lavere
sikkerhetsnivå eller svekkede krav til miljø- og helsesikring ved gmo-handtering, enn
slik tilfellet er etter gjeldende regelverk."

Etableringen av Svalbard globale frøhvelv har som formål å tilby et sikkerhetsnett for
det internasjonale bevaringssystemet for plantegenetiske ressurser og bevare et størst
mulig plantegenetisk mangfold som er viktige for menneskeheten på lang sikt. Det vil
opereres i tråd med oppdatert vitenskapelig kunnskap og egnede teknikker.

Det er for tiden ikke aktuelt eller vurdert som hensiktsmessig og lagre genmodifiserte
frø i frøhvelvet. Dersom det på et senere stadium vurderes som hensiktsmessig, jfr.
frøhvelvets formål, å inkludere genmodifiserte frø i frøhvelvet, ønsker LMD at relevant
policy og regelverk gjennomgås og vurderes og at det eventuelt sees på mulighetene
for å oppgradere anlegget, slik at evt sikkerhetskrav vil kunne tilfredsstilles. LMD vil i
en slik prosess også ønske å rådføre seg med det Internasjonale rådet for Svalbard
globale frøhvelv.

LMD vil på denne bakgrunn gå i mot at det åpnes for en generell dispensasjonsadgang
fra bruk av søknadsskjemaene i forskriftens vedlegg ved godkjenning av virksomheter
som lagrer genmodifiserte frø. Vi ber om at en eventuell ny vurdering av en
forskriftsendring for dette formålet avventes til dette eventuelt blir vurdert som
hensiktsmessig og aktuelt, blant annet av det Internasjonale rådet for Svalbard globale
frøhvelv.
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