
industrien og mikroalgar.

Roquette bioraffineri i Frankrike er den 
fjerde største produsenten av stivelse i ver
da. I dag produserer dei ravsyre av stivel
sen, men tek sikte på å lage både smøremid
del, løysemiddel, plast og andre polymerar 
etter kvart. Dei planlegg òg å lage amino
syra Lmetionin frå stivelse og meiner det 
kan konkurrere på pris og kvalitet med L
metionin frå petroleum. LMetionin blir 
brukt som tilsetjing i dyrefôr.

Nye enzym gjer produksjonen 
meir lønsam
Markus Rarbach i det tyske selskapet Süd
Chemie arbeider med å utvikle andregene
rasjons bioetanol både frå lignocellulose og 
restar av mais, kveite og sukkerrør frå mat

produksjon. Til liks med fleire av fore
dragshaldarane la han vekt på at betre en
zym er nøkkelen til å gjere det meir lønsamt 
å produsere biodrivstoff og andre produkt 
frå biomasse. Enzyma bør vere mest mo
gleg spesifikke, stabile og tilpassa produk
sjonsforholda, kunne yte bra og helst kun
ne produserast på staden. Enzyma trengst 
både til å skilje cellulose frå lignin og til 
nedbryting (hydrolyse) av cellulose til suk
ker. Til å fermentere sukker til bioetanol 
treng ein også betre gjærsortar. (Sjå òg Ge
nialt 2/2008.) 

Frank Seyfried frå Volkswagen ønskte at 
andregenerasjons biodrivstoff skal kunne 
brukast i dei bilmotorane som allereie finst, 
at ein må kunne blande med fossilt driv
stoff og at drivstoffet skal vere sertifisert 

som berekraftig. Volkswagen meiner bioe
tanol har størst potensial for å erstatte fos
silt brennstoff, medan biodieselen blir min
dre viktig av di han blir laga av plantar som 
inneheld olje og lettare konkurrerer med 
matproduksjon. Dessutan toler dei fleste 
dieselmotorane i dag berre 7 % biodiesel i 
drivstoffblandinga. Biometan er òg eit al
ternativ Volkswagen ønskjer å satse på.

Under oppsummeringa var det semje om at 
ideen om den biobaserte økonomien enno 
ikkje har nådd heilt fram hos politikarane i 
Europa. Bioraffineriet er eit viktig konsept, 
av di ein utnyttar alle delane av råstoffet til 
å lage ulike produkt. Biomasse er såleis 
ikkje berre ei drivstoffkjelde. På den andre 
sida kan langt frå alle petroleumsbaserte 
produkt erstattast med biobaserte. 

”Look to Norway!”

Med disse ordene berømmet USAs president Franklin D. Roosevelt den norske handelsflåtes betydning og 

innsats under 2. verdenskrig, men uttrykket kan også beskrive hvordan mange for tiden retter blikket mot 

Norges genteknologilovgivning. I flere internasjonale prosesser revideres nå vurderingskriteriene for GMO-er. 

Samfunnsmessige og sosioøkonomiske aspekter kan vise seg å bli viktigere. I Norge er slike vurderingskriterier 

lovfestet. Norske myndigheter er bedt om å bidra med innspill og erfaringer.

 

Casper Linnestad

GMO-konferanse i Haag
I samme ånd som den nevnte EUhørin
gen, har nederlandske ministre for mat, 
landbruk og miljøvern tatt initiativ til en 
internasjonal konferanse med tema ”As
sessment of the European GMO policy 
framework and exploration of possible 
ways forward”. Nederlandske myndighe
ter tar sikte på å utveksle erfaringer, infor
masjon og bygge en kunnskapsbase for 
sosioøkonomiske sider ved kommersiell 
bruk av GMOer. Konferansen vil blant 
annet ta opp den norske genteknologilov
givningen. Norske myndigheter deltar og 
holder innlegg.

Høring i EU
Også i EU er det lagt opp til en innspills
runde med tilsvarende innhold. EUkom
misjonen har oppfordret medlemslandene 
om å samle inn og utveksle relevant infor
masjon om sosioøkonomiske effekter av å 
sette ut ulike GMOer. Først og fremst er 
EUkommisjonen ute etter erfaringene fra 
å dyrke genmodifiserte planter. Det invi
teres også til å vurdere samfunnsmessige 
effekter av GMOer som befinner seg i 
søknadsprosessen, og av GMOer som 
fortsatt er under utvikling. Etter at EU
kommisjonen har samlet inn informasjo
nen fra medlemslandene, skal det utarbei
des en rapport til Europaparlamentet og 
Europarådet våren 2010.

Fransk etikkomité
Som et ”tungt” EUland er det interessant 
å merke seg at Frankrike, da de satt med 
formannskapet i EU i 2008, opprettet en 
nasjonal, rådgivende komité som skal risi
kovurdere GMOer, herunder også de 
økonomiske, samfunnsmessige og etiske 
konsekvensene ved å ta slike organismer er 
i bruk. I etableringsfasen har komitéen 
vært i kontakt med Bioteknologinemnda, 
som har bidratt med erfaringer, eksempler 
på uttalelser og relevante publikasjoner. 

Indre spenninger i EU
I EU har det ennå ikke vært kvalifisert fler
tall ved noen av GMOavstemningene. Sa
kene har derfor kommet tilbake til Kom
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misjonen, som så har fattet endelige 
vedtak. Så langt er det bare maislinje 
MON810 som dyrkes i EU, først og fremst 
i Spania. 

Medlemsland som Frankrike, Italia, Øst
errike, Hellas, Ungarn, Polen og Romania 
har vist til en sikkerhetsklausul i EUs 
GMOlovverk og proklamert forbud mot 
dyrking av MON810 innenfor sine lande
grenser. Dette har så langt ikke falt i god 
jord hos Kommisjonen. EUs generaldirek
torat for miljø og helse (DG Miljø og DG 
Sanco) har også oppfattet det belastende at 
nasjonale vitenskapskomiteer jevnlig er på 
kollisjonskurs med EFSAs vurderinger (Eu
ropean Food Safety Authority), den sentra
liserte vitenskapskomiteen i EU.
 
Større nasjonale spillerom?
Mye tyder på at Kommisjonen må finne 
nye veier for å komme ut av en fastlåst og 
betent GMOsituasjon. Kommisjonens 
president Barroso har ytret et ønske om at 
sentraliserte vitenskapelige tilrådninger og 
eventuelle godkjenninger i EU nå kan sup
pleres med større grad av nasjonal handle
frihet. Til GMOutsettingsdirektivet i EU 
har Norge forhandlet fram et unntak gjen
nom EØSavtalen som innebærer at vi kan 
motsette oss et GMOvedtak i EU med 
grunnlag i vurderingskriteriene i gentek

nologiloven. Det er imidlertid ennå ikke 
avklart om vi kan få en tilsvarende ord
ning for hoveddelen av dagens GMOsøk
nader, nemlig dem som kommer gjennom 
EUs matlovverk og forordning 1829/2003. 
Det er derfor så langt bare delvis gjennom
slag for Norges vurderingskriterier i EØS

Omstridt GMO-dyrking i EU

Monsantos maislinje MON810 er den 
eneste genmodifiserte planten som dyr
kes i EU. Sorten har fått overført bakte

riegenet cry1ab, som koder for et giftstoff 
som gir resistens overfor larvene til enkelte 
sommerfuglarter. 

I 2008 ble det dyrket insektresistent, gen
modifisert mais på svimlende 20 millioner 
hektar på verdensbasis, mesteparten i 
USA. I Europa er arealet mer beskjedent. 
100 000 hektar med genmodifisert mais i 
Europa utgjør bare 1 % av den totale euro
peiske maisproduksjonen. (80 % av denne 
GMOdyrkingen foregår i Spania.)

MON810 ble godkjent for dyrking i EU 
allerede i 1998. I henhold til EUs regelverk 
må ny godkjenning innhentes for en 
GMO etter 10 år. Monsanto har søkt om 
fornyet godkjenning, og mens søknaden 
behandles kan MON810 fortsatt dyrkes.

EUland som Østerrike, Hellas, Ungarn, 

avtalen. Det blir dermed spesielt interes
sant å følge prosessen videre i EU og bidra 
med innspill som kan gi støtte for økt 
handlefrihet på nasjonale nivåer i Europa, 
inkludert i Norge.

Frankrike og Tyskland har lagt ned na
sjonale forbud mot dyrking av MON810. 
Landene har påberopt seg bruken av en 
sikkerhetsklausul i GMOregelverket. 
Ett argument som går igjen, er at mulige 
negative effekter på ikkemålorganismer 
ved dyrking av MON810 fortsatt ikke er 
godt nok undersøkt. EFSA har vurdert 
det vitenskapelige grunnlaget for god
kjenning og ikke funnet grunn til å til
råde noe annet enn fortsatt markedsad
gang for MON810 i EU.

EUkommisjonen har tidligere ikke 
godtatt at enkeltnasjoner har lagt ned 
veto mot dyrking av EUgodkjente 
GMOer. Nye signaler fra president 
Barroso tyder på at større nasjonale spil
lerom er i anmarsj.

Kilde: www.gmo-safety.eu

Faktaboks: 

Insektresistente GMOlinjer som MON810 kan 
gi dyrkerne økt beskyttelse mot insektangrep. 
Her vises en tradisjonell kolbe som er skadet av 
insektlarver. Foto: Purdue University.

Frankrikes president Nicolas Sarkozy (t.v.) har opprettet en GMOkomité i sitt hjemland som skal vurdere 
sosioøkonomiske forhold og etikk. Kommisjonspresident José Manuel Barroso (t.h.) har tatt til orde for at 
medlemslandene får større nasjonal handlefrihet i spørsmål om dyrking av GMO. Foto: www.ue2008.fr
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