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Frykter smitte: Maisbonde Valdecir Alvesrey frykter at de lokale maisvariantene skal bli smittet av genmateriale fra den genmodifiserte maisen naboene dyrker et steinkast unna. 

D
e enorme nevene til 
småbonden Ahirton 
Ziani ser ikke ut som 
om de ligger mye i 
ro. Men nå hviler de i 
fanget hans, der han 
sitter på terrassen 
foran huset sitt på 
den lille eiendom-
men vest i delstaten 

Santa Catarina i Sør-Brasil. Han ser 
nesten beskjemmet ned på nevene 
mens han forteller at han dyrker gen-
modifisert mais. Maisen bruker han 
som fôr til kyrne sine. Han og kona le-
ver av å selge melka de produserer til 
et lokalt ysteri. 

Genmodifisert mais er mer produk-
tiv enn vanlig mais, forteller Ziani. 
Det er hovedsakelig derfor de fleste av 
naboene hans også har gått over til å 
dyrke den. Men det finnes også en an-
nen grunn. 

– Det er nesten ikke vanlige frø å 
oppdrive på frøutsalget, sier småbon-
den. 

– Nesten alt er genmodifisert.
Selv er han skeptisk til den genmo-

difiserte maisen.
– Den er ikke bra for helsa, det vet 

vi. Og så er den ikke bra for dyra. Den 
har lite protein, lite olje. 

– Hva synes du om at Norge nå kan-
skje skal begynne å importere genmo-
difisert mais?

– Det tror jeg er en dårlig idé, svarer 
Ziani.

På det norske Miljøvernsdeparte-
mentets bord ligger søknader om å til-
late import av to typer genmodifisert 
mais: Liberty Link fra Bayer 
CropScience og RoundUp Ready fra 
Monsanto. Maistypene har fått innsatt 
gener som gjør at de tåler å bli sprøytet 
med mer ugressmidler enn det ugres-
set tåler. Norske myndigheter skal nå 
vurdere om maistypene oppfyller de 
strenge kravene i Genteknologiloven, 
som ikke bare handler om potensiell 
helse- og miljørisiko, men også sam-
funnsnytte og bærekraft. 

Debatten om hvorvidt de to mais-
typene oppfyller disse kriteriene, 
har pågått siden søknadene ble le-
vert i 2008. Mens Mattilsynet og Di-
rektoratet for naturforvaltning har 
anbefalt godkjenning, er Biotekno-
loginemnda kritiske. Nå er avgjørel-
sen satt på vent, mens myndighete-
ne venter på at Bayer CropScience 
og Monsanto skal levere inn mer in-
formasjon om maistypenes konse-
kvenser for samfunnsnytte, bære-
kraft og etikk. 

«Forsiktig – gift»
Noen mil unna Zianis maisåker ligger 
Soma Agronegocio, et landbruksut-
salg som kan sammenliknes med nor-
ske Felleskjøpet.

Her jobber agronomen José Niomar 

Dalbosco, som kan bekrefte at det blir 
vanskeligere og vanskeligere for de 
bøndene som kommer hit og vil ha 
ikke-genmodifiserte frø.

– Snart blir det nok som med soya – 
100 prosent genmodifisert, sier Dal-
bosco. 

Han viser fram en palle med noen 
frøsekker på. Det er alt som er igjen 
etter såsesongen, som akkurat er av-
sluttet, forklarer han. Sekkene er mer-
ket «Liberty Link», det samme som en 
av søknadene på Miljøverndeparte-
mentets bord. Denne maistypen har 
fått innsatt et gen som gjør at den tåler 
å bli sprøytet med store doser av 
ugressmiddelet glufosinat-ammoni-
um, som er så giftig at det er forbudt i 
Norge. 

Her står det lett tilgjengelig, bak ei 
skyvedør prydet med et dødninghode 
og teksten «Cuidado – veneno», «for-
siktig – gift». Mellom alle de andre 
sprøytemidlene mot ugress, insekter 
og sopp, står femliterskannene med 
glufosinat-ammonium stablet tett i 

tett, klare til å selges sammen med 
maisfrøene.

resistens
Dalbosco dyrker selv genmodifisert 
mais og soya på gården sin og ser man-
ge fordeler med den nye teknologien. 

– Vi får større avlinger med mindre 
arbeidsinnsats, fordi det er enklere å 
bekjempe ugress og insekter, sier han.

Men som agronom i Soma Agrone-
gocio møter han stadig vekk bønder 
som har problemer med resistens. Na-
turen tilpasser seg den nye teknologi-
en, og stadig flere insekter og ugress-
typer har blitt motstandsdyktige mot 
giften som er ment å drepe dem. 

Resistensen kommer av at enkelte 
bønder sprøyter for lite eller for mye, 
eller at de ikke bruker det riktige ut-
styret, forklarer Dalbosco. Han fortel-
ler at bønder som tidligere kunne 
sprøyte avlinga si bare én gang, nå må 
sprøyte opp til fire ganger per avling 
for å ta knekken på insekter og ugress. 
Det gjenspeiles i det nasjonale forbru-
ket: I 2011 måtte bøndene bruke 43 
prosent mer insektgift per hektar enn 
de gjorde i 2005. Bare i 2011 økte for-
bruket av sprøytemidler med 16 pro-
sent.

småbønder presses ut
Dalbosco mener utfordringene med 
resistens kan løses med mer teknolo-
gi. Nye gener settes inn i såfrøene, og 
bøndene kan dermed bruke stadig fle-
re sprøytemidler. 

Men det er ikke gratis. Ikke bare må 
bonden kjøpe flere sprøytemidler, pri-
sen på frøene øker også for hvert ek-
stra gen som settes inn i planten. Spe-
sielt for småskalabønder kan investe-
ringene fort bli uoverkommelige.

Dalbosco illustrerer med et prisek-
sempel: En sekk med konvensjonelle, 
ikke-genmodifiserte såkorn koster 350 
reais, litt under 1000 norske kroner. 
For en sekk med såkorn resistente 
mot ugressmiddelet RoundUp øker 
prisen til 400 reais, omtrent 1150 nor-
ske kroner. Frø som i tillegg er genmo-
difisert for å være resistent mot insek-
tangrep, koster 450 reais, 
nesten 1300 kroner. 
Med utgifter til dyrt 
maskineri og sprøyte-
midler i tillegg, blir in-
vesteringene for store 
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MAIS: Brasilianske 
 bønder advarer Norge 
mot å importere gen
modifisert mais.

Grådige 
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FAKTA

import av  
genmodifisert mais:
n Det er forbudt å importere genmodifi-
serte planter til Norge.
n På grunn av EØS-avtalen må genmodi-
fiserte organismer som godkjennes i EU 
også opp til vurdering i Norge.
n Det ligger nå inne to søknader om 
godkjenning av import av genmodifisert 
mais. Søknadene gjelder Monsantos 
NK603, som er resistent mot ugressmid-
let glyfosat, og Bayer ScienceCrops T25, 
(Liberty Link) som er resistent mot 
ugressmidlet glufosinat-ammonium.
n Ifølge Genteknologiloven kan import 
av GMO «bare godkjennes når det ikke 
foreligger fare for miljø- og helsemessige 
skadevirkninger. Ved avgjørelsen skal det 
dessuten legges vesentlig vekt på om 
utsettingen har samfunnsmessig 
nytteverdi og er egnet til å fremme en 
bærekraftig utvikling.»
n Direktoratet for naturforvaltning er 
faginstans for behandlingen av søkna-
dene, og kommer med anbefalinger til 
Miljøverndepartementet.

IMPORT: Hos Miljøverndepartementet ligger  
to søknader om å tillate import av genmodifisert 
mais. Det er ingen god idé, mener maisbonde 
Ahirton Ziani.

Dyrker GmO: Ahirton og Laura Ziani dyrker genmodifisert mais, som de bruker som 
dyrefôr til kyrne sine. Selv foretrekker de å spise lokale ikke-genmodifiserte maisvari-
anter og advarer den norske regjeringen om å tillate import av genmodifisert mais. 

Dokument

Av Ida Søraunet Wanberg og  
Hanna Hagen Bjørgaas  
(tekst og foto), i Brasil
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for småbønder, forteller 
Dalbosco.

– Maisproduksjon er 
ikke lenger noe for bøn-
der med eiendommer på 
under ti hektar. De bør 
nok finne seg noe annet 

å gjøre, sier agronomen.
Men det er det ikke alle som finner 

seg i. 

Økologisk alternativ
Småbonden Valdecir Alvesrey går fra 
maisplante til maisplante i åkeren 
som ligger på en kolle noen hundre 
meter overfor huset hans. Han stop-
per ved en plante, drar bladene til 
side, og viser stolt fram de røde, gule 
og lilla kolbene. Mange av maisvarian-
tene har vært i familien hans så lenge 
noen kan huske.

– Jeg elsker å ta vare på disse sorte-
ne, sier Alvesrey.

Nå gjør han det ikke lenger bare for 
sin egen familie heller. Gjennom orga-
nisasjonen Bevegelsen for småbønder, 
med den portugisiske forkortelsen 
MPA, er han med på et prosjekt som 
går ut på å ta vare og spre lokale mais-
varianter. Alvesrey velger ut de beste 
maiskolbene fra årets avling og bru-
ker maisfrøene fra dem som såkorn. 
Neste avling sender han så til MPAs 
frøsentral, der maiskornene blir ren-
set, tørket, sortert og pakket i sekker 
som såfrø. Frøsekkene distribueres til 

98.000 familier over hele Brasil. MPA 
tar 75 reais, litt over 200 norske kroner, 
for en sekk med frø. Da kan bøndene 
også ta vare på såkorn til neste sesong, 
så de slipper å kjøpe nye frø. 

Alvesrey mener at det er mer lønn-
somt for ham å dyrke de lokale varian-
tene enn genmodifisert mais, fordi 
han slipper utgifter til frø og sprøyte-
midler. Men han bekymrer seg for va-
riantene sine. 

Fra der han står ser Alvesrey over til 
naboenes maisåkre, som bare ligger 
noen hundre meter unna. Naboene 
dyrker transgen-mais, og noen vind-
pust er alt som skal til for at pollen fra 
den genmodifiserte maisen reiser med 
vinden og over til Alvesreys planter.

Småbonden frykter at smitte fra de 
genmodifiserte variantene skal føre til 
at genmaterialet i de lokale variantene 
går tapt. Dessuten kan det bli dyrt. Frø-

selskapet Monsanto eier patentet på 
de flest genmodifiserte plantene som 
finnes, og i USA har de gått til sak mot 
over 400 bønder som de mener dyrker 
genmodifiserte planter uten å ha betalt 
for det. Mange av bøndene påstår at de 
aldri har hatt noen intensjon om å dyr-
ke genmodifiserte planter.

Spredningen kan også få langt al-
vorligere konsekvenser. Dersom vi en 
gang i framtida finner ut at genmodifi-
sering er skadelig, er det praktisk talt 
umulig å fjerne genmodifisert materi-
ale som har sluppet unna bøndenes 
kontroll og spredt seg til andre varian-
ter.

Foreløpig mener Alvesrey at han 
har kontroll. Han er svært nøye når 
han planter maisen sin og passer på å 
vente noen uker etter at naboene har 
plantet sin. På denne måten unngår 
han at de blomstrer på samme tid, noe 
som minsker sjansen for at den gen-
modifiserte maisen skal bestøve de lo-
kale artene. 

misdannelser
Noen kilometer unna ligger den lille 
eiendommen til Miriam Dalla Vechia, 
en sped kvinne med en langt fra sped 
røst. Hun er medlem av det lokale 
bondekvinnelaget og dyrker lokale 
maisvarianter.

– Det de kaller teknologiske fram-
skritt, er i realiteten tilbakegang, tord-
ner Vechia. 
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Bekymret: Miriam Dalla Vechia er redd for at sprøytemidlene som brukes i produksjonen av genmodifisert mais er skyld i at barn i området fødes med misdannelser og allergier. FarliG: «Forsiktig – gift» står det på skiltet på døra til landbruksutsalget i 
Santa Catarina i Sør-Brasil.

laNGe traDisJONer: Småbonde Valdecir Alvesrey liker tanken på at han viderefører lokale arter og tradisjoner til framtidige 
generasjoner. – Jeg elsker å ta vare på disse sortene, sier han. 

For at regjeringen skal kunne god-
kjenne import av de to genmodifiserte 
maistypene, må Bayer CropScience 
og Monsanto framvise dokumenta-
sjon på at maistypene oppfyller kra-
vene i den norske genteknologiloven. 
Bayer og Monsanto må først bevise at 
maistypene ikke har helse- og miljø-
messige skadevirkninger. Deretter 
må de vise at importen har samfunns-
messig nytteverdi, og at den er egnet 
til å fremme en bærekraftig utvikling, 
slik det står formulert i Genteknologi-
loven.

Direktoratet for naturforvaltning, 
faginstansen i godkjenningsproses-
sen, mener maistypene ikke har ska-
devirkninger for helse og miljø, og an-
befaler derfor å tillate import ut fra 
disse kriteriene. Miljøverndeparte-

mentet har bedt Bayer og Monsanto 
om mer informasjon om plantenes 
samfunnsnytte og konsekvenser for 
bærekraftig utvikling, men er 
ikke fornøyde med svarene 
de har fått, forteller senior-
rådgiver i Miljøverndeparte-
mentet Casper Linnestad.

– Vi har henvendt oss til 
Monsanto og Bayer, men ikke 
fått det vi håpet på. Fra Mon-
santo har vi ikke fått noe svar 
i det hele tatt, og fra Bayer har 
vi fått et kort svar uten rele-
vante opplysninger, sier han.

Bayer CropScience svarer 
kort og godt i sitt brev at «det er ingen 
spesielle bekymringer knyttet til noen 
av de nevnte aspektene».

Søknadene om godkjenning av im-

port av de to maistypene har vært un-
der behandling siden 2008. Saken er 
slett ikke enkel for regjeringen, og det 

er grunnen til at det tar så 
lang tid, mener Linnestad.

– Dette er vanskelige saker. 
Det går ikke minst på hvor 
tungt man skal vektlegge 
hensynene til bærekraft og 
samfunnsnytte i avgjørelsen, 
forklarer han.

Mens kriteriet om sam-
funnsnytte dreier seg om 
hvor stort behov det er i Nor-
ge for å importere de maisty-
pene det søkes om, har kra-

vet om bærekraft en langt videre be-
tydning.

– Bærekraft er et internasjonalt be-
grep det ikke gir mening å diskutere 

isolert i Norge. Her må vi diskutere 
hvordan disse genmodifiserte plante-
ne påvirker utviklingen på global ba-
sis, og ikke minst i produksjonslande-
ne. For eksempel må vi vurdere hvor 
miljøvennlig produksjonen er, og om 
den skaper større sosiale skiller.  

Linnestad kan ikke love at det blir 
tatt noen avgjørelse før stortingsval-
get i september. Dermed kan det bli 
en annen regjering som til syvende og 
sist tar avgjørelsen om de to maisty-
pene.

– Vil det ha noe å si hvem som sitter i 
regjeringskontorene?

– GMO-spørsmål er ikke lett for 
noen regjering, det ser vi også dersom 
vi går tilbake i tid. Det virker som om 
politikere oppfatter dette som svært 
vanskelige saker, avslutter Linnestad.

Vanskelig for den norske regjeringen

Casper  
Linnestad

➦
Forts. fra  
forrige side

Hun mener genteknologien, som på 
få år har fått godt fotfeste i landbruket 
i Brasil, bare favoriserer de store sel-
skapene og produsentene, mens små-
bønder blir presset ut og tvinges til å 
flytte inn til byene. 

Men det verste er helseskadene 
som Vechia mener kommer av all bru-
ken av sprøytemidler som de genmo-
difiserte plantene fører med seg. 

– I den siste tida har vi sett flere til-
feller av barn som fødes med misdan-
nelser. En kvinne fødte et barn uten 
hjerne. Slike misdannelser har vi ikke 
sett her før, forteller Vechia.

Hennes eget barnebarn på seks må-
neder har sterke allergier, og det er, 
ifølge henne, slett ikke det eneste til-
fellet i området.

Vechia er overbevist om at det er en 

sammenheng mellom bruken av sprøy-
temidler i jordbruket og helseplagene i 
området. Påstanden hennes kan ikke 
dokumenteres – det er ingen som for-
sker på slike sammenhenger her. 

Men det vi vet, er at ugressmiddelet 
glufosinat-ammonium, som selges 
sammen med maistypen Liberty Link 
på Soma Agronegocio, har store ska-
devirkninger. Det kan blant annet 

skade forplantningsevnen og anses 
som en mulig risikofaktor for foster-
skade. 

– Synes du den norske regjeringen 
skal tillate import av genmodifisert 
mais?

Vechia tenker seg ikke om lenge.
– Er det en regjering med samvittig-

het, så gjør den ikke det. 
innenriks@klassekampen.no

maNipulert: Sekkene med maiskorn av merket 
Liberty Link lover frihet fra ugressplager.

«Det de kaller teknologiske 
framskritt, er i realiteten  
tilbakegang»
    MIRIAM DAllA VechIA

NaturliG: Bevegelsen for småbønder tar vare på lokale maisvarianter. De velger ut 
de beste maiskolbene fra årets avling og bruker maisfrøene fra dem som såkorn.


