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Vedr. Høring om genetisk modificerede fødevarer og foder
Som svar på ministeriets forespørgsel af 23. oktober 2012 vedr. genetisk modificerede
fødevarer og foder inkl. krav om 90 dages fodringsforsøg med rotter skal DOSO komme med
følgende udtalelse:
DOSO kan ikke tilslutte sig tilføjelsen af et krav om indsendelse af et 90-dages
fodringsforsøg med rotter for alle genmodificerede planter med nye indsatte gener – et krav
som ikke engang den europæiske fødevaresikkerhedsmyndighed (EFSA) kræver i sine
nuværende retningslinjer.
Vi mener ikke, at de alt for mange forsøg tjener noget formål, og de er således i strid med
Dyreforsøgslovens gavnkriterium. Testen kan udføres på basis af en konkret vurdering af et
stof, som det har været praktiseret hidtil.
DOSO finder det ikke dokumenteret, at den hidtidige brug af 90-dages testen igennem årene
har givet anledning til nyttige resultater, hvorfor vi mener, at obligatorisk brug af testen er
uvidenskabelig, unødvendig og en urimelig belastning af rotterne.
Den hidtidige brug af 90-dages testen har igennem årene ikke givet anledning til nyttige
resultater, hvorfor vi mener, at obligatorisk brug af testen er uvidenskabelig, unødvendig og
en urimelig belastning af rotterne.
DOSO kan således ikke tilslutte sig den foreslåede ændring og mener, at man af
dyrevelfærdsmæssige årsager skal fortsætte med en konkret vurdering af hver enkelt sag.
Med venlig hilsen
DOSO
Peter Mollerup
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