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Norsk Industri viser til Bioteknologirådets uttalelse om fremtidens 

genteknologilov, datert 05.12.2017.  

Norsk Industri synes det er svært positivt at Bioteknologirådet har løftet 

problemstillinger knyttet til genteknologi i den offentlige debatten. 

Det er avgjørende at genteknologiloven revideres i takt med teknologiske 

utviklingen vi har sett siden midten av 90-tallet. For Norge er det også svært 

viktig at lovverket harmoneres med regelverk i Europa og andre 

handelspartnere. Det vil være ytterst negativt om det fremtidige lovverket i 

Norge vil svekke konkurransekraften til viktige eksportnæringer, som 

eksempelvis havbruksnæringen.  

 

Norsk Industri mener det også er av stor betydning at begrensinger i bruk av 

spesifikke stammer av planter eller dyr for utsett ikke får påvirkning for hvorvidt 

«døde» produkter av slike kan benyttes og/eller omsettes i Norge. Dette må 

også i fremtiden vurderes uavhengig av genteknologiloven.  

I uttalelsen fra Bioteknologirådet er det skissert en modell for et nivådelt 

godkjenningssystem/konsekvensutredning for ulike teknologier. Norsk Industri 

støtter nivådelte krav til vurderinger som Bioteknologirådet skisserer i sin 

uttalelse, som legger opp til en forenklet prosess for mindre inngrep.  

 

Når det gjelder vurdering av bærekraft, samfunnsnytte og etikk vil Norsk 

Industri be rådet vurdere om det kan være formålstjenlig å også her ha et 

nivådelt system. Norsk Industri mener man bør vurdere hvorvidt det kan 

aksepteres at det for teknologier på nivå 1 og 2 bør kunne aksepteres at kravet 

til bærekraft, samfunnsnytte og etikk er likt eller større enn konvensjonelle 

metoder, mens krav om et større bidrag til de tre faktorene blir forbeholdt nivå 

3. Slik vil nytte og konsekvensutredning harmonere mer med de ulike nivåene 

for inngrep.  

 

Genredigering er et verktøy som kan bli svært viktig for å bekjempe sykdommer, 

redusere svinn og totalt sett øke bærekraften i norsk havbruksnæring. Uttalelsen 

fra Bioteknologirådet peker på svært mange muligheter, og det er viktig at 

norske myndigheter følger opp med lovgivning som ikke svekker, men styrker, 

viktige næringer som opererer i et globalt marked.  
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