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Bioteknologirådet

• Bioteknologirådet er et rådgivende og frittstående organ for 
forvaltningen som særlig skal vurdere og drøfte prinsipielle eller 
generelle spørsmål knyttet til bioteknologi og genteknologi, herunder 
samfunnsmessige og etiske spørsmål

• vekt på informasjons- og debattskapende aktiviteter ved å bidra til 
informasjon til publikum og bidra til kommunikasjon mellom offentlige 
myndigheter, fagfolk og interesseorganisasjoner

• på begjæring eller av eget tiltak gi uttalelser i saker om 
bioteknologiloven og genteknologiloven

Bestemmer ingenting
MEN, gir gode råd som mange 
velger å følge



Bioteknologirådet



114 foredrag
11.000 tilhørere
116 timer med foredrag

Malmø

København

København

19 åpne møter
2 000 deltakere

2018







Konvensjonell avl



Stråling / kjemikalier

Konvensjonelle avls- og foredlingsmetoder

Cellefusjon



Ny kunnskap kan brukes i avlsprogrammer / genomisk seleksjon



Genmodifisering



Betydelig andel GMO i verdens 

landbruks-produksjon:

• Soya 83 %

• Bomull 75 %

• Mais 29 %

• Raps 24 %

Clive James, 2015
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The life editor

CRISPR







Genmodifisering Genredigering



Kan brukes i alle 
levende organismer











Tomat resistente mot 
soppinfeksjon

Nekrasov et al. 2017

isaaa.org



Økt produktivitet - mais

• «Bryter» fra annen mais-variant satt inn

• Ny mais-variant som tåler tørke bedre

Shi et al. 2017



Wang et al. 2014

Motstandsdyktighet mot meldugg på hvete

www.agric.wa.gov.au





Fremtidens mat?









Regulering av GMO i Norge

• Genteknologiloven

• Matloven



Bærekraft

Samfunnsnytte

Etikk

Miljø

Helse

Vurdering av GMO-er i genteknologiloven



Flertallet foreslår en 
nivådeling av krav til 
GMO-er



Oslo Trondheim

Ås

Bergen

Hamar

Tromsø



Fakultet for 

Biovitenskap



«Norsk Industri synes det er svært positivt at Bioteknologirådet har løftet 
problemstillinger knyttet til genteknologi i den offentlige debatten.»

Nettverk for GMO-fri mat og fôr mener «det er positivt at Bioteknologirådet 
inviterer til bred debatt om utvikling og bruk av genteknologi.»

«Norsk Landbrukssamvirke mener Bioteknologirådet har startet en nødvendig 
debatt om framtidig regulering av nye metoder innen genteknologi»

«Institutt for Biovitenskap ved Universitetet i Bergen ser meget positivt på 
Bioteknologirådets initiativ med tanke på en fornyelse av gjeldende 
Genteknologilov»

ACD Pharma «er svært positive til at dette blir tatt tak i, og dette arbeidet 
haster!» 

«Økologisk Norge er glad for at det inviteres til en åpen og offentlig debatt om 
hva teknologien innebærer og hvilke konsekvenser den kan få.»



04.12.18



Takk for oppmerksomheten!

@biotekradet

facebook.com/bioteknologiradet




