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Mulighetene for bioprospektering i Norge 
har nylig blitt utredet av en gruppe nedsatt 
i samarbeid mellom Innovasjon Norge, 
SIVA (Selskapet for industrivekst) og 
Forsk ningsrådet. Dette var noe av bak-
grunnen for det åpne møtet i juni. Møtele-
der Christina Abildgaard, avdelingsdi-
rektør i Forskningsrådet og medlem av 
Bioteknologinemnda, innledet med å si at 
enkelt fortalt er bioprospektering jakten på 
verdifulle stoffer i naturen.
 
Abildgaard nevnte det etter hvert så kjente 
eksempelet på bioprospektering i Norge da 
utenlandske forskere under en tur på Har-
dangervidda for snart 40 år siden tok med 
seg jordprøver med en mikrosopp, hvorfra 
det senere ble isolert cyclosporin A. Dette 
er et immundempende stoff som i dag bru-
kes over hele verden ved organtransplanta-

sjoner for å unngå frastøtning. Omsetnin-
gen er på over 10 milliarder årlig, men 
Norge får ingenting. 

Abildgaard fortalte at det for tiden er stor 
interesser for norske havområder, ikke 
minst våre kalde farvann i nord. Mange 
arter er uoppdagete eller lite undersøkt, 
og det er store muligheter dersom man 
finner bioaktive stoffer som senere kan 
kommersialiseres. Abildgaard fremhevet 
samtidig at det ikke uten videre er lett å 
gå den lange veien fra leting, innhenting 
av aktive stoffer, til videre forskning og 
kommersialisering.

Lene Lange, professor og instituttleder ved 
Institutt for biologi, Københavns Universi-
tet, mente at bioprospektering fremover vil 
være en viktig faktor for å etablere en mer 

bærekraftig utvikling. I industrielle pro-
sesser kan det være spesielt nyttig med 
komponenter og enzymer som fungerer 
under ekstreme betingelser. Derfor er ha-
bitater som ørkener, varme kilder, salthol-
dige steder og arktiske strøk svært interes-
sante når man leter etter mikroorganismer, 
planter og dyr. Biodiversitet kan også 
konstrueres.  I tiden som kommer kan de-
signede mikroorganismer levere hele 
”pakker av løsninger”. Lange mente at vi 
ikke må undervurdere denne muligheten 
for ny, syntetisk biologi. 

Biomangfoldkonvensjonen skal ikke være 
en barriere for vitenskapelig fremgang. 
Lange viste til at det danske firmaet Novo-
zymes allerede i 1995 utarbeidet retnings-
linjer for sin virksomhet som er i overens-
stemmelse med konvensjonen. Det mest 
grunnleggende prinsippet i denne sam-
menheng er å etablere vinn-vinn-samar-
beid. Lange mente det må være en rettfer-
dig fordeling av godene som kommer ut av 
bioprospektering. Spesielt når utviklings-
land er opphavsland, bør det gis kompen-
sasjon også ene og alene ved at de gir for-
skere fra andre land muligheten til å 
undersøke sine biologiske ressurser. Men 
hva dersom man isolerer en mikrobe fra en 
banan her i Norge? Bananer dyrkes ikke i 
Norge, men hvordan forholder vi oss til 
bakteriene på den?

Lange fremholdt at forventningene til 

Åpent møte

Bioprospektering: Bioteknologisk gulljakt eller 
politisk luftspeiling?

Bioteknologinemnda arrangerte sammen med Fridtjof Nansens institutt og Norges forskningsråd et åpent møte 

om bioprospektering i Oslo den 6. juni. Formålet var å gi informasjon og skape debatt om nasjonal innsats på 

bioprospekteringsområdet. Hva er så langt de praktiske erfaringene, hvilke muligheter ligger foran oss og hva er 

juridiske og byråkratiske flaskehalser?

Casper Linnestad

Et slagkraftig debattpanel på nemndas åpne møte bestod av (f.v.) Peter Johan Schei, Kjersti Lie Gabrielsen, 
Jon Petter Gintal, Lene Lange, Vincent Eijsink og Even Søfteland. Foto: Ole Johan Borge.
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forskning og kommersialisering ofte er for 
store. Lange sa at det er utenkelig med 20-
30 prosent i royalties for dem som har fun-
net et nytt gen eller et protein med en inter-
essant funksjon. Det realistiske er heller 
0,1–0,2 prosent, eller opptil 1 prosent hvis 
man ikke bare har funnet en organisme, 
men en viktig bestanddel og i tillegg bidrar 
med mye detaljkunnskap. Det påløper altså 
så mange utgifter underveis at den opprin-
nelige oppdagelsen eller oppfinnelsen bare 
utgjør en bitteliten del av bildet.

Kjersti Lie Gabrielsen er prosjektleder i 
Marbank, en nasjonal, marin biobank lo-
kalisert i Tromsø som tilrettelegger for 
marin bioprospektering. Gabrielsen for-
talte at formålet med Marbank er at det 
skal samles inn og lagres marint biologisk 
materiale fra områdene langs norskekys-
ten, rundt Svalbard og i Barentshavet. 
Dette materialet gjøres så tilgjengelig for 
forskningsmiljøer og industri som vil drive 
grunnleggende og anvendt forskning. 
Marbanks ambisjon er å samle et bredest 
mulig spekter av marine organismer. På 
laboratoriet dissekeres og frysetørkes prø-
vene, og deretter lages det ekstrakter.

Et eksempel på en samarbeidspartner som 
bruker Marbanks materiale, er MabCent-
SFI,  Senter for forskningsdrevet innova-
sjon. Deres målsetting er å lete etter inter-
essante bioaktive molekyler fra arktiske og 
subarktiske organismer med tanke på vi-

dere forskning, innovasjon og kommersia-
lisering. Vertsinstitusjonen er Universitetet 
i Tromsø. MabCent leter systematisk etter 
forbindelser som kan ha effekt mot blant 
annet kreftceller og virus. 

Gabrielsen advarte om at så lenge vi ikke 
har noen betydelig industri på området 
her i landet, så ender nok et eventuelt funn 
fra en nasjonal forskningsinstitusjon opp i 
et stort internasjonalt selskap.

Trond E. Ellingsen, professor ved SIN-
TEF, ga oss eksempler på bioprospekte-
ring ved SINTEF/NTNU. Ellingsen 
bruker mikroorganismer og fremhevet at 
fordelene ved dette er at mye cellemasse 
da kan skaffes til veie på kort tid, og at en 
bakteriestartkultur ikke tar mye plass i en 
fryser. Typiske produkter som lages i mi-
krobielle prosesser, er antibiotika, enzy-
mer, vitaminer, aminosyrer og ulike bio-
polymerer. Ellingsen sa at i en reaktor på 
500 kubikk kan man i løpet av litt over et 
døgn produsere mer enn 50 tonn av for 
eksempel aminosyren lysin! Organismene 
er normalt ikke skreddersydd for å produ-
sere så mye, men de kan endres genetisk 
for å få til en god produksjon. I Trond-
heim testes titusener av mikroorganismer 
for varianter og mutanter for å finne ut 
om én bestemt organisme kan være en 
enda bedre produksjonsplattform enn 
dem man allerede har. Mye av dette ar-
beidet er automatisert.

Ellingsen ga et eksempel på vellykket bio-
prospektering på 50-tallet da japanere lette 
etter organismer som kunne produsere 
aminosyren lysin. Lysin brukes som til-
satsstoff til fôr til gris, kylling og høns. De 
fant en organisme i fjæra i Lyngenfjorden 
som kunne produsere en annen aminosy-
re, glutamat, og den organismen ble senere 
modifisert til også å produsere lysin. I dag 
står denne organismen alene for produk-
sjon av mer enn 2 millioner tonn pr. år av 
disse to aminosyrene, og verdien anslås til 
25 milliarder kroner.

Ellingsen leter blant annet etter krefthem-
mende forbindelser i bakterieprøver fra 
Trondheimsfjorden. Bakteriene dyrkes på 
en plate med vekstmedium, og kolonier 
plukkes. Til nå har de funnet 29 kandida-
ter som later til å virke mot kreftceller, 33 
kandidater mot sopp og mer enn 100 kan-
didater med antimikrobiell aktivitet. 

Vincent Eijsink, professor ved UMB, be-
skrev sin bioprospekteringsrelaterte virk-
somhet på Ås. Eijsink arbeider blant annet 
med å finne verdifulle substanser i bipro-
dukter. Eijsink minnet oss om at det uav-
brutt foregår en krig i naturen. Planter, 
bakterier og sopp ”krangler og kriger” uav-
latelig. De har fantastiske biologiske vå-
pen, og vi har bare forstått noe av dette. 
Eijsink sa også at mange biologiske løsnin-
ger og systemer nærmest ligger i dagen. 
Ved UMB arbeider de derfor bl.a. med å 

Også fiskeriminister Helga Pedersen ser et potensial i bioprospektering. Her besøker statsråden et laboratorium hos prosjektleder Kjersti Lie Gabrielsen (t.h.) i 
Marbank, en nasjonal marin biobank lokalisert i Tromsø. Foto: Ole Magnus Rapp/Aftenposten/SCANPIX.
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utvikle nye enzymer og enzymteknologi 
ved å se på trygge enzymer fra våre matva-
rer, en overraskende uutnyttet ressurs med 
potensielt stor betydning. Eijsinks gruppe 
arbeider også med mulighetene for å kon-
struere nye enzymer i laboratoriet for spe-
sielle industrielle prosesser.

Det er altså ikke bare på mørke havdyp, i 
arktiske strøk og i varme kilder at biopro-
spektering er aktuelt. Eijsink sa at en an-
nen strategi for bioprospektering er å ta 
utgangspunkt i et behov, og så lete etter 
hvor i naturen man har lignende problem 
eller situasjon. For å finne flere løsninger 
på eksempelvis cellulose- og ligninned-
brytning (aktuelt for bruk av trær til bio-
drivstoff) er aktuelle biotoper lett tilgjen-
gelige i form av stubber og trær som brytes 
ned i skogen.

Kappløpet om å foreta bioprospektering i 
spektakulære områder med helt spesielle 
miljøbetingelser mente Eijsink snarest må 
suppleres av en mer målrettet letevirksom-
het på land. Her har norske myndigheter 
så langt forsømt seg, mente han, og under-
streket fordelen ved at man da også ofte vet 
hvor det bør letes, og at man lettere kan få 
en industriell anvendelse av forskningen.

Even Søfteland, daglig leder SalmoBreed 
og medlem av Bioteknologinemnda, un-
derstreket de langsiktige perspektivene hos 
aktører innen bioprospektering og biotek-
nologi. Hans firma driver utvikling, pro-
duksjon og salg av lakse- og ørretegg inter-
nasjonalt. Selve selskapet ble etablert i 
2000, men avlsmaterialet for laks ble eta-
blert i 1973 og for ørret enda tidligere, al-
lerede i 1964. Laksen ble i sin tid hentet i 
elver på Vestlandet, mens ørreten var cana-
disk regnbueørret.

En utfordring for Søfteland er at Salmo-
Breeds fiskegener stjeles hver dag. Når fir-
maet selger rogn til en kunde i Norge eller 
et annet land, står det i kontraktene at 
man ikke kan oppskalere og starte repro-
duksjon. Dette er det imidlertid veldig 
vanskelig å kontrollere. En mulighet er 
imidlertid å ”stenge” materialet for videre 
avl. Det kan for eksempel gjøres ved å spis-
se avlsmaterialet i én retning, noe som gjør 
det vanskelig å reprodusere det videre av 
andre. Firmaet styrer da hvilke laksefami-
lier som får pare seg med hverandre. Selv 
om det er stor bredde i den såkalte avlskjer-
nen, er det mindre bredde i produktet som 
skal ut til kundene. Dersom du som kunde 

har kjøpt rogn, setter det i produksjon, 
men så (ulovlig) begynner å avle videre på 
fisken, får du til slutt høyst sannsynlig et 
dårligere produkt. Søfteland nevnte at det 
også kan tas patenter på elementer i det ge-
netiske materialet, men at patenter likevel 
er et nesten ukjent begrep innen oppdretts-
næringen i dag.

Det å beskytte innsatsen på forskning og 
utvikling er noe av det viktigste Salmo-
Breed arbeider med for tiden. Søfteland 
kunne ikke se at det nye lovverket som er 
på vei, gir den ønskede beskyttelsen, og at 
det er en fare for at det også kan represen-
tere en stengsel for videre utvikling.

Peter Johan Schei, direktør ved Fridtjof 
Nansens institutt, var av dem som i sin tid 
var med på å forhandle frem biomang-
foldskonvensjonen. Konvensjonen slo fast 
at det er statene selv som har rettighetene 
til de biologiske ressursene innenfor sitt 
område. Schei fortalte i sitt foredrag at det 
da var viktige forhandlinger om balansen 
mellom det å ha tilgang til biodiversiteten 
(særlig for de rike landene som ofte har 
mer begrenset biodiversitet) og hvor mye 
utbytte et opphavsland skulle ha ved frem-
tidig bruk.

Det er mange land (snart hundre) som har 
laget omfattende oppfølgende bestemmel-
ser om hvordan andre land skal kunne få 
tilgang til deres genetiske ressurser. Schei 
syntes man i mange tilfeller har gått altfor 
langt og gjort dette for komplisert, men 
fremhevet samtidig betydningen av at det 
finnes retningslinjer. Schei sa at det nå er 
kommet en hjemmel til å lage norske ret-
ningslinjer for bioprospektering gjennom 
havressursloven, men at vi samtidig fort-
satt venter på naturmangfoldloven og til-
hørende føringer. 

Tore Riise, spesialrådgiver i Fiskeri- og 
kystdepartementet, tok opp havressurslo-
ven og bioprospektering. Havressursloven 
ble lagt frem for Stortinget 21. desember i 
fjor og ble vedtatt 28. april i år. Formålet 
er at loven skal bidra til en bærekraftig og 
samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning 
av de viltlevende marine ressursene og det 
tilhørende genetiske materialet. Den slår 
fast at retten til de viltlevende marine res-
sursene tilhører fellesskapet i Norge. 

Morten Walløe Tvedt, seniorforsker ved 
Fridtjof Nansens institutt, har arbeidet 

Faktaboks: 

Lover som berører bioprospektering
Havressursloven ble behandlet av 
Stortinget 28. april. Loven har et eget 
kapittel om utnytting av genetiske res-
surser. 
 
Naturmangfoldloven er ennå ikke 
lagt fram for Stortinget. Loven vil be-
røre kontroll av letevirksomhet og re-
gulere utnyttelsen av genetiske ressur-
ser opp mot bevaring av biologisk 
mangfold.

Biomangfoldkonvensjonen fra 1992 
har som målsetning å verne naturen og 
sørge for bærekraftig bruk av den. I til-
legg omhandler konvensjonen en rett-
ferdig fordeling av utbytte og utnytting 
av genetiske ressurser.

Havrettskonvensjonen gir kyststaten 
suverene rettigheter, blant annet over 
alle levende og ikke-levende naturfore-
komster i vannet, over havbunnen og 
på havbunnen. 

Bioprospektering er også aktuelt på lett tilgjen-
gelige biotoper som stubber. Jan Hellström/
ScandinavianStockPhoto.
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med hvordan utviklingsland kan bruke 
patentbeskyttelse som virkemiddel for å 
fremme forskning og utvikling. Walløe 
Tvedt hevdet at et av dilemmaene rundt 
patentering og bioprospektering er forhol-
det mellom patentreglene og andre rettig-
hetstyper, slik som dem man for tiden har 
etablert i den norske havressursloven, hvor 
det skal være en fellesskapsrett til genres-
sursene. Hvordan balansere fellesskapets 
rett med rettighetene som en aktør har til 
det som utvikles? 

Tvedt sa at et patent gir en eksklusiv ret-
tighet til å benytte det man har fått patent 
på. I en verdikjede fra bioprospektering 
mot et ferdig produkt kan man tenke seg 
at patentbeskyttelsen søkes på litt ulike 
stadier i verdikjeden. Enten kan det være 
et prosesspatent, som går på en teknikk 
for å isolere eller bearbeide et biologisk 
materiale frem mot en mer interessant 
komponent, eller et produktpatent på 
selve stoffet som utvikles.

Tvedt minnet om at patentsystemet opp-
rinnelig var ment for å stimulere til pro-
duktutvikling og skulle sørge for at pro-
dukter nådde ut i markedet. Den som har 

laget en medisin og har patent på denne, 
har altså også en eksklusiv rett til å selge. 
Et patent på genet, derimot, eller på en 
prosess som ligger tidlig i verdikjeden, kan 
ha en stor blokkerende effekt. Walløe 
Tvedt så tendenser til at det innvilges pa-
tenter som ligger tidligere i forsknings-
kjeden. Han påpekte denne vanskelige 
balansegangen mellom det å fremme inn-
ovasjon, samtidig som andre blokkers fra 
deltakelse i forskning og utvikling.

Tvedt viste avslutningsvis til patentlovens 
§ 1.3, som slår klart fast at biologisk mate-
riale, eller fremgangsmåter for å fremstille, 
behandle eller anvende biologisk materia-
le, kan patenteres. Likevel er oppfinnelses-
høyde er et viktig vilkår. EPO, den euro-
peiske patentorganisasjonen, som Norge 
sluttet seg til i fjor, vurderer at patent kan 
innvilges dersom en oppfinnelse skiller seg 
vesentlig fra det som til nå er kjent, og 
samtidig ikke er ”åpenbart” for en som 
kjenner teknikken. 

Jon Petter Gintal, seniorrådgiver ved Sa-
metinget, tok til slutt opp temaet rettferdig 
fordeling og urfolks rettigheter. Gintal vis-
te til at et av hovedformålene under kon-

vensjonen om biologisk mangfold er en 
rettferdig fordeling av utbytte av utnytting 
av genetiske ressurser. Kortversjonen er at 
utviklingslandene vil ha sin andel av fortje-
nesten mens i-landene ønsker tilgang til 
genressurser. Midt i mellom har urfolkene 
stått, og det er først de senere årene at urfol-
kene har blitt omfattet som en egen part 
med tilhørende rettigheter i forhandlinger. 

De statene som nå har ratifisert konven-
sjonen om biologisk mangfold, har også 
forpliktet seg til å respektere, bevare og 
opprettholde urfolks tradisjonelle kunn-
skaper som er forenelig med vern og bære-
kraftig bruk. Gintal sa at Sametinget 
nettopp har satt av midler til kartlegging 
og systematisering av tradisjonelle kunn-
skaper. I denne sammenheng skal det ut-
vikles etiske koder for innsamling av tra-
disjonelle kunnskaper, som så legges i et 
register. Gintal fortalte at mye av dette ar-
beidet skal gjøres i regi av Samisk høy-
skole i Kautokeino.
 
Bioteknologinemndas åpne møte ble avslut-
tet med en debatt. En rapport er under utar-
beidelse og vil bli lagt ut på nemndas hjem-
mesider.

Norsk medisinjakt i fjæra. Bakterier og alger samles inn av Kjell Josefsen og Nina Øyno, SINTEF, i jakten på antibiotika og andre bioaktive stoffer. 
Foto: Geir Otto Johansen/SCANPIX.




