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Bioteknologirådet er et frittstående,  
regjeringsoppnevnt organ, og ble første  
gang oppnevnt i 1991. Fram til 1. juni 2014 
het organet Bioteknologinemnda. 
Bioteknologirådet er hjemlet i lov om  
humanmedisinsk bruk av bioteknologi  
m.m. (bioteknologiloven) og lov om  
framstilling og bruk av genmodifiserte  
organismer (genteknologiloven).

Bioteknologirådet gir råd i saker som  
gjelder bruk av bio- og genteknologi på 
mennesker, dyr, planter og mikro-
organismer. Videre skal Bioteknologirådet 
skape debatt og tilby informasjon. I sine 
vurderinger  skal rådet spesielt vektlegge 
de etiske og  samfunnsmessige konse- 
kvensene ved bruk  av moderne 
bioteknologi.

Bioteknologirådet har 15 medlemmer og  
fem varamedlemmer som er oppnevnt for 
perioden 2014–2017. I tillegg inviteres seks 
departementer til møtene som observatører.  
Bioteknologirådets sekretariat holder til i  
Oslo sentrum. Bioteknologirådet har et 
budsjett på 9,5 millioner kroner for 2017.
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På tide å diskutere 
genteknologiloven
Bioteknologirådet foreslår endringer  
i den norske genteknologiloven. Nå 
ønsker vi å høre dine meninger om 
denne viktige tematikken.

Bioteknologirådet jobber i skjæringspunktet 
mellom vitenskap, jus og etikk. Vi uttaler oss 
om mange vanskelige saker der bioteknologi 
kan få store konsekvenser for både enkelt-
personer og samfunnet som helhet. De tjue 
medlemmene har sammensatt faglig og per-
sonlig bakgrunn og ofte deler vi oss i flertall 
og mindretall når anbefalingene skal gis. 
Over det siste året har vi jobbet med en 
uttalelse om genteknologiloven, som regu-
lerer fremstilling av genmodifiserte planter, 
dyr og mikroorganismer. Arbeidet har vært 
krevende, og uenighetene tydelige. Saken er 
en av de viktigste rådet har behandlet i denne 
perioden. For med den raske utviklingen på 

genteknologifeltet, og den store betydningen 
dette kan få for samfunnet, mener vi det er 
viktig å vurdere om det regelverket som nå 
er 25 år gammelt bør endres for framtida.  
 Teknologiske fremskritt som den mye 
omtalte CRISPR-metoden gjør det nå mulig 
å lage målrettede genetiske endringer på en 
helt annen måte enn da genteknologiloven 
ble vedtatt i 1993. Slik genredigering gir 
mange flere muligheter og større kontroll 
enn det man har hatt med «klassisk» gen-
modifisering. Genredigering har blant annet 
potensial til å bidra til økt dyrevelferd og økt 

produktivitet i landbruket. Samtidig bringer 
en så kraftfull teknologi med seg en rekke 
utfordringer. 
 Bioteknologirådet mener det er viktig å 
diskutere hvilke regler som best kan legge 
til rette for trygg, samfunnsnyttig, bære-
kraftig og etisk forsvarlig bruk av gentek-
nologi. Derfor fremmer vi nå forslag til 
hvordan dette kan gjøres (se sak på s. 4–6). 
Både flertallet og mindretallet har begrun-
net sine standpunkter slik at det skal være 
enkelt for et bredt publikum å sette seg inn 
i argumentene som ligger bak. Vi håper at 
uttalelsen kan bidra til en mer nyansert 
debatt om GMO og vil invitere mange med i 
de avveiningene som skal gjøres mellom 
utvikling av metoder som kan bidra til 
robust matproduksjon og mindre sykdom 
– og styring som sikrer at kravet om sam-
funnsnytte, bærekraft og etisk forsvarlighet 
videreføres.  Samtidig må forbrukernes inter-
esser ivaretas.
 I denne saken har Bioteknologirådet valgt 
en ny arbeidsform. I stedet for å oversende 
anbefalingene til regjeringen umiddel- 
bart, ønsker vi først innspill fra berørte 
parter og interesseorganisasjoner til mat-
produsenter og forbrukere og alle andre som 
ønsker å delta i debatten. Vi vil blant annet 
avholde åpne møter i flere norske byer i de 
første månedene i 2018. Med en slik inn-
spillsrunde håper vi at vi kan komme frem 
til en endelig uttalelse som best ivaretar 
ulike hensyn i en så kompleks sak.
 Dine vurderinger og argumenter vil på- 
virke de rådene som Bioteknologirådet til slutt 
vil oversende til regjeringen.  Vi håper du tar 
imot invitasjonen og vil delta i debatten!

KOMMENTAR

» Vi håper du tar 
imot invitasjonen og 
vil delta i debatten!
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FÅ ORD VEKKER like mye engasjement 
som «GMO». For noen representerer det 
håp om planter og dyr som kan bidra til mer 
produktiv og bærekraftig matproduksjon. 
For andre vekker det frykt for negative miljø- 
konsekvenser og sentralisering av makten 
over maten vår hos internasjonale storkon-
sern. I takt med den raske teknologiske 
utviklingen tiltar nå debatten om det er 
behov for fornying av et over 24 år gammelt 
GMO-regelverk. 

Teknologisk utvikling gir nye  
muligheter og utfordringer
Teknologi for å genmodifisere planter, dyr og 
mikroorganismer har eksistert i over tretti år 
og det er dyrket GMO-planter i over 20 år. 
Likevel har det skjedd en rask og omfattende 
utvikling innen genteknologien de siste 
årene. Vi har fått flere nye metoder som både 
er enklere og billigere å ta i bruk, og som gir 
mange flere muligheter til å endre organis-
menes arvestoff enn tidligere. Særlig genredi-
gering, med CRISPR-metoden i spissen, har 
eksepsjonelt raskt inntatt forskningslabora-

toriene over hele verden. Metoden muliggjør 
blant annet målrettet å fjerne, bytte ut og 
legge til DNA, eller å skru av og på genene 
uten å endre DNA-sekvensen i det hele tatt.
 Dette har ført til en økning i forskning 
knyttet til utvikling av organismer med egen-
skaper som potensielt kan bidra til utvikling 
av samfunnsnyttige, bærekraftige og etisk 
forsvarlige produkter. Eksempler er planter 
og dyr som er motstandsdyktige mot sykdom 
og korn og andre matplanter som produserer 
mer per areal. Mat som kan gi potensiell hel-
segevinst, som gluten-redusert hvete og plan-
teoljer med mindre mettet fett, er eksempler 
på produkter under utvikling som skal gagne 
forbrukeren direkte. 
 Så kraftfull teknologi kan imidlertid  
medføre en rekke utfordringer. Blant annet 
gir den mulighet til å fremstille organismer 
som kan oppføre seg svært annerledes i møte 
med naturen enn de organismene som fins i 

Genteknologifeltet er i en rivende utvikling. Bioteknologirådet 
mener det er nødvendig med en ny offentlig debatt om hvordan 
vi regulerer genmodifiserte organismer (GMO). 

Av Sigrid Bratlie og Ole Johan Borge

Inviterer til debatt 

om fremtidens GMO-regulering 

Foto: iStock. 
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dag. Det kan for eksempel være mikroorga-
nismer med helsyntetiske gener, eller såkalte 
gen-drivere som er designet for å spre gene-
tiske endringer i store populasjoner av ville 
planter og dyr. At teknologien er så tilgjenge-
lig, for eksempel som verktøy på hobbylabo-
ratorier der genredigerte organismer kan 
lages utenfor myndighetenes kontroll (gjør-
det-selv-biologi), gjør det også utfordrende å 
håndheve lovens restriksjoner. 

Vi må diskutere regelverket
Lovene som definerer og regulerer GMO 
både i Norge, EU og i andre deler av verden, 
ble utformet da genteknologien var tidlig i 
utviklingen. Reguleringen er blant annet 
basert på skillelinjer som er i ferd med å 
viskes ut av nye teknologier, for eksempel 
om en genetisk endring kan oppstå naturlig 
eller ikke, siden genredigering kan brukes 
til dette også (se BOKS 2). 

 Nå raser debatten om hvordan gentek-
nologi bør reguleres, blant annet om dagens 
regelverk er velegnet for forskning og ut- 
vikling av morgendagens produkter (se sak 
om planteforedlingsselskapet Graminor på 
side 10). Bioteknologirådet mener det er 

viktig å diskutere hvordan vi gjennom lov-
verket kan legge til rette for å utnytte gen-
teknologiens potensial, samtidig som man 
ivaretar hensynet til helse og miljø, bære-
kraft, samfunnsnytte og etikk. 

Saken fortsetter på neste side.

Bioteknologirådet presenterte forslag til fremtidens genteknologilov under åpent debattmøte på Litteraturhuset i Oslo i desember. I panelet var planteforsker Trine 
Hvoslef-Eide, adm.dir. i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk, adm.dir. i Norsk Landbrukssamvirke Ola Hedstein og daglig leder i Nettverk for GMO-fri mat og fôr  
Aina Bartmann. Rådets leder Kristin Halvorsen ledet debatten, med innspill fra Arne Holst-Jensen og en rekke andre rådsmedlemmer.

»  Vi har fått flere 
nye metoder som  

både er enklere og 
billigere å ta i bruk.

Boks 2: Et eksempel

Et eksempel på et produkt som utfordrer regelverket er storfe med en genvariant som gir 
hornløshet, som unngår behovet for fysisk avhorning. Denne genvarianten kan enten 
krysses inn ved vanlig avl, eller lages med genredigering (se egen sak på side 8). Skal slike 
storfe reguleres ulikt, når sluttproduktet i praksis er det samme? Er det grunn til å 
mistenke at den ene metoden innebærer større helse- og miljørisiko enn den andre? Bør 
metodene vurderes ulikt med tanke på samfunnsnytte, bærekraft og etikk? Skal den ene 
merkes som GMO, men ikke den andre? Hvilken informasjon er i så fall relevant? 

Boks 1: Dagens krav til godkjenning av GMO

Før en GMO kan godkjennes, skal det vurderes om den medfører risiko for helse og miljø. 
Dette er lovfestet i både Norge og EU. I Norge skal det i tillegg gjøres en vurdering av 
bærekraft, samfunnsnytte og etikk. Krav om merking og sporbarhet kommer i tillegg til 
godkjenningsordningen. 

4–2017  //
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Vil høre din mening
Det er mange ulike meninger, både i Biotek-
nologirådet og blant andre aktører, om hvilke 
regulatoriske rammer som er de beste for 
bruk av genteknologi. Anbefalingene som 
fremmes her reiser også en rekke spørsmål. 
Rådet inviterer derfor til offentlig debatt og 
dialog for å motta innspill fra alle berørte 
parter, som et videre grunnlag for disku-
sjon før en endelig anbefaling vedtas i løpet 
av 2018.
 Bioteknologirådet vil i de kommende 
månedene arrangere foredrag og åpne debatt-
møter flere steder i landet. Informasjon om 

møtene legges ut på våre nettsider. Synspunk-
ter og «høringsinnspill» kan også fremmes på 
Bioteknologirådets nettsider www.biotekno-
logiradet.no/genteknologiloven.  
 Bioteknologirådet håper at denne til-
nærmingen vil bidra til kunnskapsoppbyg-
ging og konstruktive diskusjoner om et 
svært viktig tema i tiden som kommer. 
Rådet har også som ambisjon at uttalelsen 
skal bli et konstruktivt bidrag til den inter-
nasjonale debatten om hvordan organismer 
fremstilt med genteknologi bør reguleres.
 Hvilke rammer ønsker du for bruk av 
genteknologi i fremtiden? Si din mening!    

Hva mener forbrukerne? Foto: iStock. 

  Hva mener Bioteknologirådet? 

Hvordan bør organismer som omfattes  

av loven reguleres? 

Et flertall på 17 av rådets 20 medlemmer 
mener at kravene til godkjenning av gen- 
modifiserte organismer bør deles inn i ulike 
nivåer. Dette kan gjøres etter hvilken genetisk 
endring som er foretatt, etter noen overord-
nede prinsipper. Eksempelvis kan relevante 
kriterier være om endringen er permanent og 
arvbar, om endringen også kan oppnås med 
konvensjonelle metoder, og om det er satt  
inn nytt arvestoff fra andre arter. Disse med- 
lemmene mener at meldeplikt kan være 
tilstrekkelig på laveste nivå, mens øvrige 
nivåer kan ha differensierte krav til god- 
kjenning. 

Ett av rådets medlemmer mener en nivå- 
deling av krav til risikovurdering i stedet bør 
baseres på en forhåndsvurdering av etisk 
forsvarlighet, og at det bør stilles eksplisitt 
krav om godkjenning for alle GMO-er 
uavhengig av nivå.

To rådsmedlemmer mener vi bør beholde 
dagens system, der det prinsipielt stilles 
samme krav til godkjenning for alle organis-
mer som omfattes av loven, men at mulig-
heten til å differensiere mellom ulike typer 
organismer gjennom veiledningsdokumenter 
bør benyttes mer aktivt.  

Hva bør reguleres i genteknologiloven? 

Det er større uenighet om hva som bør 
omfattes av genteknologiloven. Med unntak 
av organismer som har midlertidige, ikke- 
arvelige endringer som DNA-vaksiner, mener 
ingen av rådets medlemmer at organismer 
fremstilt med genteknologi skal unntas gen- 
teknologiloven. Tvert imot mener et flertall på 
13 av medlemmene at enkelte konvensjonelle 
metoder (som mutagenese, tripolidisering og 
cellefusjon), bør reguleres på samme måte 
som GMO. Dette begrunnes med prinsippet 
om likebehandling. Slik regulering av konven- 
sjonelle metoder forutsetter dog et nivådelt 
system. Et mindretall på 7 av medlemmene 
mener at vi, av pragmatiske årsaker, bør 
opprettholde dagens skille, der organismer 
fremstilt med konvensjonelle metoder holdes 
utenfor genteknologiloven.

Fortsatt krav om merking og sporbarhet?

Når det gjelder krav til merking og sporbarhet, 
har rådets medlemmer delt seg i to hoved-
grupper. Et flertall på 17 av medlemmene 
mener merkekravet bør differensieres etter 
hvilket nivå GMO-en er definert inn i, slik at 
forbrukeren skal få et enda bedre grunnlag 
for å velge. Av disse mener fem av medlem-
mene at organismer på det laveste nivået 
(endringer som kan oppstå naturlig eller kan 
oppnås med konvensjonelle metoder) bør 
unntas fra merkekravet, mens de øvrige 
medlemmene mener at alle organismer som 
omfattes av loven bør merkes. Dette flertallet 

på 17 medlemmer mener også at krav til 
sporbarhet bør utredes nærmere, og at det 
kan være hensiktsmessig å differensiere 
kravet etter hva som er rimelig gjennomfør-
bart. Et mindretall på tre medlemmer mener 
dagens krav til merking og sporbarhet bør 
bestå uendret.

Fortsatt krav om samfunnsnytte,  

bærekraft og etikk?

Uavhengig av hva som reguleres i genteknologi- 
loven, og hvordan det reguleres der, mener et 
samlet Bioteknologiråd at prinsippet om at krite-
riene bærekraft, samfunnsnytte og etikk skal 
vurderes bør ligge fast. Det er imidlertid uenig- 
het om vektingen av kravene. Et flertall på 13 
medlemmer mener at det bør stilles krav om 
positivt bidrag til samfunnsnytte, bærekraft og 
etikk for alle organismer som omfattes av loven. 
Et mindretall på sju medlemmer mener 
imidlertid at kravene bør nivådeles, der det er 
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 (kunstige) DNA-sekvenser. 

Forskning og kompetansebygging

Bioteknologirådets medlemmer er helt 
samstemte når det gjelder forskning. De 
mener det er viktig å legge til rette for å 
innhente kunnskap om tekniske og sikker-
hetsmessige aspekter ved teknologiene, 
samt å bygge kompetanse i norske miljøer.
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GMO 
– til gavn eller ulempe for samfunnet?

NORGE ER UNIKT ved at nytteverdien 
for samfunnet er spesifisert som ett av fem 
vurderingskriterier for genmodifiserte orga-
nismer (GMO-er). Den norske genteknologi-
loven krever at genmodifiserte organismer 
(mikroorganismer, planter og dyr) ikke skal 
være skadelige for miljø og helse for å kunne 
godkjennes i Norge. Loven krever også at det 
skal vurderes om en GMO bidrar til bære-
kraftig utvikling, er etisk forsvarlig og om 
den er samfunnsnyttig. Men hvordan skal 
man forstå og vurdere begrepet samfunns-
nytte dersom et firma søker om godkjenning 
av en GMO i Norge? 

Bioteknologirådet vurderer
I den norske saksbehandlingen for GMO-
søknader er det Bioteknologirådet som har 
ansvar for å vurdere de tre kriteriene bære-
kraft, samfunnsnytte og etikk. Bioteknolo-
girådet kan stille spørsmål til søkeren 
dersom det er uklarheter eller mangler 
informasjon. Til nå har det vært begrenset 
med informasjon om hvordan begrepet 
samfunnsnytte skal vurderes. Miljødirek-
toratet ga derfor Bioteknologirådet i opp-
drag å utarbeide en veiledning på dette 
området. Veiledningen skal kunne brukes i 
saksbehandling knyttet til GMO, både av 
Miljødirektoratet, Bioteknologirådet og av 
andre. Utgangspunktet for rapporten er en 
allerede mye brukt veiledning på sam-
funnsøkonomiske analyser, utgitt av Direk-
toratet for økonomistyring (DFØ). 

Steg-for-steg-veiledning
Viktige momenter i arbeidet med å vurdere 
samfunnsnytte er å se på hvilke konsekvenser, 
både fordeler og ulemper, en godkjenning 
av en GMO vil få sammenlignet med avslag.  

Hvilke grupper i samfunnet kan bli berørt 
og hvordan kan samfunnet ellers, som 
norsk matproduksjon, bli påvirket? I tillegg 
forsøker veilederen å gi en rettesnor for hvor-
dan man kan tallfeste disse virkningene. 
 Neste steg i en slik analyse er å se på om 
godkjenning av eller forbud mot en GMO er 
lønnsomt for samfunnet, det vil si om nyt-
teeffektene overstiger kostnadene. At et 
forbud eller avslag er samfunnsøkonomisk 
lønnsomt, vil her bety at befolkningen til 
sammen er villig til å betale det en god-
kjenning eller et forbud koster. 
 Det er ofte usikkerhet rundt konsekven-
sene av å godkjenne eller forby en GMO. 
Man må da se på hvordan disse slår ut, og 
om det er noe som kan gjøres for å minske 
denne usikkerheten.
 I nest siste steg i veiledningen vurderes det 
hvordan fordeler og ulemper fordeler seg 
mellom ulike grupper i samfunnet. Dersom en 
GMO skulle tillates i Norge, hvem får gevin-
stene og hvem må bære kostnadene? Er det 
noen grupper som kommer særlig dårlig ut? 

Samlet vurdering til slutt
Til slutt, etter å ha gått gjennom trinnene i 
veiledningen og gjort vurderinger, skal  

Bioteknologirådet gi en samlet vurdering 
og deretter anbefale om en GMO bør god-
kjennes eller forbys, sett i lys av kriteriet 
samfunnsnytte.
 Bioteknologirådet gjør også tilsvarende 
vurderinger for kriteriene etikk og bære-
kraft, og kommer deretter med en samlet 
anbefaling basert på de tre vurderingskri-
teriene. Bioteknologirådet har tidligere 
laget to rapporter om hvordan bærekraft 
skal vurderes.    

Foto: iStock. 

Hvilke konsekvenser vil en 
godkjenning eller avslag 
av GMO få for samfunnet? 
Bioteknologirådet har 
utarbeidet en veiledning for  
å vurdere samfunnsnytte.

Av Hilde Mellegård

Soya og potet

I rapporten er det brukt to eksempler 

for å belyse hvordan samfunnsnytte 

kan vurderes i GMO-sammenheng. 

Disse er import av genmodifisert soya 

som er resistent mot sprøytemiddel 

med glyfosat og genmodifisert potet 

som er resistent mot sykdommen 

tørråte. Soyaen er på det internasjonale 

markedet i dag, og er den GMO-en det 

dyrkes mest av i verden, mens poteten  

nylig er godkjent for salg i USA.



KYR MED HORN kan skade mennesker 
og andre kyr. Hornløse kyr er derfor en 
fordel. Å avle frem kyr som både lager mye 
melk, har god helse, er fruktbare og samtidig 
fødes uten horn, tar lang tid. Spotigy og 
Buri er to genredigerte kalver uten horn, 
som forskere ved det genteknologiske firmaet 
Recombinetics har fått frem i samarbeid 
med universiteter i Minnesota og Texas. 
Forskerne har dermed tatt en snarvei med 
egenskapen hornløshet i forhold til tradi-
sjonell avl. 

Genetikken bestemmer
Kalver kan være født både med og uten anlegg 
for horn. Det er nemlig dyrenes arveanlegg, 
deres genetikk, som bestemmer om det skal 
vokse ut horn eller ikke. De eksakte tallene på 

hvor mange kalver som fødes med anlegg for 
horn i Norge i dag, er usikre. Avlsselskapet 
Geno anslår at av de 200 000 kalvene av mel-
kekurasen Norsk Rødt Fe (NRF) som fødes 
årlig, har omtrent 70 prosent horn. 

Krav om bedøvelse
I Norge tillates avhorning av kalver før de 
er seks uker gamle. Regelverket krever at 
avhorningen skal gjøres av veterinær, og at 
kalven skal få bedøvelse og smertestil-
lende. Veterinæren bruker varmluft eller et 
oppvarmet avhorningsjern for å hindre 
hornvekst. Siden veterinærer koster penger, 
er dette en ekstra kostnad for bonden. I 
USA, der Spotigy og Buri vokser opp, er det 
ikke tilsvarende krav til bedøvelse og smer-
testillende ved avhorning.

Pluss med hornløshet 
Det er fullt mulig å krysse inn genvarianten 
som gir hornløse kyr og okser ved tradisjo-
nell avl, dersom genvarianten finnes i 
populasjonen fra før. For avlsdyr (okser og 
kyr) regnes det som et pluss om dyrene har 
gener som gir hornløse avkom. De får da 
høyere avlsverdi. En ulempe med tradisjo-
nell avl er at det naturlig nok også følger 
med andre egenskaper enn hornløshet. 
Hornløse dyr har ikke alltid en samlet sett 
god nok genetikk til å bli satset på videre. 
Det vil derfor kunne ta lang tid å øke ande-
len av storfe uten horn ved vanlig avl. 
 

Kunnskap 
– et viktig konkurransefortrinn
Avlsorganisasjonen Geno, som arbeider med 
å få frem friske kyr som produserer godt 
kjøtt og mye melk, leverer genetisk materi-
ale som sæd og embryoer til både det norske 
markedet og globalt. Geno har merket økt 
etterspørsel etter hornløshet som egenskap.
 – Hornløshet teller positivt for dyras 
avlsverdi, sier Håvard Melbø Tajet, som er 
leder for forskning og utviklingsarbeid 
(FoU) i Geno. Han forteller at situasjonen i 
Norge er litt annerledes enn i USA. Mens 
hornløshet er en sjelden egenskap hos mel-
kekuraser i USA, er en betydelig andel 
NRF-kyr naturlig hornløse. Når man snak-
ker om genredigering, er det derfor andre 
egenskaper, som økt motstandskraft mot 
sykdommer, som vi synes er mer interes-
sante, forklarer Melbø Tajet.
 Geno bruker ikke genredigering i sitt avls-
arbeid, og heller ikke i forskning. Det sist-
nevnte kan det imidlertid bli en endring på. Kalvene Buri (t.v.) og Spotigy ved to måneders alder. Foto: Hannah Walker Smith (Cornell Alliance for Science).

Kalvene Spotigy og Buri er født uten horn. Det som gjør dem 
spesielle, er at amerikanske forskere har brukt genredigering 
for å få det til. Avlsarbeidet er dermed kortet ned fra flere 
generasjoner til kun én generasjon. Kan og vil man gjøre det 
samme i Norge?

Av Hilde Mellegård

» For avlsdyr regnes 
det som et pluss om 

dyrene har gener som 
gir hornløse avkom.

Genredigering 
tar kyrne ved hornene
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– Vi ser at konkurrenter bygger opp kompe-
tanse på genredigering og hvordan denne 
teknologien kan brukes i fremtiden for å få 
frem dyr med ønskede egenskaper, deriblant 
sykdomsresistens, sier forskningssjefen. 
 Han forteller at Geno følger nøye med 
på den internasjonale utviklingen innen 
genredigering.
 – Geno er avhengig av å være konkur-
ransedyktig. Dersom vi ikke følger med i 
timen og opparbeider kunnskap på dette 
området i forskning, kan NRF-kua på sikt 
bli utkonkurrert. 
 Genredigering kan innebære endringer 
i arvestoffet som ikke kan skilles fra det 
som finnes naturlig i en populasjon. 
Dersom genredigerte dyr blir underlagt 
strenge restriksjoner i Norge, men ikke i 
andre land som Geno eksporterer til, kan 
dette bli problematisk. Aktører i andre 
land vil da kunne skaffe seg konkurranse-
fortrinn, mener Melbø Tajet.  
 Han sier at Geno ønsker å skaffe seg 
egen kunnskap og kompetanse på temaet 
for å kunne treffe gode avgjørelser. Da kan 
Geno også aktivt delta i diskusjonen rundt 
genredigering på dyr.
 – Vi har i vår strategi ikke konkludert på 
hvordan vi skal forholde oss til bruk av gen-
redigering, avslutter Melbø Tajet. 

Rask utvikling
I løpet av de siste årene har det skjedd mye 
internasjonalt innen forskning på genredi-
gering av dyr. Forskere har blant annet fått 
frem griser som er motstandsdyktige mot 

sykdom som gir lidelse og død hos dyra og 
økonomiske tap for bøndene. Også i Norge 
er genredigering brukt i forskning. Hav-
forskningsinstituttet har fått frem opp-
drettslaks som er steril, slik at den ikke 
kan pare seg med og påvirke genene til vill- 
laksen dersom den skulle rømme. Felles 
for disse to eksemplene er at endringene i 
arvestoffet er svært målrettet og ikke 
innebærer at det settes inn DNA fra andre 
arter. 

Lovverk til debatt
I dag er det langt fra sikkert at de lovende 
forskningsresultatene som nå kommer, 
faktisk kan tas i bruk. For hvordan skal 
genredigerte dyr defineres? Er de genmodi-
fiserte organismer også når det ikke er satt 
inn nytt arvestoff? 
 Hvordan genredigerte dyr og produkter 
av disse til mat defineres i lovverket vil 
bestemme hvilke regler som gjelder for 
dem. Dette vil igjen påvirke om avlsselskap 

vil satse på denne type teknologi for å få 
frem nye varianter. Regulering av genredi-
gerte dyr, i tillegg til planter, er gjenstand 
for mye debatt rundt om i verden (se artikkel 
om genteknologiloven).    

Metoden som de amerikanske forskerne bak Buri og Spotigy brukte for å endre på arve- 
stoffet kalles TALEN. Dette er en forkortelse for Transcription activator-like effector nucleases. 
Forskerne brukte denne teknikken for å endre på arvestoffet i kalve-embryoer (befruktede 
egg), slik at kalvene ikke utviklet horn. Dette ble gjort ved å innføre en genvariant som er mye 
mer vanlig hos kjøttfe enn hos melkefe, men uten å sette inn DNA fra en annen art. TALEN er 
en form for genredigering som ble utviklet før den mye omtalte CRISPR-teknologien. TALEN er 
imidlertid en mer kostbar og tidkrevende teknologi for å endre DNA enn CRISPR. Dette er 
viktige grunner til at CRISPR nå har blitt den dominerende metoden. 

Genteknologisk metode

– Geno ønsker å skaffe seg egen kompetanse på 
genredigering, sier Håvard Melbø Tajet.

Hos melkebonde Tor Jacob Solberg 
fra Skiptvet i Østfold fødes det årlig 
rundt 100 kalver. 

– Jeg antar at omtrent 50 prosent av disse 
må avhornes. Årlig kostnad er omtrent  
10 000 kroner, sier Solberg.
 

Melkebonden forklarer at avhorning er en 
påkjenning for kalven, men at den kommer 
seg ganske raskt. 
 – Samlet sett er derfor ikke horn noe 
stort problem, og hornløse kyr er derfor 
ikke noe som står høyest på lista over 
ønskede egenskaper i avlen i dag, sier Solberg.

Ikke øverst på lista,  
mener melkebonde

Melkebonde Tor Jacob Solberg.
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– BÅDE I NORGE og i verden ellers er 
tørråte, forårsaket av den sopp-lignende 
organismen Phytophthora infestans, et stort 
problem innen potetdyrking.
 Muath Alsheikh er forskningssjef i Grami-
nor og jobber med å foredle potet og jordbær. 
Han forteller hva de arbeider med nå og hvilke 
prosjekter de ønsker å jobbe med i fremtiden. 
Kampen mot tørråte har høy prioritet.

Bøndene må sprøyte
Poteter som blir angrepet av tørråte blir dår-
lige og må kastes. For å unngå store tap 
bruker bøndene kjemiske soppmidler som 
må sprøytes på avlingene flere ganger i 
vekstsesongen. I Norge er kostnader knyttet 
til slik sprøyting estimert til cirka 65 millio-
ner kroner årlig for 2017, mens det i USA 
dreier seg om flere hundre millioner kroner. 

Har gitt sult og død
Den store hungersnøden i Irland fra 1845 
til 1852 skyldtes tørråte på potetavlingene, 
og førte til at én million mennesker døde 

av sult. I tillegg utvandret om lag to millio-
ner irer. Potet var en viktig næringskilde 
for befolkningen på den tiden, og det fikk 
katastrofale konsekvenser da avlingene slo 
feil. I dag har vi flere bein å stå på ernæ-
ringsmessig, men det er fortsatt utfordrin-
ger med sykdom på matplantene, også i 
Norge. 
 – Vi må ta godt vare på de artene som vi 
kan dyrke her i landet, som poteten, sier 
Alsheikh. 
 – Klimaet vårt gjør at vi ikke kan dyrke 
alt vi vil, og vi har også lite dyrket jord sam-
menlignet med mange andre land. 

Utvikler nye planter
På Hedmarken, omtrent 20 minutters biltur 
fra Hamar, ligger Bjørke forsøksgård, som er 
Graminors hovedkontor.
 Graminor er det eneste selskapet i Norge 
som arbeider med å få frem nye varianter av 
vanlig matkorn, som bygg, havre og hvete, i 
tillegg til nye sorter av poteter, engvekster og 
jordbær. Selskapet har også en forsøksgård 

ved Sognefjorden, der det foredles og prøves 
ut nye frukt- og bringebærsorter. 
 – Målet er å få frem ulike sorter som er 
tilpasset et norsk og nordisk klima. 
 Dette forteller administrerende direktør 
Idun Christie. Graminor leverer frø eller 
planter til aktører som Felleskjøpet, NOR- 
GRO og Strand Unikorn for oppformering. 
Det er av de sistnevnte bøndene kjøper såfrø 
som gir korn som brukes til mat både til 
mennesker og dyr.  

«Nansen» – ny variant
På grunn av problemer med tørråte og 
sprøytebruken som følger med, har det blitt 
brukt store ressurser på å få frem poteter 
som er motstandsdyktige mot sykdom. 
Dette gjelder både i Norge og i verden 
ellers. Etter flere års arbeid har Graminor 
endelig fått frem en ny variant, som har fått 
navnet «Nansen». 
 – Denne blir i liten grad infisert med 
tørråte, sier Alsheikh, tillegg til at den gir 
god kvalitet på potetene. 
 Men utviklingen har tatt lang tid, omtrent 
13 år, noe som ikke er uvanlig når det skal 
lages nye sorter planter ved tradisjonell plan-
teforedling.
 – Tørråten er også kjent for å være ganske 
smart. Flere ganger har den funnet en vei 
rundt potetens resistens, forteller Alsheik.   
 – Det blir derfor spennende å se hvor 
lenge denne potetvarianten vil kunne holde 
tørråten på avstand.

I dag bruker norske potetbønder store mengder kjemikaler  
til å sprøyte mot tørråte. Planteforedlingsselskapet Graminor  
vil lage poteter som tåler sykdom. Genredigering (CRISPR)  
kan være et viktig bidrag til at poteter ikke blir dårlige og  
må kastes.   

Av Hilde Mellegård

Vil lage poteter 
som tåler sykdom

Foto: iStock. 
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Genmodifisering/genredigering mot 
tørråte
Også amerikanske planteforskere er interes-
sert i å få frem poteter som ikke blir dårlige av 
tørråte. De har derfor brukt genmodifisering 
til å lage varianter som tåler sykdommen. 
Slike poteter er nå godkjent av myndighetene 
og på vei mot markedet i USA. De genmodifi-
serte potetene må også sprøytes med sopp-
middel i vekstsesongen, men sjeldnere enn de 
tradisjonelle sortene. Det forskes også på 
hvordan genredigering, som omfatter nyere 
og mer presise teknologier sammenlignet 
med genmodifisering, kan brukes for å få 
frem poteter som tåler tørråte.  

Ikke genredigering ennå
– Graminor benytter i dag verken genmodi-
fisering eller genredigering i sitt foredlings-
arbeid, sier Alsheikh. Det meste av arbeidet 
foregår fortsatt ved tradisjonell plante- 

foredling. Selskapet bruker enkelte andre 
metoder for å skape genetisk variasjon i 
plantene, men disse metodene er ikke defi-
nert som genmodifisering etter lovverket. 
 Alsheik forteller at det er viktig med 
bredde i ulike egenskaper hos plantene: 
 – Det er viktig å ha mye genetisk plante-
materiale å velge mellom når klimaet endrer 
seg, slik at vi kan ha sorter som tåler et våtere 
og mildere klima i fremtiden. Graminor 
deltar i flere nordiske forskningsprosjekt 
på genetisk variasjon, der det arbeides med 
å få frem egenskaper som kan ha betydning 
fremover. 

Ønsker forskning på genredigering
Graminor er involvert i forskning der gen-
redigering brukes som ett av flere verktøy 
for å endre plantenes egenskaper. 
 – CRISPR er en presis og forholdsvis 
rimelig teknologi, forteller Alsheikh, som 

gjør det mulig å få frem planter som har så 
små endringer i arvestoffet at de ikke kan 
skilles fra endringer oppstått i naturen. 
 Det har i løpet av de siste årene skjedd 
mye i verden innen forskning på genredige-
ring av planter. Fokuset har vært å få frem 
planter som tåler sykdom bedre og som har 
andre egenskaper som kan gi et fortrinn på 
det globale markedet.
 Alsheik forteller at selskapet ønsker å 
bygge opp egen kunnskap og kompetanse 
på genredigering gjennom forskning, og at 
det er aktuelt å starte med tørråte. 
 For Graminor er det imidlertid ikke alle 
vekster der CRISPR er like aktuell.
 – For oss har CRISPR størst potensiale 
til bruk på poteter, frukt, bær, grønnsaker 
og blomster, sier forskningssjefen.
 – For kornsorter som bygg, hvete og 
havre har vi foreløpig gode resultater med 
tradisjonell foredling.

Planter for fremtiden
Hvordan ser så fremtiden for norsk plante-
foredling ut? Vil vi ta i bruk genredigering i 
større grad i forskning og senere i foredling? 
 – Dette er i stor grad avhengig av myn-
dighetenes syn på hvordan genredigerte 
planter vil reguleres i lovverket, samt hvor-
vidt denne teknologien blir vellykket, 
mener Idun Christie. 
 Hun mener Norge må unngå å havne 
bakpå i utviklingen. 
 – Dersom vi ikke følger med og utvikler 
nye sorter som passer til norske forhold i 
fremtiden, hvem skal gjøre det da? 
 Christie påpeker at Norge er et lite 
marked. Derfor må vi drive utviklingen selv: 
 – Klimaet endrer seg og dermed også for-
holdene for planter og sykdommer, og vi må 
derfor hele tiden være fremoverlent. Dersom 
vi ikke passer på å lage planter som passer 
hos oss også i fremtiden, er det naivt å tro at 
de store globale selskapene skal gjøre det.    

- Vi ønsker å bygge opp egen kompetanse på genredigering gjennom forskning, sier Idun Christie (t.h.) og 
kollega Muath Alsheikh. 

Anja Haneberg smitter poteter med tørråte for å finne ut hvor motstandsdyktige de er.

Graminor

Stiftet: 2002
Eiere: Felleskjøpet Agri, Staten ved 
Landbruks- og matdepartementet, 
Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet og Norsk institutt for 
bioøkonomi, Lantmännen SW Seed AB, 
Strand Unikorn AS og Gartnerhallen SA.
Visjon: Graminor skal være ledende i 
utviklingen av plantesorter for norsk og 
nordisk klima.



Nyfødtscreeningen 
– en norsk oppfinnelse
En dag i 1934 fikk den norske legen Asbjørn Følling besøk av en 
familie med et sykt barn. Det var starten på en suksesshistorie.

Av Ole Johan Borge og Sverre O. Lie

OVER HELE VERDEN blir spedbarn 
stukket i foten to-tre dager etter at de har 
kommet til verden. Undersøkelser av blod-
dråpene som kommer ut forhindrer årlig 
alvorlig sykdom hos tusenvis av barn. Få 
vet at det var den norske professoren 
Asbjørn Følling som la grunnlaget for 
nyfødtscreeningen slik vi kjenner den i dag.
 Selv om et barn kan virke helt friskt ved 
fødsel, kan det i sjeldne tilfeller ha en alvorlig 
medfødt sykdom som først blir tydelig 
senere. Et eksempel er feil i stoffskiftet, der 
stoffer hoper seg opp i kroppen fordi de 
ikke blir brutt ned som de skal. Dette kan 
føre til alvorlige komplikasjoner dersom 
det ikke iverksettes tiltak. Heldigvis kan 

man oppdage mange slike sykdommer ved 
hjelp av en enkel blodprøve. I dag får alle 
nyfødte i Norge derfor tilbud om å bli 
undersøkt for 23 sykdommer, slik at fore-
byggende behandling kan starte i tide. His-
torien bak denne nyfødtscreeningen kan 
spores tilbake til en norsk lege fra Nord-
Trøndelag. 

Asbjørn Følling 
Asbjørn Følling ble født på en bondegård i 
Kvam i 1888 og vokste opp som yngstemann 
i en søskenflokk på fire. Som yngstemann 
hadde han ikke de samme forpliktelsene til å 
bli i landbruket som den eldste broren. Men 
han måtte greie seg selv, og det var vanskelig 

å få høyere utdanning. Likevel hadde han 
blitt overbevist om at utdanning og forsk-
ning var veien han ville gå, etter å ha vært 
syk og blitt behandlet for tuberkulose over et 
helt år. Han møtte undring, men ingen mot-
stand i familien, og begynte på det første 
kullet ved den nyoppstartede Norges Tek-
niske Høyskole i Trondheim. Her tok han 
eksamen ved kjemilinjen i 1916, ble lege i 
1922 og tok doktorgrad i 1929.
 En januardag i 1934 ble professor Følling 
oppsøkt av familien Egeland, som hadde to 
spesielle barn. Begge barna hadde utviklet 
seg relativt normalt i første leveår, men fikk 
etter hvert tegn på hjerneskade. Påfallende 
var også en lukt som hang ved dem, og som 

Screening av nyfødte er i dag en viktig del av det forebyggende helsearbeidet for barn i de fleste land. Foto: iStock.
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var spesielt tydelig i barneværelset. Forel-
drene var fortvilet og hadde gått sin smer-
tens gang fra lege til lege. Ingen kunne 
hjelpe. Til slutt fikk de kontakt med Asbjørn 
Følling, som sa seg villig til å undersøke 
barna. Han ba dem ta med en urinprøve. 
 Datidens oppskrift var å dryppe jern-
klorid i urinen. Urinen ville i så fall bli dyp 
fiolett. I barnas urin utviklet det seg en  
spesiell dyp, grønn farge, som etter noen 
minutter forsvant. Følling forstod at han 
stod overfor noe helt nytt. Nye urinprøver 
viste samme resultat. Legen bestemte seg for 
å isolere stoffet som gav den grønne fargen, 
og satte hele sitt laboratorium, sin biokje-
miske innsikt og grundighet inn på å løse 
problemet. En utfordring for Følling var at 
stoffet «forsvant» mellom hendene på ham 
under forsøk på å isolere det. Han fant ut at 
dette skyldtes oksygen. Ved å arbeide under 
nitrogenatmosfære, løste han problemet. 
Stoffet som Følling fant, var fenylpyrodrue-
syre.

Arvelig sykdom
Parallelt med det kjemiske arbeid startet  
Følling screeningundersøkelser av urin på 
institusjoner for mentalt utviklingshemmede 
barn. Undersøkelsene foregikk ved Torshov 
offentlige skole for mentalt skadede, Fru 
Hjorths Hjem i Bærum (senere Emma Hjorth) 
og ved Barneklinikken, Rikshospitalet. Av 
430 undersøkte urinprøver fant Følling den 
samme grønne reaksjonen hos ti barn.

 Flere av de syke barna var søsken, og det 
var derfor nærliggende å se på dette som en 
arvelig sykdom. Dette nevner Følling alle-
rede i sin første publikasjon. Føllings egen 
konklusjon var at tilstanden, som han kalte 
oligofrenia fenylpyrouvica, var knyttet til 
en manglende evne til å omsette aminosy-
ren fenylalanin. For at barnet skal bli sykt, 
må begge foreldrene være bærere av genva-
rianten som gir sykdom.
 Sykdommen skyldes at enzymet som 
omdanner fenylalanin til tyrosin ikke virker. 
I maten vår er det rikelig med fenylalanin.  

Disse barna får dermed både for mye feny-
lalanin og for lite tyrosin. I sum gir dette 
hemmet hjerneutvikling. Asbjørn Følling 
oppdaget dette i 1934, og sykdommen 
kalles i dag for Føllings sykdom eller fenyl-
ketonuri (PKU).
 Å undersøke mange tusen friske barn 
for å finne det ene barnet med Føllings 
sykdom var et stort skritt å ta. Mange land 
startet screeningprogrammer. Her hjemme 
har vi hatt screening av nyfødte siden slut-
ten av 1960-årene.

Mat og hjerneutvikling 
Føllings oppdagelse var historiens første 
bevis på sammenhengen mellom hjernens 
utvikling og kroppens stoffskifte, der en 
feil i ett av kroppens mange tusen gener 
hindrer hjernen å utvikle seg normalt. I 
1950-årene fant en ut at denne kunnskapen 
kunne være til nytte for pasienten. Logik-
ken var å begrense inntaket av fenylalanin 
til kun det som var nødvendig for veksten, 
ettersom det er overskudd av fenylalanin 
som fører til sykdommen.
 I 1950-årene fikk voksne med PKU bedre 
helsetilstand da de ble satt på fenylalanin-
fattig kost. I 1960-årene kunne nyfødte med 

sykdommen utvikle seg normalt når de ble 
satt på en slik fenyalinfattig diett. 

Screening som redder liv og helse
Historien med Føllings sykdom er en sol-
skinnshistorie. Uten behandling utvikler 
alle barn svært alvorlig hjerneskade, med 
IQ på under 20 og et livslangt pleiebehov. 
Med tidlig diagnostikk og behandling utvi-
kler alle seg normalt.
 Screening av nyfødte er i dag en viktig 
del av det forebyggende helsearbeidet for 
barn i de aller fleste land. Hele virksomhe-
ten er bygd opp rundt diagnosen av Føl-
lings sykdom. I Norge blir det årlig født 
fire-fem barn med Føllings. På verdensba-
sis har flere tusen barn fått diagnosen tidlig 
nok til å få en normal vekst og utvikling. 
 Siden 1979 har vi i Norge også søkt etter 
medfødt lavt stoffskifte (hypotyreose). I 2012 
ble det lagt til ytterligere 21 sykdommer, og 
fra januar 2018 kommer to nye sykdommer 
til. Snart søker vi derfor etter 25 sykdom-
mer. Listen vil sikkert bli lenger etter hvert 
som vi får god behandling for sykdommer 
som rammer barn tidlig i livet. Eventyret 
startet altså med en bondesønn fra Nord-
Trøndelag.   

Bildetekst

Den norske professoren Asbjørn Følling la grunnlaget for nyfødtscreeningen slik vi kjenner den i dag. 
Foto: NTB Scanpix.

» Å undersøke 
mange tusen friske 
barn for å finne det 

ene barnet med 
Føllings sykdom var 

et stort skritt å ta. 
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Saken er (lab)biff 
Vil vi i fremtiden produsere 
kjøtt uten at det går med dyr  
i prosessen?

Av Sigrid Bratlie

– JEG TROR VI VIL HA kunstig frem-
stilt kjøtt på markedet om tre-fire år, sier 
Peter Verstrate, direktør for det nederland-
ske selskapet MosaMeats. 
 Enkelte av konkurrentene er enda mer 
optimistiske. Finless Foods, et amerikansk 
selskap som spesialiserer seg på kunstig 
fremstilt fiskekjøtt, annonserte nylig at de 
vil ha en labdyrket versjon av utrydnings-

truet makrellstørje, eller blåfinnet tunfisk, 
på markedet i 2019. Et annet amerikansk 
selskap, Hampton Creek Foods, har sagt at 
de skal ha kunstig kyllingkjøtt på markedet 
allerede innen utgangen av 2018. 
 På lengre sikt tror Verstrate at denne 
teknologien vil kunne være viktig for å 
muliggjøre overgangen til et kosthold som 
ikke er basert på dyr, og at vi i fremtiden vil 
kunne produsere mange ulike dyreproduk-
ter i laboratoriet, slik som melk, egg og lær.  
 Jeg treffer Verstrate på teknologifesti-
valen Cutting Edge i Oslo for å høre mer om 
denne fascinerende og en smule sci-fi-
aktige teknologien. Men først; hva skal 
man egentlig med kunstig kjøtt?

Kjøttforbruk i vekst 
Kjøtt har en sentral plass i vår matkultur, 
og er en viktig kilde til proteiner i et vestlig 
kosthold. Ifølge Helsedirektoratet konsu-
merte en gjennomsnittsnordmann 76,3 kilo 
kjøtt og innmat i 2015 – en økning på syv 
prosent på ti år. Og det globale kjøttforbru-
ket forventes å stige ytterligere i tiden som 
kommer. FNs organisasjon for mat og land-
bruk (FAO) estimerer at verdens kjøttfor-
bruk kommer til å dobles innen 2050, 
hovedsakelig som en konsekvens av økono-
misk vekst i utviklingsland.
 – En slik vekst innebærer imidlertid 
noen betydelige bærekraftsutfordringer. 
Blant annet går allerede rundt en tredjedel 
av verdens dyrkbare mark med til produk-
sjon av fôr til husdyr. Husdyrindustrien 
bidrar også vesentlig til utslipp av klimagas-
ser. I flere deler av verden brukes også store 
mengder antibiotika i produksjonen, noe 
som bidrar til problemer med antibiotikare-
sistente bakterier. I tillegg er forbrukerne i 
økende grad opptatt av de etiske sidene ved 
industrielt husdyrhold og kjøttproduksjon, 
forteller en engasjert Verstrate. 

Vi vil ha kjøtt! 
Én måte å redusere påvirkningen fra kjøtt-
produksjon er å spise mindre kjøtt – enten 
delvis, som i kjøttfri mandag, eller ved å 
legge om til et totalt vegetariansk eller 
vegansk kosthold. Dette blir stadig enklere 
etter hvert som utvalget av plantebaserte 
produkter i butikken blir bedre. 
 Problemet er bare, slik undersøkelser 
viser, at folk vil ha ordentlig kjøtt. Verstrate 
viser et bilde fra et supermarked i Texas 
rett etter orkanen Harvey hadde herjet i 
september i år. Alle kjøtthyllene var full-
stendig ribbet etter at folk hadde hamstret 
mat. Den veganske maten i hyllen ved siden 
av var imidlertid nærmest urørt. 
 Spørsmålet er; kan vi skaffe kjøtt på andre 
måter enn vi gjør i dag? Verstrate mener at 
kjøtt dyrket i laben kan bli løsningen.  

Én lab-burger, takk
I august 2013 ble verdens første lab-burger 
servert på en pressekonferanse i London I dag går omtrent en tredjedel av verdens dyrkbare mark med til produksjon av fôr til husdyr. Foto: iStock. 
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foran et kobbel med journalister og mat-
skribenter. Burgeren, laget av forskerne 
bak MosaMeat, bestod utelukkende av 
muskelceller dyrket frem i en skål. Det 
hadde vært en omstendelig prosess – stam-
celler ble først isolert fra storfemuskler, og 
deretter gradvis utviklet til muskelceller 
som så klumpet seg sammen i lange mus-
kelfibre. For å få dem «i form» ble de også 
«trent» ved hjelp av små elektriske støt. Til 
slutt ble alle de 10 000 fibrene satt sammen 
til én burger, for hånd. Prislappen? Omtrent 
2,5 millioner kroner. 
 – Å redusere kostnadene tilstrekkelig er 
nødvendig for at lab-kjøtt skal kunne bli et 
kommersielt produkt, forteller Verstrate. 
 I dag er prisen rundt 500 kroner per kilo, 
men må synke ytterligere for å kunne være 
konkurransedyktig. I tillegg vil det ta tid å få 
de nødvendige godkjenningene fra myndig-
hetene, for eksempel i EU. Men de største 
utfordringene er av teknisk karakter. 

Tekniske utfordringer 
Når man dyrker celler i laboratoriet, må 
man blant annet tilsette stoffer kalt vekst-
faktorer, som stimulerer cellene til å vokse 
og dele seg. Foreløpig må man bruke serum, 
den klare væsken som blir igjen av blodet 
når alle de røde blodcellene er fjernet, fra 
dyr. Målet er at produktet kan lages helt 
uten innsatsfaktorer fra dyr, altså at cellene 
kan dyrkes serumfritt. Verstrate forteller at 
de er godt på vei til å lykkes med dette. 
 I tillegg jobber MosaMeat med å forbe-
dre kjøttets smak og tekstur, som under 
lanseringen i 2013 ble beskrevet som tørt 
og blodfattig. 
 – Blant annet utvikler vi metoder for å 
dyrke fettceller sammen med muskelfibrene, 
siden fett er viktig for å gjøre kjøtt smakfullt 
og saftig, sier Verstrate. 
 Han mener imidlertid at den største utfor-
dringen er å oppskalere produksjonen, slik at 
cellene kan dyrkes i store tanker, og ikke på et 
todimensjonalt underlag slik de må i dag. 
 – For å lykkes med dette kreves blant 
annet bioteknologisk innovasjon og ingeni-
ørkunst, sier han. 

Vil vi ha det?
Tross noen betydelige utfordringer på veien 
ser Verstrate svært positivt på fremtiden 
for labdyrket kjøtt. 
 – I starten vil det være et luksuspro-
dukt, og vi forventer ikke å tjene penger i 
denne fasen. Deretter vil vi gradvis øke til-
budet, i takt med at produksjonskostna-
dene faller, forklarer han. 

 Det avgjørende spørsmålet er om folk 
faktisk vil ønske å kjøpe slike labdyrkede 
produkter. En undersøkelse om amerikan-
ske forbrukeres holdninger til kunstig 
fremstilt kjøtt viste at de hadde betenkelig-

heter i forhold til både pris, smak (eller 
mangel på sådan) og at det føltes unaturlig. 
Verstrate er imidlertid optimist. 
 – Undersøkelser fra blant annet Storbri-
tannia og Nederland viser at over 50 pro-
sent ville prøvd labkjøtt hvis de fikk 
muligheten. Av de ulike fordelene ved 
kunstig kjøttproduksjon er det særlig kli-
maeffekter og dyrevelferd forbrukerne er 
opptatt av. Kunstig kjøtt kommer snart til å 
kunne produseres kostnadseffektivt. Det 
vil ikke være mulig å skille dette kjøttet fra 

vanlig kjøtt. Med unntak av en liten andel 
forbrukere som vil fortsette å ønske tradi-
sjonelt kjøtt fra dyr, vil kunstig kjøtt bli det 
foretrukne valget for de fleste i fremtiden, 
spår han.

Hva blir konsekvensene?
Det høres unektelig forlokkende ut å kunne 
ta dyret helt ut av kjøttproduksjonen – sam-
tidig som det er både kostnadseffektivt og 
velsmakende. Men er det noen potensielle 
nedsider ved dette? Odd Magne Harstad ved 
Norges miljø- og biovitenskapelige universi-
tet (NMBU) mener kutt i husdyrhold også 
kan få betydelige negative konsekvenser. 
 – Hvis vi har færre beitende dyr og 
høster mindre gras til bruk i dyrefôr, vil det 
kunne få stor effekt på det biologiske mang-
foldet, sier han, og viser til Stortingets 
Jordbruksmelding fra i vår der det anslås 
at omtrent 35 prosent av alle truede arter i 
Norge lever i jordbrukslandskapet. 
 – Dessuten må vi huske at produksjon 
av kunstig kjøtt også krever energi og andre 
innsatsfaktorer som påvirker klimaet. Det 
endelige klimaregnskapet er derfor ikke så 
enkelt, understreker Harstad.
 Tiden vil vise om dyrefri kjøttproduk-
sjon har en fremtid, eller om det får lite 
kjøtt på beinet.   

» Hvis vi har færre 
beitende dyr og 

høster mindre gras til 
bruk i dyrefôr, vil det 

kunne få stor effekt 
på det biologiske 

mangfoldet.

Peter Verstrate. Foto: Oslo Innovation Week / Gorm K. Gaare.
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BLODSTAMCELLER er fascinerende. 
De er umodne og kan utvikle seg til å bli 
alle blodets celletyper, litt som blodets svar 
på Big Bang. Men blodstamcellene er også 
sårbare. Går noe galt, kan det føre til syk-
dommer som blodkreft. Forskere har derfor 
i årevis drømt om å lage blodstamceller i 
laboratoriet. 
 Og nå nærmer vi oss. I mai publiserte to 
amerikanske forskningsgrupper samtidig i 
tidsskriftet Nature at de langt på vei har 

lykkes. Den første gruppen, ledet av George 
Daley ved Harvard University, startet med 
hudceller som de først manipulerte til å bli 
pluripotente stamceller. Pluripotente stam-
celler er helt umodne stamceller som kan 
bli til alle kroppens celler. Deretter brukte 
de sju transkripsjonsfaktorer, som er pro-
teiner som binder DNA og påvirker aktivi-
teten til genene, for å styre de pluripotente 
stamcellene til å bli til blodstamceller. For-
skerne viste at når disse blodstamcellene 

Gjennombrudd 
baner vei for kunstig blod 
For første gang har forskere 
lykkes med å lage blodstam-
celler i laboratoriet. Det kan 
kurere mange blodsykdommer 
i fremtiden.

Av Elisabeth Gråbøl-Undersrud
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ble transplantert inn i mus, produserte cel-
lene et nytt blodsystem i musene hvor alle 
de ulike blodcellene var til stede.
 Den andre forskningsgruppen, ledet av 
Shahin Rafii fra Weill Cornell Medicine 
Institute utenfor New York, brukte en annen 
strategi. De startet med celler fra veggene i 
blodårer hos mus. Ved å tilsette fire trans-
kripsjonsfaktorer og ha cellene i en skål som 
etterlignet miljøet på innsiden av blodårene, 
utviklet cellene seg til blodstamceller. Disse 
cellene dannet også alle typer blodceller 
etter transplantasjon inn i mus. 
 I våres publiserte britiske forskere at de 
har produsert store mengder røde blodcel-
ler ved å sette inn et gen i blodstamcellene 
som gjør at de deler seg hurtig. På den 
måten håper de det kan være mulig i frem-
tiden å lage store mengder blod ved å bruke 
de kunstige blodstamcellene.

Når kan kunstige stamceller bli brukt 
i mennesker?
Blodstamceller befinner seg i beinmargen. På 
norske sykehus har leukemipasienter fått 
beinmargstransplantasjon i over 40 år. Meto-
den er imidlertid ikke uten utfordringer. For 
det første finner man ikke alltid donorer som 
passer. For det andre kan stamcellene fra en 
donor starte en immunreaksjon.  For å unngå 
at de nye blodcellene angriper pasientens 
egen kropp, må pasienten resten av livet ta 
immundempende medisin som kan ha alvor-
lige bivirkninger. Hvis man lykkes med å lage 
blodstamceller i laboratoriet, kan noen av 
disse utfordringene bli løst.
 Seksjonsleder og overlege Lise Sofie 
Nissen-Meyer ved Oslo universitetssyke-
hus er begeistret for utsiktene til å lage 
blodstamceller kunstig:
 

– Mus er ikke mennesker, og det er lang vei 
frem før dette blir tatt i bruk i klinikken. 
Omfattende forsøk må vise at det er trygt 
før blodstamceller kan overføres til men-
nesker. Men potensialet er kjempestort hvis 
de lykkes.  
 Nissen Meyer mener kunstige blod-
stamceller gir særlig håp til pasienter med 
arvelige blodsykdommer, deriblant barn 
med sigdcelleanemi og thalassemi, og pasi-
enter med leukemi som i dag får stamcelle-
transplantasjon. 
 – Sigdcelleanemi har et svært varier-
ende forløp, og stamcelletransplantasjon er 
en hard behandling som derfor ikke tilbys 
som standard. Å bruke kunstige blodstam-
celler hadde vært enklere, og flere av barna 
kunne blitt kurert for sykdommen.    

Forsker Lise Sofie Haug Nissen-Meyer. Foto: Trine Bråthen/NRK.

» Å bruke kunstige blodstamceller hadde 
vært enklere, og flere av barna kunne blitt 

kurert for sykdommen.
Foto: iStock.
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BIOTEKNOLOGI har gjort det mulig å 
oppfylle barnedrømmen til mange selv om 
kjæreste, hus og stasjonsvogn ikke er på 
plass. Teknologien har allerede kommet så 
langt at om ikke alt for mange år kan ufri-
villig barnløshet være en saga blott. Da kan 
enhver person, uavhengig av alder, få barn. 
Er vi som samfunn klare for en verden hvor 
nyfødte babyer så vel som hundreåringen 
på aktivitetssenteret kan bli forelder?

Kvinner fryser ned egg
Det er allerede mulig å omgå den biologiske 
klokka og fryse ned egg mens man venter på 
den rette anledningen. Ikke helt uventet er det 
teknologiselskaper som Apple, Google og 
Facebook i Silicon Valley i California som 
tilbyr dette til sine kvinnelige ansatte og beta-
ler kostnadene. Dermed kan kvinnene foku-
sere på karriere når de er i tyveårene, og heller 
starte den travle småbarnsperioden i førti-
årene. Fenomenet kalles «social egg bank-
ing». Prislapp: Rundt 60 000 norske kroner. 
 I Norge er det ikke lov for friske kvinner 
å fryse ned egg. Fertilitetsklinikker i de 
fleste andre land i Europa og i USA tilbyr 
eggfrysing, men vi vet lite om hvor mange 
norske kvinner som har frosset ned egg i 
utlandet. Kvaliteten på nedfryste egg er nå 
like god som ferske egg når de brukes i 
assistert befruktning. 

 Facebook sier tilbudet om eggfrysing er et 
gode til kvinnelige ansatte som gir kvinnene 
økt handlingsrom, og som gjør dem mer like-
stilte med menn. Kritiske røster stiller spørs-
mål ved om dette er en utvikling vi bør ønske 
oss.  Er det greit med en nybakt mamma i 
sekstiårene med grått hår som triller rundt 
på en nyfødt baby?

Kjønnsceller laget på laboratoriet
Japanske forskere publiserte i fjor bilder av 
søte, små museunger som var laget på labora-
toriet. Museungene var laget av hudceller, 
som ble tatt fra haletippen til en hunnmus. 
Hudcellene ble manipulert til å bli såkalte 
pluripotente stamceller. Pluripotente stam-
celler er umodne celler som kan utvikle seg til 
å bli alle ulike celletyper i kroppen, som ner-
veceller, muskelceller og blodceller. For å lage 
museunger ble disse stamcellene manipulert 
videre til å bli kjønnsceller, i dette tilfellet egg. 
Eggene ble befruktet på laboratoriet, og satt 
inn i en surrogatmus. Museungene ble født 
tre uker senere, friske og raske. Museungene 
har nå blitt voksne, og er selv foreldre og 
besteforeldre. Metoden var altså vellykket. 
Hudceller kan faktisk bli til fungerende egg-
celler. Artikkelen førte til nyhetsoppslag i 
prestisjetunge forskningstidsskrifter som 
Nature og Science, hvor det ble debattert om 
metoden også kan brukes på mennesker. 

Arne Sunde, tidligere professor i medisin i 
Trondheim, var en av dem som sto bak assis-
tert befruktning tidlig på åttitallet i Norge. 
Han har uttalt til NRK at han tror teknolo-
gien også vil bli mulig for mennesker. 
 I så fall rykker en del fascinerende fram-
tidsmuligheter et langt steg nærmer. Hudcel-
ler kan jo tas fra enhver levende person. Det 
betyr at alle, uavhengig av alder, kan få barn 
og åpner for et vell av muligheter. Ønsker du 
et usedvanlig vakkert barn? Da kan en super-
modell gå til legen, få skåret av en liten hudbit 
– og så – noen uker senere kan modellen ha 
tusenvis av egg som kan selges til dem som er 
villige til å betale. Hva med et barn med høy 
intelligens? Hadde Einstein vært i live, hadde 
sikkert mange ønsket et barn med hans gener.
 Med enklere og billigere metoder for å 
endre gener, såkalt CRISPR-teknologi, er 
det i teorien mulig å lage et designerbarn 
med ønskede gener. I dag kan vi hente ut 
celler fra et tidlig embryo og teste for alvor-
lige sykdommer. Det gjøres hvis mor eller 
far har gener som gir alvorlige sykdommer, 
som for eksempel Huntingtons sykdom. I 
fremtiden vil man kanskje teste en rekke 
egenskaper og sette inn nye gener for å 
skape et genetisk perfekt barn.
 I museforsøk har forskere klart å lage 
sædceller fra hudceller, og det jobbes med å 
lage eggceller fra hannmus. Hvis de lykkes, 

Hvordan vil dine 

barnebarn lage barn?
Vi lever i bioteknologiens tidsalder. I fremtiden lager vi kanskje 
livmor, egg og sædceller på laboratoriet.

Av Elisabeth Gråbøl-Undersrud

Illustrasjon: 
Kenn Brown + Chris Wren @ Mondolithic Studios 

| Mondoworks Publishing.
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betyr det at man i fremtiden kanskje kan 
lage både egg- og sædceller fra én mann. Ni 
måneder senere kan det altså bli født en 
baby som genetisk stammer fra ett men-
neske. Metoden ligner på kloning, hvor 
man tar én celle fra én person og omdanner 
til et embryo som genetisk sett blir helt 
identisk det individet som cellen ble hentet 
fra. Men mens man ved kloning lager en 
enegget tvilling, vil det nye individet i dette 
tilfellet ha en egen genmiks, siden genene 
blandes når egg og sædcelle smelter sammen 
i befruktningen.

En kunstig, gjennomsiktig livmor
En kunstig livmor, som kan erstatte dagens 
tradisjonelle svangerskap, har vært tema i 
filmer og bøker i en årrekke. Tilhengere 
snakker om at det kan være et godt alterna-
tiv for fostre som utsettes for alkohol og 
narkotiske stoffer under svangerskapet. I 
en kunstig livmor kan det være en tilnær-
met perfekt blanding av næringsstoffer, 
temperatur, lyder og bevegelser som kan-
skje til og med kan matche et virkelige fos-
terlivet. Skeptikere har imidlertid malt 
frem skrekkscenarioer med fabrikker, hvor 
hundrevis av fostre blir utviklet i hver sin 
livmor frikoplet fra en menneskekropp.
 Forskere har i flere tiår forsøkt å utvikle 
en kunstig livmor. Hovedutfordringen har 
vært å gjenskape det intrikate samspillet 
mellom mor og barn. Nylig meldte leger ved 
Children Hospital i Philadelphia i USA at 
de kan ha funnet opp en løsning. De hadde 
laget en såkalt Biobag – en gjennomsiktig 

plastikkpose som inneholder salter og 
næringstoffer som ligner fostervann. Hvis 
teknologien lar seg overføre fra sau til men-
nesker, vil nyvinningen kunne bedre 
behandlingen av fortidligfødte barn. 
 I våres florerte det med bilder i sosiale 
medier av totalt åtte lam som lå i hver sin 
lille plastikkpose i fire uker. I løpet av den 
tiden åpnet de øynene for første gang, fikk 
ull på kroppen og lærte seg å svelge. Plast-
posen er utstyrt med et enkelt sirkulasjons-
system som fungerer som en kunstig mor- 
kake, der hjertet til lammet pumper blodet 
gjennom et luftfilter og tilbake via navle-
strengen.  Helsetilstanden til lammene var 
like god som et lam forløst med keisersnitt 
etter et like langt svangerskap. 
 Barnelegene i Philadelphia er nå i dialog 
med amerikanske myndigheter om å få 
teste metoden på premature barn om noen 
år. Det er imidlertid flere ubesvarte spørs-
mål, for eksempel er det usikkert om de 
skjøre blodårene i et menneskefoster vil 
tåle en kunstig livmor like godt som hos 
lammene.

 I mellomtiden har forskere ved britiske 
Cambridge University holdt et menneskelig 
embryo i live i 13 dager. I en skål på laborato-
riet vokste embryoene i en gele som gjør at 
de får den samme tredimensjonale struktu-
ren som embryoer danner i livmoren. For-
skerne hadde laget et miljø i geleen som 
etterlignet livet i en livmor, med de samme 
næringsstoffene, temperatur og oksygen-
innhold. Embryoene så ut til å ha det like fint 
på laboratoriet som inni en livmor. I dag er 
det ikke lov for forskere å lage embryoer og 
la de vokse lenger enn 14 dager. Embryoene 
ble derfor destruert etter 13 dager, men for-
skerne uttalte at det teknisk sett nok var 
mulig at embryoene kunne vokse videre på 
laboratoriet i noen uker til.

Mor med en annens livmor
Lille Albin ble født i Sverige i 2014. Han er 
det første barnet av til sammen seks sven-
ske barn som er født etter at mor har fått 
transplantert livmor fra en annen kvinne. 
Tre av mødrene fikk donert livmoren av sin 
egen mor. Transplantasjonen medfører en 
viss risiko for både donor og mottaker, som 

de fleste kirurgiske inngrep. I tillegg er det 
en kostbar behandling. Mats Brännström, 
kirurgen som ledet operasjonene, anslår at 
hver av dem kostet rundt 600 000 kroner. 
Likevel tror han at dette kan bli en allmenn 
behandling i Sverige i løpet av fem år.
 Det er anslått at rundt 12 000 kvinner i 
Storbritannia enten er født uten livmor, har 
en ikke-fungerende livmor eller har fjernet 
livmoren. Dersom dette tallet er overfør-
bart til norske forhold, vil det si at rundt 
1000 kvinner er berørt. Frem til nå har sur-
rogati, som er forbudt i både Norge, Sverige 
og en rekke andre land, vært eneste alter-
nativ for å få genetisk egne barn. 
 Også for transpersoner, der en mann 
har blitt kvinne, kan transplantert livmor 
være en mulighet til å bære frem et barn. 

Hvordan blir fremtiden?
Verdens første «prøverørsbarn», britiske 
Louise Brown, ble en mediesensasjon da 
hun kom til verden i 1978. Det første barnet 
unnfanget ved assistert befruktning i Norge, 
ble født i 1984. Noen tiår senere er assistert 
befruktning blitt en vanlig behandlings-
form, som har bragt rundt 35 000 norske 
barn til verden – et tall som øker med rundt 
to tusen årlig. I en norsk førsteklasse med 30 
elever vil nå i gjennomsnitt én av dem være 
unnfanget med assistert befruktning. Da 
assistert befruktning var nytt, var det få som 
trodde at det var mulig å lage mennesker på 
laboratoriet. Men det har aldri vært så enkelt 
i verdenshistorien å lage barn som i dag. 
Kanskje vil vi slutte å si «lage barn», men 
heller få dem levert. For alle som kjenner 
myten om storken og barnet, vil dermed 
ringen være sluttet.    

Forsiden på magasinet New York fra september 
2011. Fotoet av kvinnen er manipulert, hun var  
ikke gravid i virkeligheten. Ill.: New York Media. 

Lam i kunstig livmor. Foto: Nature communications.

» Forskere har i flere 
tiår forsøkt å utvikle 

en kunstig livmor.
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CRISPR 2.0: 

Tegner livets kode 
med viskelær og blyant

GENTEKNOLOGIEN er midt i en rivende 
utvikling. For noen tiår siden lærte vi å lese 
DNA gjennom gensekvensering, noe som 
har gitt oss mye kunnskap om hvordan 
gener fungerer. De siste årene har vi også 
fått effektive metoder for å klippe og lime i 
DNA-et. Slik genredigering, særlig CRISPR-
metoden, utvikles for en rekke formål, 
blant annet medisinsk behandling og mat-
produksjon. Nå kommer også neste genera-
sjons genteknologi som gir enda flere 
muligheter.  

Gensaksen CRISPR kommer i  
mange former
Genredigeringsteknologien CRISPR har fått 
mye oppmerksomhet de siste årene. Den 
såkalte «gensaksen» gjør det mulig å lage 
målrettede endringer i DNA-et fra en hvil-
ken som helst organisme, og er både enkel og 
billig å bruke. Kort forklart går den ut på at 
et enzym kalt Cas9 styres til et bestemt sted 
i DNA-et og kutter det i to. Når dette bruddet 
så repareres, vil det oppstå endringer. Klipp 
og lim med CRISPR er vist i figur 1a. 

 Hvis man derimot tar bort den delen av 
Cas9 som er ansvarlig for kuttingen, men lar 
alt annet være intakt, vil enzymet fortsatt 
styres til riktig sted i DNA-et, men ikke kutte. 
Denne versjonen av Cas9 kalles dCas9, som 
står for død Cas9. Men hva i all verden kan 
man bruke en ødelagt gensaks til? En hel del, 
faktisk. Her får du noen eksempler. 

Bytte ut enkeltbaser uten å kutte 
DNA-et
DNA er bygget opp av lange tråder av fire 
ulike kjemiske baser, betegnet A, T, C og G. 
Det finnes tusenvis av genetiske sykdommer 
som skyldes feil i én av de drøyt tre milliarder 
basene som utgjør menneskets arvestoff. For 
eksempel kan en A ha blitt byttet ut med en G. 
Det er i utgangspunktet mulig å reparere slike 
feil ved hjelp av klipp og lim med CRISPR, der 
en ny DNA-bit med den riktige sekvensen 
erstatter den som klippes bort. En av utfor-
dringene med denne tilnærmingen, der det 

Forskere har lagt til enda et verktøy i den genteknologiske 
verktøykassa; en variant av CRISPR-metoden som lar oss 
kontrollere genenes funksjon uten å kutte DNA-et i det  
hele tatt. Dette gir mange muligheter for både forskning  
og innovasjon.

Av Sigrid Bratlie

Foto: iStock. 
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settes inn nytt DNA i kuttet, er at det ikke 
alltid er så effektivt. I celler som har sluttet å 
dele seg, slik som hjerneceller, er det nesten 
umulig. Men nå har forskere funnet en annen 
måte å endre enkeltbaser på, ved hjelp av 
dCas9. Ved å koble dCas9 til et enzym som 

kan endre på den kjemiske strukturen på 
basene, kan de rett og slett konvertere én base 
til en annen. For eksempel kan en G bli til en 
A, uten å klippe ut noe av DNA-et. Dette er 
illustrert i figur 1b. Slik baseredigering kan 
sammenlignes med å bruke viskelær og 
blyant for å endre en skrivefeil, fremfor å 
klippe ut hele ordet og lime inn et nytt. Meto-
den vil kunne få betydning for behandling av 
genetiske sykdommer, og kan brukes til å 
endre egenskaper hos planter og dyr. 

Skru av og på gener
Et annet bruksområde for dCas9 er å skru 
av og på gener, uten å endre DNA-sekvensen. 
DNA-et er selve oppskriften på hvordan en 
celle, og dermed en organisme, fungerer. 
Men en blodcelle og en nervecelle oppfører 
seg svært ulikt, selv om de har det samme 
DNA-et. Dette fordi det er forskjellige gener 
som er skrudd av og på i ulike celler. Vi  
kan sammenligne med hvordan et symfoni- 
orkester fremfører et musikkstykke: dersom 
alle instrumentene spiller i full styrke, hele 
tiden, blir det ikke særlig musikalsk. For at 
musikkstykket skal høres riktig ut, må 
instrumentene spille med ulik styrke, og 
kun på gitte tidspunkter. På samme måte 
må kun de riktige genene være aktive for at 
en celle til enhver tid skal gjøre jobben sin 
ordentlig. 
 Aktiviteten til et gen styres blant annet 
av kjemiske «merkelapper» som festes på 
DNA-et. Dette kan påvirke hvor tett DNA-et 
er pakket sammen, og dermed hvor enkelt 
det kan leses når det skal lages proteiner fra 
genet. Dette styres igjen av ulike enzymer i 
cellen som setter på eller tar av disse «merke- 
lappene». 
 I tillegg til å regulere normale biologiske 
prosesser i cellene, kan genaktivitet også 
påvirke sykdom. Unormal genaktivitet kan 
blant annet føre til kreft og diabetes. Mulig-

heten til å kunne endre dette vil derfor være 
svært ettertraktet blant annet i medisinsk 
behandling, men har så langt vært veldig 
begrenset. Å målrettet styre aktiviteten til 
enkeltgener har vært umulig. Men det var 
før CRISPR. Ved å koble dCas9 til ulike 

enzymer som starter eller blokkerer avles-
ingen av et gen, eller som kan legge til eller 
fjerne kjemiske «merkelapper», kan man 
dermed øke eller redusere aktiviteten til 
enkeltgener. Dette er vist i figur 1c og d.

Mange muligheter
Å kunne kontrollere spesifikke geners akti-
vitet kan brukes til mange ulike formål. Ett 
av dem er utviklingen av genmodifiserte 
organismer (GMO) med nye egenskaper. 
For eksempel viser en fersk artikkel i det 
anerkjente tidsskriftet Nature Communi-
cations hvordan man kan bruke dCas9 til å 
lage en kunstig barriere for reproduksjon 
mellom en GMO og dens ville slektninger. 
Forskerne designet dCas9 slik at den skrur 
opp aktiviteten til et gen så høyt at det er 
dødelig for cellen – litt som å skru opp 
musikkvolumet så høyt at trommehinnen i 
øret sprekker. Imidlertid rigget de systemet 
slik at dette bare skjer i ville organismer, 
ikke GMO-ene de laget på laben. Dersom 
en GMO med denne dCas9-varianten krys-
ser seg med en vill slektning, vil avkommet 
dø. Slik kan man hindre uønsket spredning 
av GMO i naturen.  
 Også innen medisinsk forskning og 
behandling kan muligheten til å justere akti-
viteten til enkeltgener ha stort potensial. For 
eksempel kan vi lære mye om hvordan varia-
sjon i genaktivitet påvirker sykdomsutvik-
ling, ved å etterligne disse prosessene i 
laboratoriet. Hva skjer hvis vi skrur på dette 
genet for tidlig? Eller skrur av dette genet i 
en kort periode? dCas9 kan gi oss mulighe-
ten til å besvare slike spørsmål.

Nye sykdomsbehandlinger?
Et annet eksempel viser hvordan metoden 
potensielt kan gi oss nye sykdomsbehand-
linger. En nylig studie beskrev hvordan 
dCas9 kan brukes til å omdanne én celle-

type til en annen, for eksempel en binde-
vevscelle til en nervecelle, ved å skru på de 
nødvendige «nervegenene». Slik ompro-
grammering av celler gjøres vanligvis ved 
først å tilbakestille dem til stamceller – opp- 
havet til alle celletyper i kroppen vår – og 
deretter utvikle dem til andre celletyper. 
Med dCas9-metoden kan man tilsynelat-
ende hoppe over hele stamcellestadiet, noe 
som vil kunne forenkle og effektivisere 
prosessen. Håpet er at omprogrammerte 
celler kan brukes i medisinsk behandling, 
for eksempel til å erstatte tapt hjernevev 
hos pasienter med Parkinsons sykdom. 
 Det er fortsatt er langt igjen til slike 
metoder kan tas i bruk i pasienter, blant 
annet fordi det vil være utfordringer med å 
levere dCas9 til akkurat de riktige cellene i 
kroppen. Likevel er det ingen tvil om at den 
raske utviklingen på genteknologifeltet  
gir oss en stadig bedre verktøykasse for 
både å kunne forstå og redigere DNA, livets 
kode.   

» I tillegg til å regulere normale biologiske 
prosesser i cellene, kan genaktivitet også 

påvirke sykdom.

Figur 1. llustrasjon: Sigrid Bratlie/Bioteknologirådet.
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Du har kanskje lært at kua har fire mager? 
Men hva skjer egentlig i magen til kua når den spiser 
mat? Hvor blir det av alt gresset? Og kan vi gi kua 
andre typer mat? 

SmåGENialt-reporterne Emil (9) og Brage (9) reiste til 
NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) 
i Ås kommune for å finne ut av dette. 

I Ås møter vi forsker Liv Torunn Mydland. Og propp-
kua «Dagros». Proppen i magen ligner på en propp fra 
et badekar. Men denne er mye større.

Liv Torunn forteller at de i fjøset her har hatt kyr med 
propper i magen i mer enn 30 år. Forskerne vet derfor 
mye om hva som skjer i magen til kua. Dermed vet de 
også hvilken type mat kua tåler best. Kua spiser som 
regel gress og kraftfôr. Men kan kua også få sine 
næringsstoffer fra trær, samt tang og tare? Det hadde 
vært fint, for det har vi jo mye av i Norge. Liv Torunn 
og andre forskere arbeider på et prosjekt innen bio- 
teknologi som heter «Foods of Norway». Der tester  
de om kua kan spise andre typer mat enn det hun 
vanligvis gjør.

Før vi går inn i fjøset forklarer Liv Torunn hvordan kuas 
mager jobber sammen. I fjøset står 14 kyr i båsene 
sine. Vi må ta på oss frakk, skotrekk og hatt utenpå 
våre egne klær før vi går inn til dyrene.

– Hvorfor må vi ha på oss ekstra klær når vi 
skal inn i fjøset?
– Det er for at vi skal holde oss rene selv, og for at vi 
ikke skal ta med sykdom inn til kyrne. 

– Hva forsker dere på?
– Vi vil finne ut hvilke typer mat kua klarer å spise og 
hvilken mat som passer best for kua. Maten brytes 
ned i magene til kua, slik at hun får energi fra det hun 
spiser. Energien bruker kua til å vokse og lage kjøtt og 
melk til oss.  

– Gjorde det vondt for kua å få satt i proppen? 
– Det var kanskje litt ubehagelig, men kua fikk bedø-
velse før hullet ble laget. Hun fikk også medisiner i en 
uke etterpå, slik at den ikke skulle ha det vondt. 

Kua med 
proppen i magen

I et fjøs i Ås fins det kyr med en propp som  
går inn i magen, slik at det går an å se rett inn. 
Og stikke inn hånda!

Av Emil (9), Brage (9) og Hilde (39)

Liv Torunn forteller at det er mange bittesmå dyr og bakterier som bor i 

vomma til kua. De er snille, for de hjelper til med å tygge maten. Da kan 

kua få nok energi fra det den spiser til å lage melk til oss.
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– Gjør det vondt for kua å ha proppen i magen? 
– Kua har ikke vondt når det er gått noen få dager 
etter operasjonen. Hun kan da gå ute og spise gress 
om sommeren. Kua får også kalver selv om hun har 
propp. Og vi kan melke den, slik som vi gjør med 
andre kyr. Det gjør heller ikke vondt for kua når jeg tar 
av lokket på proppen og stikker hånda rett inn i 
magen. Da kan jeg ta ut mat og se hvordan den er 
brutt ned. 

– Men er det ikke slemt å ta ut mat som kua har 
spist, for da får den jo mindre å spise?
– Kyrne i fjøset får mye mat, så det gjør ikke noe om 
vi tar ut litt for å forske på den.  
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Hvordan ser de små dyrene ut? Emil ser i mikro-skopet, som 

er et stort forstørrelsesglass. De små dyrene svømmer rundt 

omkring. De ligner på trilobitter, som er en 

type fossiler.

Vi lurer på hvordan det er å ha hånda inne i magen til kua. Brage får prøve. Han må bruke en lang hanske som går helt opp til skulderen hans. Det kjennes varmt ut, og det lukter litt som bæsj. Han tar ut litt mat, og den er grønn og brun.  

FAKTA:
Kuas mager

De fleste har lært at kua har fire mager, 
men det er ikke helt sant. Kua har tre formager 

(rom) som heter vom, nettmage og bladmage, og en 
hovedmage som kalles løpen. Løpen ligner vår magesekk. 
Kua spiser som regel gress og kraftfôr. Kua er en drøv-

tygger, som betyr at hun først svelger maten nesten uten 
å tygge den. Etterpå gulper kua opp maten i munnen 
for å tygge den godt. Det som gjør at kua kan spise 
gress, i motsetning til oss mennesker, er den store 

vomma (cirka 100 liter). Her får kua hjelp av 
mange milliarder bittesmå dyr og 

bakterier til å bryte ned maten.



Returadresse:
Bioteknologirådet
Stortingsgata 10
0161 Oslo

bioteknologiradet.no

Svar   1. Ei kunstig livmor.   2. Død.   3. Cirka 100 liter.   4. 1984.   5. Føllings sjukdom.

Spørsmål
1. Kva er ein Biobag?
2. Kva står d-en i dCas9 for? 
3. Kor mange liter rommar vomma til ei ku?

4. Når ble det første barnet unnfanga ved assistert 
befruktning fødd i Noreg? 
5. Sjukdommen fenylketonuri vert normalt omtala 
ved eit anna namn. Kva er det? 

Biotekquiz

Kommande arrangement: 

Bioteknologidagen 2018
Oslo, 14. februar

Meir informasjon og påmelding: 
bioteknologiradet.no/arrangementer

Debattmøter om genteknologiloven 
I perioden januar–mars 2018 vil Bioteknologirådet arrangere møter 

om den norske genteknologiloven i fleire byar. 
Meir info på nettsida. 


