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Plan

• Nytt råd fra april 2019

• Ny studie av forbrukeres 
holdninger til GMO

• Bioteknologirådets 
anbefalinger 2018



Fra rådets handlingsplan 2019-23

• En viktig del av rådets mandat er å 
informere og skape debatt rundt 
bruk av genteknologi. 

• Rådet har særlig ansvar for 
samfunnsmessige og etiske sider 
ved bruk av teknologien.

• Løfte fram og fremme FNs 
bærekraftsmål



Norske forbrukeres holdninger til genredigering i 
norsk landbruk og akvakultur

• Kvantitativ befolkningsundersøkelse

• 2016 respondenter

• Landsrepresentative for kjønn, alder og geografi

• Utdanningsnivået noe høyere enn gjennomsnittet i 
befolkningen, som er vanlig for et standard uttrekk fra 
Ipsos sine paneler. Utvalget kan heller ikke antas å 
være representativt med tanke på etnisitet, kultur og 
minoritetsgrupper.

https://www.bioteknologiradet.no/2020/04/ny-rapport-hva-mener-norske-forbrukere-om-genredigert-mat/


Nordmenns kunnskap om genetikk 
og genteknologi 
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Hvor godt eller dårlig kjent er du kjent med genmodifisert mat og genredigering (ofte kalt CRISPR)? 



Bekymring for risiko og 
langtidskonsekvenser
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Hvor bekymret eller ubekymret er du for at genredigerte produkter kan medføre helserisiko når du spiser 
dem og miljørisiko?



Holdninger til bruk av genredigering i 
norsk landbruk og akvakultur



Tradisjonell avl, har vært brukt siden steinalderen
I naturen oppstår det ofte av seg selv naturlige endringer i genene som gjør at egenskapene endrer seg. 
Dette har blitt brukt til å avle frem nytteplanter og husdyr med gunstige egenskaper. 

«Klassisk» genmodifisering fra -70-80-tallet
Innebærer å overføre gener fra én organisme til en annen, ofte på tvers av ulike arter. Metoden har i 
hovedsak blitt brukt til å sette inn gener fra bakterier inn i planter, slik at plantene tåler sprøytemidler 
eller motstår insektangrep og det kan oppnås større avlinger. 

Genredigering, den nyeste metoden
Denne metoden gjør det mulig å lage målrettede endringer i arvestoffet. Man kan ta bort, legge til eller bytte 
ut gener eller deler av gener. En vanlig slik metode kalles CRISPR. 



Bedre næringsinnholdet i planten, for eksempel tomater med 
høyere nivå av vitamin C eller helsebringende antioksidanter?

Tilpasse en plante til klimaendring, for eksempel hvete som bedre 
tåler tørke eller nedbør?

Utvikle høytytende planter, for eksempel hvete med større korn 
eller flere korn per aks?

Redusere sprøytemiddelbruk og avlingstap, for eksempel potet som 
bedre motstår tørråte (en vanlig soppinfeksjon i poteter)?

Endre utseende på planteprodukter, for eksempel frukt og 
grønnsaker med annen farge?
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Hvor positiv eller negativ er du til å bruke genredigering (den nyeste metoden) på planter og husdyr i norsk landbruk og fiskeoppdrett, 
dersom hensikten med dette er å:
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***

Kjennskap til genmodifisert mat
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Tilpasse en plante til klimaendring Endre utseende på dyreprodukter **

n=141 n=936 n=871 n=68 n=141 n=936 n=871 n=68



Holdninger og tillit til aktørene



Svært positiv
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Prosent0 20 40 60 80 100

Hvis det var norske forskningsmiljøer og 
avlsselskaper som utviklet genredigerte
produkter for det norske markedet, hvor positiv 
eller negativ ville du da være til slike produkter?

De genmodifiserte produktene som er på det 
internasjonale markedet i dag, er utviklet av 
utenlandske selskaper. Hvor positiv eller negativ 
er du til slike produkter?

***
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Hvor stor tillit har du til at norske forskningsmiljøer og 
avlsselskaper ville brukt genredigering på måter som gagner 
samfunnet og miljøet?

I Norge skal alle genmodifiserte/genredigerte produkter 
godkjennes av myndighetene etter vurderinger av helse- og 
miljørisiko. Hvor stor tillit har du til at slike godkjente 
produkter er trygge å spise og trygge for miljøet? ***

***



Rådets anbefalinger, 2018

• Viktig å ha en fremtidsrettet genteknologilov som 
sikrer tilstrekkelig fleksibilitet, samtidig som 
myndighetene beholder oversikt og kontroll

• Bioteknologirådet mener norske myndigheter bør 
myke opp regelverket som regulerer genmodifiserte 
organismer (GMO)

• Bør vurdere ulike måter å differensiere og forenkle 
behandlingen av søknader om utsetting av GMO



Rådets anbefalinger, 2018

• Forslag til forenklet system (nivådeling)

• Flertall: 
• Med utgangspunkt i den genetiske endringen som er foretatt

• Gjenspeile ulike risikonivå̊

• Vil bedre ivareta totaliteten i vurdering av hensynet til bærekraft, 
samfunnsnytte og etikk

• Mindretall: 
• Bør beholde dagens system

• Mulighet til å differensiere mellom ulike typer organismer 
gjennom veiledningsdokumenter bør benyttes mer aktivt



Eksempel på̊ prinsipper for nivådeling basert på genetisk endring 



Bærekraft, samfunnsnytte og etikk

• Rådet er samlet om at kriteriene bør ligge fast

• Sju medlemmer mener: 
• Det bør legges vekt på om en GMO bidrar positivt til samfunnsnytte og 

bærekraft, i tillegg til at den er etisk forsvarlig. 

• Viktig redskap for å styre den teknologiske utviklingen i en ønsket 
retning. 

• Seks medlemmer mener: 
• Tilstrekkelig at en GMO ikke bidrar negativt til samfunnsnytte, bærekraft 

og etikk 

• for de organismene som har genetiske endringer som ikke innebærer å krysse 
artsbarrierer eller å tilføre syntetiske DNA-sekvenser 



#1: End poverty in all its forms 

everywhere

#2: End hunger, achieve food security 

and improved nutrition and promote 

sustainable agriculture 

Oppsummering

• Forbrukernes holdninger i 

endring

• Behov for kunnskapsbygging

• I 2018 anbefalte et samlet 

Bioteknologiråd å myke opp 

regelverket som regulerer 

genmodifiserte organismer


