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Høringssvar fra Norges Bondelag, forslag til endring i forskrift om
konsekvensutredning etter genteknologiloven

Vi viser til høring av forslag om endring i forskrift om konsekvensutredning etter
genteknologien og gir nedenfor våre kommentarer til endringsforslaget.

Miljødirektoratet vurderer at endringen i KU - forskriften er implementering av allerede
etablerte rutiner og en klargjøring av regelverket. Norges Bondelag mener det er positivt at
rege lverket tydeliggjør krav ved utsetting. Videre mener vi det er en fordel at det skilles
tydelig mellom krav til utsetting ved forsøksutsetting/begrenset utsetting og ved
omsetning. Dette bygger ytterligere opp under og tydeliggjør at dagens genteknologilov
legger til rette for forskning .

Miljødirektoratet foreslår å henvise til EU - regelverk før forordningen implementeres i
EØS - avtalen og ber særskilt om kommentarer til dette. Norges Bondelag mener det er
uheldig å foregripe regelverksutvikling ved å henvis e til forordningen ettersom EU -
regelverket da framstår som norsk lov. Endringer i regelverket bør innføres på en slik måte
at det kommer tydelig fram hva som er norsk rett. Vi mener derfor det er riktig at det
legges til en kommentar dersom man henviser ti l direktiver utenfor EØS - avtalen.

Det er svært viktig at implementering av nye krav i EU ikke går utover Norges mulighet til
å begrense eller forby dyrking og utsetting av genmodifiserte planter på sine territorier, jf
direktiv 2001/18/EF og tilpasningst eksten i EØS - avtalen .

Med vennlig hilsen

Elektronisk godkjent, uten underskrift

Finn Erlend Ødegård Anja Fyksen Lillehaug


