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Bioteknologirådet er eit frittståande,
regjeringsoppnemnd organ, og vart første
gong oppnemnd i 1991. Rådet er heimla i
lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) og lov om
framstilling og bruk av genmodifiserte
organismar.
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Bioteknologirådet gir råd i saker som gjeld
bruk av bio- og genteknologi i samband
med menneske, dyr, plantar og mikroorganismar. Rådet skal óg tilby informasjon
og skape debatt. I vurderingane sine skal
rådet særleg leggje vekt på dei etiske og
samfunnsmessige konsekvensane ved
bruk av moderne bioteknologi.
Bioteknologirådet har 15 medlemmer og
fem vararepresentantar som er oppnemnde
for perioden 2019-2023. I tillegg inviterast
seks departement til møta som observatørar.
Bioteknologirådet sitt sekretariat har kontor
i Oslo sentrum og i Bergen, kor sekretariatet
innan 1.1.2021 skal vere etablert.
For 2020 har Bioteknologirådet eit budsjett
på 14 944 000 millionar kroner.
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kommentar

Hvilke metoder

skal politiet få bruke?
I sommer løste politiet et dobbeltdrap
i Sverige fra 2004 ved hjelp av slektsforskning. Gjerningsmannen ble dømt
i oktober. I august ble «the Golden
State Killer» i USA dømt for 13 drap,
også han identifisert med hjelp av
slektsforskning. Politiet i California
brukte DNA fra et åsted for å opprette en profil i en privat DNA-database, og fant frem til den skyldige
ved å finne frem til slektningene hans.
Ny teknologi og nye metoder rundt analyse
av DNA gir politiet flere redskap for å etterforske alvorlig kriminalitet. Men hvor går
grensen mellom personvern og ønsket om å
oppklare alvorlige forbrytelser? Og hvilke
saker er alvorlig nok til at nye metoder skal
brukes?
Det er ikke så lenge siden man bare
kunne identifisere personer som tidligere
hadde vært i politiets søkelys, og som allerede er i politiets DNA- database. Men i dag
er det stadig flere som velger å sende inn
spyttprøve for å drive slektsforskning i private DNA-databaser, og mange av hobbyslektsforskerne samtykker samtidig til at
deres DNA kan brukes i etterforskning av
alvorlige forbrytelser. Men hvor klare er
den enkelte over at de faktisk sier ja til
dette? Hvor alvorlige må forbrytelsene
være for at politiet skal få tilgang? Og kan
man stole på at private selskaper følger sine
egne regler? Dette er bare noen av spørsmålene som bør diskuteres.
I 2018 sendte Bioteknologirådet en uttalelse om bruk av DNA i politiets arbeid til
Justis- og beredskapsdepartementet, samt

til Justis- og beredskapskomiteen på Stortinget. I tillegg til søk i private slektskapsdatabaser, handlet uttalelsen om familiesøk
i politiets registre og bruk av DNA-analyse
som kan si noe om hvordan en mulig gjerningsperson kan se ut. Både Kripos og de
rettsmedisinske fagmiljøene har ved flere
anledninger gitt uttrykk for at de ser nyt-

» Hvor alvorlige må

forbrytelsene være
for at politiet skal få
tilgang? Og kan man
stole på at private
selskaper følger sine
egne regler?
tepotensialet ved de nye metodene, men at
de avventer juridiske avklaringer av politiets
handlingsrom innenfor gjeldende regelverk.
Kripos har uttalt at de nye metodene kan
være aktuelle i saker som omhandler alvorlig
kriminalitet, og Turid Haugen Thor fra
Kripos fortalte på et webinar i regi av Bioteknologirådet og Nordisk komité for bioetikk (NCBIO) i september at politiet i Norge
i dag har 51 uløste drapssaker.
Et enstemmig Bioteknologiråd mente i
2018 at det var «behov for å avklare de juridiske rammene for disse teknologiene i
Norge». Uttalelsen fra rådet ble svært godt
mottatt av fagmiljøer som Kripos, Riksadvokaten samt de rettsmedisinske miljøene ved

Oslo universitetssykehus og Rettsmedisinsk
senter ved Universitetet i Tromsø. To år
senere er de juridiske rammene ennå ikke
avklart. Riksadvokaten sier at noen av metodene kan brukes innenfor dagens regelverk,
men det gjelder ikke alle.
Bioteknologirådet mener det er svært
uheldig at Norge har en uavklart situasjon
når det gjelder hvilke metoder politiet kan
benytte i saker som omhandler alvorlig kriminalitet. Rådet ber derfor om at det blir
satt i gang et arbeid for å utrede og avklare
uavklarte spørsmål knyttet til bruk av DNA
i politiarbeid og vi bidrar gjerne med dette.
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Nobelprisen i kjemi

- Hva kan CRISPR brukes til?
Dyrke organer i griser, ny mat på bordet og kurere kreft; døra står
på vid gap for fremtidens genredigering. Men nobelprisvinnerne
har påpekt at CRISPR kan endre menneskeheten for alltid.
Av Elisabeth Gråbøl-Undersrud
I OKTOBER FIKK Jennifer Doudna ved
Berkeley University i California og Emmanuelle Charpentier ved Max Planc Institutt i
Tyskland nobelprisen i kjemi for sitt arbeid
med genredigeringsverktøyet CRISPR.
Teknologien er mer elegant, enklere og billigere enn tilsvarende metoder for å klippe og
lime i DNA, og tildeling av nobelprisen ble
høyt applaudert i forskningsmiljøer verden
over. Men hva er det egentlig denne teknologien kan brukes til?

Gammel metode
I over 3 milliarder år har bakterier forsvart
seg mot virus ved å gjemme en liten bit av
inntrengerens arvestoff i sitt eget. Hvis
viruset angriper på nytt, kan bakterien
raskt gjenkjenne og uskadeliggjøre viruset.
Gensaksen CRISPR-Cas9, som er sentralt i
bakteriens forsvar, er et effektivt verktøy
som kan kutte og endre DNA. Doudna og
Charpentier videreutviklet CRISPR-tekno-
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logien og gjorde det mulig å endre gener i
alle organismer, fra virus til planter, dyr og
mennesker. Det gjør at CRISPR-teknologien har et enormt potensiale, og kan
brukes i alt fra hurtigtester for covid-19 til
nye plantesorter som tåler våtere klima.
Den vanskeligste etiske diskusjonen som
kommer de neste årene vil dreie seg om
bruk av CRISPR på mennesker. Det er allerede flere lovende behandlinger under
utvikling for sykdommer som kreft og sigdcelleanemi, men vi er også den første generasjonen i verdenshistorien som kan endre
gener i et menneske før fødsel. Da må
CRISPR sprøytes inn i embryoet rett etter
befruktning, når egget og sædcellen har
smeltet sammen. Bør vi gjøre det?

arrestert i etterkant og kinesiske myndigheter
har tatt avstand fra eksperimentet. Som følge
av forsøkene i Kina, ble en stor internasjonal
ekspertgruppe med forskere fra de fremste
laboratoriene i USA, Europa og Asia dannet
for å evaluere teknologien. Du kan lese mer
om hva de kom frem til på side 6. Jennifer
Doudna og Emmanuelle Charpentier har også
tatt til orde for at et internasjonalt rammeverk
må på plass før det eventuelt åpnes opp for
genredigering av embryoer. De peker på at
CRISPR kan endre menneskeheten for alltid.
Enn så lenge har CRISPR vært brukt i en
rekke prosjekter, noen kuriøse og andre
potensielt livreddende. Hvis du er nysgjerrig,
ta en titt på neste side.

Lulu og Nana
Lulu og Nana, de aller første genredigerte
babyene, ble født i Kina for over to år siden. He
Jiankui, forskeren ansvarlig for prosjektet, ble

Genredigering i kjønnsceller eller embryo gjør at
endringene vil gå i arv. Illustrasjonsfoto: iStock

CRISPR BRUKES I laboratorier verden
over. En grunn er at teknologien er enkel å
bruke, en annen at prisen er lav sammenlignet med andre genredigeringsmetoder.
Her er et knippe eksempler på prosjekter
hvor CRIPSR er brukt:

1. Dyrke organer i griser
I dag er det over 114 000 mennesker i organkø i USA. Tidligere forsøk på å transplantere organer fra dyr til mennesker har
feilet. For det første angriper immunsystemet hos pasienten organer fra dyr. I tillegg
kan pasientene få bakterie- eller virusinfeksjoner fra dyret. Forskere tror CRISPR
kan løse begge problemene. Selskapet
eGenesis ønsker å bruke lunge, lever og
hjerte fra griser til organdonasjon siden
størrelsen er tilsvarende som hos mennesker. Sammen med et kinesisk biotekselskap,
Qihan Biotech i Beijing, har eGenensis
brukt CRISPR til å ta bort en rekke virus
som finnes hos griser og som kan overføres til mennesker. I tillegg har de endret
flere gener som kan trigge immunrespons
hos mennesker. Grisungene er friske og
raske, og selskapet har startet transplantasjon av organer fra grisene til aper.
Flere andre selskaper har lignende prosjekter. Det forventes imidlertid at det vil
ta lang tid før de første forsøkene i mennesker vil starte.

2. Behandle muskelsykdom i hunder
Muskelsykdommen Duchennes muskeldystrofi rammer 1 av 3500 gutter. Det er en
alvorlig sykdom hvor musklene gradvis ødelegges. Mange pasienter må bruke rullestol
allerede som barn og de fleste dør før fylte
førti år. Sykdommen skyldes en mutasjon på
X-kromosomet. I hunder har forskere i Texas
brukt CRISPR for å stoppe sykdomsutviklingen. Ved å sprøyte inn CRISPR-enzymet i
musklene til unge hundevalper, ble genet
reparert.

» Mange pasienter

må bruke rullestol
allerede som barn
og de fleste dør før
fylte førti år.

3. Kreftbehandling og blodsykdommer
Genredigering i blodstamceller er enklere og
mindre risikabelt enn å sprøyte CRISPRenzymene direkte inn i kroppen. Ved å hente
ut blodstamceller og genredigere cellene på
laboratoriet, kan forskerne undersøke om
cellene er trygge før de settes tilbake i pasienten. På den måten kan celler endres slik at
de lettere gjenkjenner og angriper kreftceller. Mange legemiddelselskaper er med i

kappløpet om å utvikle behandling basert på
CRISPR, og for et år siden fikk tre pasienter
med blodkreft tilført immunceller som var
genredigert på laboratoriet. Resultatene ble
publisert i Science, og metoden ser ut til å
være trygg. Imidlertid hadde behandlingen
liten effekt. Andre små kliniske forsøk med
kreftpasienter er også i gang i USA, Europa
og Kina.

4. Ny mat på bordet
Du har kanskje verken hørt om eller smakt
physalis, men forskere i USA håper at du vil
gjøre det om ikke altfor lenge. Physalis
heter egentlig ananaskirsebær på norsk, er
på størrelse med en cherrytomat og har en
søt smak med hint av vanilje, mango og
ananas. Bæret vokser i USA, men er vanskelig å dyrke. Ved hjelp av CRISPR har forskere laget et bær som er 25 % større, og
med egenskaper som gjør planten lettere å
kultivere. I andre forskningsprosjekt
brukes CRISPR til å lage matvarer med
høyere næringsinnhold eller resistens mot
sykdommer, for eksempel i kakaoplanter,
druer, kaffe, bananer og tomater. Eksempler på CRISPR-redigerte matplanter som
er på markedet i land som USA er raps,
sopp, ris og mais. I Norge har man nå laget
den første genredigerte jordbærplanten på
laboratoriet. Dette kan du lese mer om på
side 19.

Foto: iStock
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Når genredigeringen gjøres i kjønnsceller eller i tidlig embryo (befruktede egg), vil endringene videreføres fra generasjon til generasjon. Foto: iStock

Arvelig genredigering

i mennesker
Konklusjonen fra en ny ekspertrapport er klar: arvelig
genredigering i mennesker er fortsatt for risikabelt. De tekniske
utfordringene vil trolig kunne overkommes, men den etiske
diskusjonen er kun i startgropen.
Av Caroline Bianchi Strømme
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» Dersom disse embryoene hadde fått utvikle
I 2018 SJOKKERTE den kinesiske forskeren He Jiankui verden da han annonserte at Lulu og Nana, to genredigerte
tvillingbabyer, var født. Jiankui hevdet at
han hadde brukt genredigeringsteknologien CRISPR på embryo for å gjøre tvillingene og deres etterkommere resistente mot
HIV. Det internasjonale forskningsmiljøet
fordømte straks handlingen og Jiankui ble
arrestert av kinesiske myndigheter. Men
nyheten gjorde forskningsmiljøet oppmerksom på at det var behov for en bred
internasjonal konsensus rundt bruk av
arvelig genredigering i mennesker. Kort
etter ble det opprettet en kommisjon som
skulle se på hvordan arvelig genredigering
eventuelt kan tas i bruk på en forsvarlig
måte.

Arvelige endringer
Kommisjonen, som består av en rekke
internasjonale fageksperter, publiserte i
september i år en rapport hvor de kommer
med anbefalinger rundt arvelig genredigering i mennesker. Arvelige genetiske endringer oppnås når genredigeringen gjøres i
kjønnsceller eller i tidlig embryo (befruktede egg). Redigering av arvestoffet i denne
typen celler gjør at endringen som er gjort
blir systemisk (i alle celler i individet som
fødes) og derfor vil videreføres fra generasjon til generasjon.
Genredigering av embryo er etisk forskjellig fra genredigering av kroppsceller
(somatiske celler) hos fødte. Ved somatisk
genredigering endrer man bare på noen av
kroppens celler og endringene som er gjort,
lever ikke lengre enn pasienten. I dag utvikles det flere genterapier som baserer
seg på nettopp dette. Et eksempel er en
CRISPR-basert terapi til behandling av
medfødt synstap, som nå er under klinisk
utprøving. Ved denne terapien redigeres
kun DNA-et i øyets lysfølsomme sanseceller, cellene der det aktuelle genet har sin
funksjon.

Utrydde genetiske sykdommer
Å redigere gener i embryo kan forhindre at
genetiske mutasjoner som gir sykdom videreføres fra foreldre til barn. Håpet er at tek-

seg videre til å bli barn, ville slike utilsiktede
endringer kunne ha alvorlige konsekvenser.

nologien på sikt kan føre til at arvelige
genetiske sykdommer rett og slett kan
utryddes. Det er imidlertid også bekymringer rundt det å gjøre arvelige genetiske
endringer i mennesker, for teknologien gir
oss i prinsippet muligheten til å endre på
alle menneskets gener, ikke bare gener
involvert i sykdom. Hvor skal vi sette grensen for hvilke genetiske egenskaper vi skal
endre? Og hvem skal bestemme dette?

Flere tekniske utfordringer
– Teknologien er ennå ikke klar til å tas i
bruk i klinikken, sier professor og medlem
av kommisjonen, Richard Lifton, til tidsskriftet Nature.
Selv om genredigeringsteknologier som
CRISPR gjør det mulig å gjøre relativt målrettede og presise kutt i DNA-et, er metoden fortsatt ikke risikofri. En bekymring er
at metoden kan føre til utilsiktede kutt
andre steder i DNA-et. En artikkel som nylig
ble publisert i det prestisjetunge tidsskriftet
Cell, gir grobunn for mer debatt. Forskerne
hadde brukt CRISPR i humane embryo for
å reparere en genfeil som fører til arvelig
blindhet, men resultatene viste at det som
følge av redigeringen skjedde flere store
endringer i cellenes kromosomer. Dersom
disse embryoene hadde fått utvikle seg
videre til å bli barn, ville slike utilsiktede
endringer kunne ha alvorlige konsekvenser.
Forskningen støtter dermed en av de
sentrale konklusjonene i kommisjonens
rapport; mer forskning og utredning er
nødvendig før arvelig genredigering kan
tas i bruk i mennesker.

Begrense til alvorlig sykdom
Det kan gå mange år før teknologien er
ansett sikker nok til at man kan gjøre arvelige genetiske endringer i mennesker, men
forskere jobber med å forbedre metoden for
å overkomme de tekniske utfordringene.
Spørsmålet er da; hvordan skal en slik teknologi tas i bruk? En av kommisjonens
anbefalinger er at dersom teknologien er

sikker nok til å tas i bruk, bør den være
begrenset til alvorlige genetiske sykdommer som skyldes feil i et enkelt gen. I tillegg
anbefales det at arvelig genredigering kun
skal tas i bruk dersom det ikke finnes andre
alternativ for å unngå slike alvorlige sykdommer. Arvelig genredigering kan for
eksempel være aktuell for par hvor begge
har den samme genetiske sykdommen eller
har flere genetiske sykdommer.
– Rapporten beskriver svært godt hvor
sjeldent mennesker faktisk vil ha behov for
arvelig genredigering, sier Jackie Leach
Scully, bioetiker ved University of Sounth
Wales i Sydney, til tidsskiftet Nature.

Etiske problemstillinger må utredes
Rapporten fokuserer mest på de tekniske
utfordringene med genredigering i embryo,
og tar ikke for seg alle de etiske og samfunnsmessige problemstillingene som er
knyttet til hva teknologien bør og ikke bør
brukes til. Verdens helseorganisasjon
(WHO) har sagt at de før utgangen av 2020
vil komme med en rapport som også vil
fokusere på de etiske dilemmaene ved arvelig genredigering i mennesker.
Flere fagpersoner mener at det allerede
nå er nødvendig å sparke i gang debatten
om hvordan arvelig genredigering skal tas i
bruk og hvordan dette bør reguleres globalt. En gruppe forskere fra flere universiteter mener det er nødvendig at borgerne
inkluderes i denne diskusjonen. I en artikkel i tidsskriftet Science, oppfordrer de til
en internasjonal borgerforsamling for å
diskutere hvordan arvelig genredigering
bør reguleres globalt. Kanskje du vil delta i
en slik debatt?
Referanser:
Cell. 2020;S0092-8674(20)31389-1.
doi:10.1016/j.cell.2020.10.025
Science. 2020;369(6510):1435-1437.
doi:10.1126/science.abb5931
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En historie om

assistert befruktning
Da Øystein Tandberg skulle sjekke om DNA-testen hadde klart
å identifisere noen slektninger han ikke visste om, fikk han sitt
livs overraskelse.
Av Truls Petersen

– JEG VET IKKE om jeg vil bruke et ord
som sjokk. Det var en slags plutselig åpenbaring, av mangel på et bedre ord, forteller
Tandberg.
Øystein Tandberg er 35 år og jobber som
lærer ved en barneskole utenfor Oslo. Han
er en av stadig flere nordmenn som har
kjøpt en DNA-test på nettet. Ved å sende
inn en enkel spyttprøve kan man få vite
mer om hvor man kommer fra, og hvem
man er i slekt med. Man kan få vite hvor
mange prosent neandertaler man er eller
om man er i slekt med kjente konger opp
gjennom historien.
Men testen kan også gi overraskelser om
nær familie.

Ti treff

Ikke alle spørsmål er sånne som helsemyndighetene kan svare på. Øystein Tandberg vender stadig tilbake til
spørsmål om identitet. – Hvordan har dette påvirket oppveksten min? Hvem er den andre halvparten av
meg? Hvor kommer en fjerdedel av gutta mine fra? Foto: Silje Karlsrud (Hjertelig foto).
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Etter at Tandberg fikk egne barn, ble han
nysgjerrig på sin egen slekts bakgrunn.
Han husket historiene om at det kunne
være skogfinske aner i familien.
– Interessen for slektsforskning kom
etter at jeg ble pappa i 2016. Jeg lurte på
hvor jeg kom fra. Jeg antok at tippoldemoren min var skogfinsk, og var nysgjerrig på
om dette ville synes på beregnet etnisitet,
forteller Tandberg.
Testen ble bestilt fra et av de fire største
selskapene innen DNA-testing i verden
med hovedkontor i Israel. En ettermiddag
en drøy måned senere fikk Øystein et varsel
på telefonen. Resultatene av DNA-analysen
var klare. Han hadde finske aner. Ikke så
mye, kun 4,9 prosent.
– Så scroller jeg videre og oppdager til
sammen ti ulike DNA-treff i samme aldersgruppe som meg. Alle fra Norge. Alle kategorisert som halvsøsken.
Dette var ti halvsøsken som han ikke
kjente til fra før. Alle med samme far, men
ikke samme mor. Senere samme kveld
skjønte han hva resultatene betød.
– Da jeg ringte foreldrene mine spurte jeg
rett ut: Er jeg «donorbarn»? Det gjorde vondt
å stille spørsmålet. Heldigvis bekreftet foreldrene mine at de trengte hjelp for å få meg.
Foreldrene ønsket i utgangspunktet å
holde historien innad i familien, men Tandberg bestemte seg raskt for å være åpen.

Stadig flere nordmenn tar DNA-tester hjemme, og får prøvene analysert av internasjonale slektskapsdatabaser.

– For meg var det nødvendig å få vite.
Jeg fikk et enormt informasjonsbehov. Jeg
lurte på hvordan donasjon foregikk. Og
hvorfor det måtte være hemmelig. Og så
lurte jeg selvsagt på hvem som var min
donor.
Etter å ha fått snudd livet opp ned, satt
han igjen med mange nye spørsmål. Det ble
starten på en jakt etter svar. Og – skulle det
vise seg – flere overraskelser.

På leting etter informasjon
– Jeg ringte rundt, til Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Rikshospitalet. «Ikke nedfelt i lovverket» og
antydninger om at det var opp til klinikkene. Det ble foreslått å kontakte pensjonerte leger fra tiden jeg ble til på, forteller
Tandberg.
Så leste han en kronikk på NRK Ytring
av Bioteknologirådets tidligere leder, Kristin Halvorsen. Kronikken handlet om at det
manglet informasjon om tidligere praksis
med anonym sæddonasjon. At donor ikke
bare kunne, men skulle være anonym, var
regelen i Norge fram til 2005. Resultatet er
at et ukjent antall barn har blitt til uten
mulighet til å få vite hvem som er biologisk
far. Tidligere mente man hemmelighold var
det beste, for alle parter. Hemmelighold var
også mulig. Men det var før framveksten av
private DNA- slektskapstester.

Arv og miljø
En dag i april ringte Tandberg til Bioteknologirådet. Korona hadde nettopp overtatt
nyhetsbildet. Han presenterte seg og fortalte om det han hadde funnet ut. Han var
ikke den første som ringte med en lignende
historie. Etter at private DNA-tester ble
vanlig, får Bioteknologirådet jevnlig telefoner fra mennesker som har fått vite at de er
blitt til med anonym sæddonor.
Hva betyr dette? Hva gjør jeg nå? Spørsmålene er mange. Men ingen historier er
helt like.
Tandberg beskriver oppveksten som
normal og på alle måter god, men at han
etter testen begynte å tolke sin egen historie på nytt.

Syv måneder etter at han fikk resultatene av DNAtesten har Øystein lært mye om seg selv og om
hvordan sæddonasjon ble praktisert på 80-tallet.
Men det er fortsatt ubesvarte spørsmål.
Foto: Truls Petersen

tere for meg å forstå ulikhetene dersom jeg
hadde visst. Kanskje jeg hadde gjort andre
valg, av utdanning eller andre ting, hvis jeg
hadde visst?

Det med liten skrift
Før man bestiller en DNA-test, må man
godkjenne kontrakten selskapet har laget.
Kontraktene er veldig omfattende, men
inneholder også tydelige advarsler om at
testen kan gi overraskende resultater. Selskapet Tandberg kjøpte slektskapstest av
advarer om at du som kunde «kan oppdage
ting som forvirrer deg», for eksempel at
«din far ikke er genetisk far».
– Jeg var ikke så opptatt av disse
advarslene. Jeg skummet raskt igjennom.

»

Så scroller jeg videre og oppdager
til sammen ti ulike DNA-treff i samme
aldersgruppe som meg. Alle fra Norge. Alle
kategorisert som halvsøsken.
– Mange små bruddstykker av ulike
minner og hendelser i oppveksten fikk en
forklaring. Jeg har alltid følt meg veldig
annerledes enn pappa og har vært opptatt
av ulikhetene. Antagelig hadde det vært let-

Jeg visste ikke en gang at det var mulig å bli
til med donasjon på 80-tallet, det var noe
av det første jeg googlet etter å ha fått svarene. Hadde jeg ikke tatt testen hadde jeg
kanskje aldri funnet ut av dette.

3–2020 //

9

>>

>> En historie om assistert befruktning
Jenta på skolebildet
Med ti halvsøsken var ikke Øystein Tandberg
alene med spørsmålene.
– Dagen etter at jeg fikk resultatene
mottok jeg en privat melding fra en av mine
donorhalvsøsken i test-appen. Jeg ble invitert til en felles gruppe-chat. Vi snakkes
jevnlig. Innimellom deler vi bilder. Det kan
være barndomsbilder eller en «fredagsskål» for å ønske god helg.
Dette var midt i korona-pandemien og
landet var stengt ned. Tandberg forteller at
det å møtes digitalt var både naturlig og

» Der satt vi. Ved

siden av hverandre
på barnehagebildet.
Min donorhalvsøster og jeg.
fint. Å snakke med halvsøsknene har også
bidratt til noen biter i puslespillet.
– Vi har noen felles interesser. Jeg har
alltid vært glad i å tegne. Blant mine donorhalvsøsken har de fleste kreative interesser
og noen har også valgt dette som yrkesvei. Jeg
tenker likhetene kan være genetisk betinget.
Men så ventet nye overraskelser.
– Det var i april og en av disse dagene vi
delte bilder. Et av bildene av en av jentene i
gruppa ga meg en følelse av deja vu. Så
dukket koplingen til barnehagebildet opp.
Da jeg spurte «Gikk du i den barnehagen

på…?», svarte hun «Ja! Det gjorde jeg! Nå
tror jeg du satte fingeren på hvor jeg kjente
deg igjen fra. Har hatt en sånn skolebildefølelse, men klarte ikke koble det.»
– Der satt vi. Ved siden av hverandre på
barnehagebildet. Min donorhalvsøster og jeg.
De kunne også like gjerne truffet hverandre på universitetet. Blitt kjærester. Historien om barnehagebildet illustrerer
muligheten for at halvsøsken uvitende kan
få barn sammen.

Hva foregikk på 80-tallet?
Tandberg er foreløpig det siste tilskuddet i
donorhalvsøskenflokken. Det vil overraske
ham om det forblir slik.
– Jeg kan like gjerne tegne et livstidsabonnement hos slektskaps-selskapet med
en gang.
Han lurer fortsatt på hvor mange donorsøsken han har. Og ikke minst: Hvem er
donor?
– Jeg har brukt mange timer på slektsforskning, sikkert flere hundre timer. Vi
kan bevise hvem som er mor og far til
donor, men ikke donor. Da vi i høst klarte å
samle trådene, ble vi ikke enige om, eller
hvordan, vi skulle ta kontakt, eller hvem i
familien vi skulle kontakte. Noen tok kontakt med familien, men donor har per dags
dato ikke bekreftet hvem han er.
Hva tenker du om bruken av anonym
donor?
– Finnes det egentlig anonyme kjønnsceller? Det er halvparten av meg. Det er
sånn jeg er, og jeg har rett til å vite om mitt
genetiske opphav.

Ved analyse av vårt arvemateriale kan vi spore våre aner langt tilbake, og få vite om vi kanskje er i slekt med
kjente kongelige. Illustrasjonsfoto: iStock

10

// 3–2020

Har du endret syn på dette i løpet av
disse månedene?
– Nei, men å forsøke å se praksisen i
datidens lys gjør det noe lettere å forstå
mine foreldres valg om hemmelighold.
Bioteknologirådet har pekt på at det
mangler offentlig informasjon om hvordan
sæddonasjon foregikk tidligere. Rådet har
også anbefalt at Norge vurderer å opprette
et frivillig register der både de som er
donorunnfanget og tidligere anonyme
donorer kan registrere seg for kontakt.
***
I dag vet Tandberg mye mer enn i mars. Nå
håper han at hans egen historie kan være til
hjelp for andre i samme situasjon. I sommer
var han også med på å starte Foreningen
for Donorunnfangede i Norge.
– Vi ønsker å å bli hørt i de offentlige
prosessene som griper inn i vår virkelighet,
avslutter han.
Du kan høre mer fra Øystein Tandberg i
Bioteknologirådets podkast Biotekpodden.

Fra anonym til åpen donor
1928: Første kjente tilfelle av sæddonasjon i Norge.
1972: Sæddonasjon blir et offentlig
tilbud ved Kvinneklinikken på Rikshospitalet.
1984: Medisinsk fødselsregister starter
registrering av behandlinger med
assistert befruktning.
1987: Lov om kunstig befruktning med
regel om anonym donor.
1994: Bioteknologiloven blir vedtatt.
Regelen om anonymitet videreføres.
2005: Bioteknologiloven endres til kjent
donor. Når barnet blir 18 har det rett til å
få vite donors identitet. Donor har ingen
andre plikter overfor barnet.
2017: Dette året ble 296 barn født etter
sæddonasjon i Norge.
2020: Bioteknologiloven endres.
Foreldre får en sanksjonsfri plikt til å
opplyse barnet om hvordan det har blitt
til. Alderen for når barnet kan vite donors
identitet senkes fra 18 til 15 år.
2023: De første personene som har rett
til å vite donors identitet blir 18 år.
FNs barnekonvensjon fremhever også
barns rett til, så langt det er mulig, å
kjenne sitt eget opphav.

100 år med

sæddonasjon
De første spede forsøkene på bruk av sæddonasjon
skriver seg tilbake til slutten av 1920-tallet.
Av Truls Petersen

– MAN HAR LETT for å knytte sæddonasjon til moderne biomedisin og våre dagers
avanserte reproduksjonsteknologi, forteller Eira Bjørvik, medisinsk historiker ved
Universitetet i Oslo.
Hun har skrevet doktoravhandling om
historien om assistert befruktning i Norge.

Staten så bort
I mange tiår var sæddonasjon ikke et organisert tilbud i offentlig regi. Bjørvik forteller at
donor kunne være en paret hadde valgt selv,
gjerne en onkel eller far, eller også en person
legen vurderte som egnet. Det fantes ingen
lovregulering av aktiviteten. En «inseminasjonslov» ble riktignok foreslått i 1953, men
kom aldri til votering i Stortinget.
Ifølge historikeren vegret myndighetene
seg for å gi signal om at de anerkjente praksisen.
– Å lovregulere sæddonasjon ville på
1950-tallet bety at praksisen var å anse
som moralsk akseptabel. Staten kom i en
skvis mellom ønsket om å hjelpe barnløse
og det som ble oppfattet som det umoralske
i å bringe en tredjepart inn i ekteskapet. De
valgte å lukke øynene, sier Bjørvik.

ning kunne anses som sosialt og mentalt
veltilpassede farsemner.
Studentene ble bedt om å sitte igjen
etter forelesning og deretter høflig anmodet
om å yte sin skjerv for ufrivillig barnløse.

Gjensidig anonymitet
Historikeren er opptatt av at vi bør være forsiktige med å vurdere fortiden med dagens
briller.
– I våre dager er det svært viktig å ikke
glemme at disse mennene gikk inn i dette
med forsikringer om å kunne forbli anonyme. Vi må passe oss for å projisere våre
dagers holdninger til kunnskap om biologisk opphav over på fortiden, sier Bjørvik.
Barnløshet har historisk sett vært tabubelagt. Bjørviks forskning viser at mannlig
infertilitet var spesielt problematisk. I 1975
skriver en lege til en mannlig pasient for å forsikre ham om at han på tross av dårlig sædkvalitet likevel «på alle måter er ´fullverdig´
som mann».
Anonymitet for sæddonorer ble også sett
på som en forutsetning for å skaffe nok
donorer. I 1987 fikk Norge den første «Lov
om kunstig befruktning».

– I våre dager er det svært viktig å ikke glemme at
disse mennene gikk inn i dette med forsikringer om
å kunne forbli anonyme, sier Eira Bjørvik, medisinsk
historiker ved Universitetet i Oslo.

– Loven var den gang utvetydig på at helsepersonell pliktet å bevare donors anonymitet, samt at anonymitetsprinsippet var
gjensidig. Dette siste betød at mottaker ikke
skulle vite hvem donor var, og donor skulle
ikke vite hvem mottaker var, sier Bjørvik.
I dag er åpenhet et generelt ideal i samfunnet. Det er mindre stigma både rundt
det å være ufrivillig barnløs, men også det å
være donorbarn. I balansen mellom hensynet til foreldre, ekteskapet og barn, har
barns rettigheter til å kjenne sitt genetiske
opphav blitt styrket. I 2005 ble loven endret
slik at de som ønsker det, skal ha mulighet
til å få vite donors identitet.
De første barna som etter loven har rett
til å få vite donors identitet, blir gamle nok
til dette i 2023. Om myndighetene vil gjøre
noe for å følge opp de som har vært anonym
donor, eller de som er blitt til med anonym
donor, gjenstår å se.
Du kan høre mer fra Eira Bjørvik i Bioteknologirådets podkast Biotekpodden.

Sæddonasjon systematiseres
På 1970-talet ble donasjon av sæd et systematisert tilbud på norske sykehus. Først ut var
Kvinneklinikken på Rikshospitalet i Oslo, i
1972. Før fryseteknologien var det flere praktiske utfordringer knyttet til virksomheten.
– Det var en olympiade i svingdør for å
få donor og kvinne på samme sted til noenlunde samme tid uten å treffe på hverandre.
Fryseteknologien bidro til en langt enklere
logistikk og gjorde det også mulig å
befrukte flere kvinner med sæd fra samme
mann, forteller Bjørvik.
Det var vanlig å rekruttere donorer
blant mannlige medisinstudenter. De var
lette å få tak i fordi de oppholdt seg på sykehuset. Men Bjørvik forteller at det også
fantes en idé om at menn i høyere utdan-

Barnløshet har historisk sett vært tabubelagt, men sæddonasjon ble sett på som et verktøy for å beskytte
ekteskapet. Illustrasjonsfoto: iStock.”
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All data i verden

Afrika tar kontr

Netflix-serien Biohackers er noe så sjeldent som en bioteknologisk thriller. For å demonstrere de utrolige tingene
vi allerede kan gjøre, lagret serieskaperne den første
episoden i syntetisk DNA.

Over tre millioner hittil ukjente
genetiske varianter er nå
identifisert i Afrika, mange fra
folkegrupper som aldri har blitt
sekvensert før.

i 20 gram DNA
Av Håvard Øritsland Eggestøl

egne gend
Av Elisabeth Gråbøl-Undersrud

DET HAR SKJEDD en rivende utvikling
i hvordan vi oppbevarer informasjon, fra
hulevegger til kalveskinn og papir. I dag
lagrer vi stort sett på datamaskiner, men
datalagring har noen viktig begrensninger: teknologien blir stadig utdatert og
krever mye plass, energi og sjeldne mineraler. Lagring i DNA kan være løsningen.
Det man gjør er å kode den digitale
informasjonen om til DNA, fra det binære
systemet datamaskiner bruker (01) til et
firebokstavsystem (ACGT). DNA-et skrives
så ut av store maskiner som fungerer som
DNA-printere, men i stedet for papir så er
det en DNA-tråd som kommer ut.
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Dr Robert Grass, professor ved ETH
Zurich, bidro til prosjektet og forklarer til
Netflix at DNA teknisk sett bare er et lagringsmedium, men med enorm kapasitet.
– I teorien kan du i ett gram DNA få
plass til 200 exabyte med data – det er 200
millioner terrabyte. 20 gram med DNA er
nok til å lagre alle data i hele verden, sier
Dr Robert Grass.
Foreløpig er teknologien svært dyr og
har bare blitt brukt til symbolske formål
som lagring av FNs barnekonvensjon, men
ettersom prisen synker, så vil også bruken
øke.

– DETTE STUDIET er en milepæl i vår
kunnskap om gener, og fyller et hull i verdens databaser, skriver Nature på lederplass. Studiet ble publisert i Nature i slutten
av oktober.
En kritikk mot store, genetiske databaser er at de inneholder få afrikanske prøver.
Derfor har vi begrenset kjennskap til gener
som kan gi sykdom i Afrika, noe som kan
som ha ført til at afrikanere har fått et dårligere helsetilbud. Ett eksempel er lungesykdommen cystisk fibrose, som forskere i
mange år ikke trodde fantes i Afrika. Som
et resultat inneholdt diagnostiske tester
man ble tilbudt på afrikanske legekontor

Foto: iStock.

oll over

ata

kun mutasjoner som er funnet i Europa,
og pasienter med afrikanske mutasjoner ble derfor ikke fanget opp.
I denne studien ble arvematerialet til 426
mennesker fra 50 ulike etniske grupper
analysert, og forskere oppdaget genvarianter som aldri er beskrevet tidligere.
Arbeidet er også unikt siden det er forskere fra Afrika som står bak. Til nå har
flesteparten av undersøkelser av Afrika
vært utført av forskere fra Europa, og
studiene har ofte hatt fokus på migrasjonsmønstre og andre spørsmål som er
relevante for Europa og USA.
– Studien er et stort skritt fremover
for afrikansk genforskning, som lenge
har vært preget av akademisk kolonialisme, forteller en av forfatterne, Neil
Hanchard, til Nature.
Referanse: Nature 586, 644 (2020) doi:
https://doi.org/10.1038/d41586-02003028-3

Cellene som har reddet

10 millioner liv

– Uten oppdagelsen av disse cellene er det ikke sikkert du
og jeg hadde vært i live, sier Stuart Jay Olshansky, forsker
ved University of Illinois, til BBC.
Av Elisabeth Gråbøl-Undersrud
I 1962 TOK EN KVINNE abort i Sverige.
Det døde fosteret ble pakket inn i et sterilt,
grønt teppe og sendt til Stockholm. I USA
fikk en ung forsker, Leonard Hayflick, tilsendt celler fra fosteret. Hans store oppdagelse var at celler kan dele seg rundt 40-60
ganger før de dør. Fenomenet fikk navnet
Hayflick-limit, og forklarer hvorfor mennesker kan leve i opptil 120 år.
Hayflick oppdaget at cellene fra dette
fosteret kunne dele seg rundt 50 ganger, og
var derfor glimrende å dyrke i laboratoriet.
Takket være Hayflicks oppdagelse, fikk
forskere et nytt verktøy som gjorde det mulig
å utvikle noen av verdens mest brukte vaksiner. I dag brukes cellene fremdeles for å
lage vaksine mot røde hunder.

Olshansky anslår at cellene har forhindret rundt 4,5 milliarder infeksjoner og
spart 10,3 millioner liv.
Men historien har et mørkt bakteppe.
Den svenske kvinnen visste ikke at celler fra
fosteret ble brukt i forskning. Hun ble først
klar over det noen år senere da en forsker
tok kontakt med spørsmål om hennes
medisinske historie. I 1981 kom et påbud om
å innhente samtykke fra personer som
donerer celler til forskning, men lovendringen har ingen tilbakevirkende kraft. Flere
organisasjoner, blant annet den katolske
kirke, støtter imidlertid bruk av cellene
på grunn av den enorme medisinske gevinsten.
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Genteknologi

setter fart på COVID-19-vaksiner
Synes du det går sent med denne koronavaksinen som
skal normalisere livet igjen? Faktum er at det i forhold
til normalt går veldig fort.
Av Håvard Øritsland Eggestøl og Petter Frost

I FORSØKET PÅ Å STOPPE COVID19-pandemien har genteknologi blitt tatt i
bruk i vaksineutvikling i et omfang vi tidligere ikke har sett, og avansert genteknologi
ligger bak nesten alle vaksinene som
nærmer seg godkjenning for bruk i Norge.

Vaccinus – fra ku
Edward Jenner, mannen vi i dag regner
som vaksinens far, var inspirert av ryktet
om at budeier som hadde hatt den milde
kukoppersykdommen ikke fikk den svært
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alvorlige koppersykdommen som smittet
mellom mennesker. I 1796 utførte han sitt
berømte vaksineeksperiment på den åtte år
gamle Jim Phipps, sønnen til sin fattige
gartner. Jenner tok puss fra utslettet til en
jente med kukopper og overførte det til et
sår han laget på armen til gutten. Gutten
ble pjusk noen dager, men kom seg raskt
igjen, skrev Jenner i notatene sine. Senere
smittet Jenner den uvitende gutten med
«ordentlig» kopper. Ikke en handling vi i
dag ville applaudert, men gutten viste seg å

være helt immun. Jenner måtte gjenta forsøket på flere, inkludert sin egen sønn, før
han fikk aksept for at det å gjennomleve
kukopper gav beskyttelse mot kopper.
Ordet vaccinus, som betyr «fra ku» på
latinsk, ble til i sin nye betydning.

Den vaksinerte kroppen
Vaksinering er å utnytte det at immunsystemet vårt husker smittestoff kroppen har
vært utsatt for før. Det er derfor barn bare
får vannkopper en gang. Å bli «naturlig

Koronaviruspartikkelen er bygget opp av ulike
komponenter vi kaller subenheter, som er kodet for
av virusets gener. Vaksiner utviklet med genteknologiske metoder er som regel basert på en av disse
subenhetene. For koronavirusvaksiner brukes ofte
det såkalte piggeproteinet (i rødt), som finnes i
mange kopier på overflaten. Foto: iStock

vaksinert» ved å ha vannkopper gjør deg
imidlertid ikke immun mot andre sykdommer, immuniteten er kun mot akkurat den
ene sykdommen du har gjennomlevd eller
er blitt vaksinert mot. I tilfelle til Edward
Jenner var kukopperviruset så strukturelt
likt menneskekopperviruset at immunsystemet til Jim Phipps gjenkjente det som det
samme. Det er unike fysiske strukturer på
et smittestoff som er det immunsystemet
ditt gjenkjenner, like spesifikt som nøkkel i
en lås. Det er det fantastiske med immunsystemet vårt, men også det som gjør at vaksiner må utvikles for hver sykdom som
dukker opp, en tidkrevende prosess spesielt
når det kommer noe «helt nytt».

Konvensjonelle vaksiner
Det immunsystemet vårt reagerer på når vi
vaksineres er fysiske strukturer på for
eksempel et koronavirus som SARS-CoV-2.
En koronaviruspartikkel har du sikkert
sett en illustrasjon av på nyhetene (se
bilde). Såkalte konvensjonelle vaksiner
består av den samme smittestoffpartikkelen, men i en form som ikke lengre gir sykdommen. Vanligvis gjøres det ved å ta livet
av viruset (inaktivert virusvaksine) eller
ved å svekke viruset (levende attenuerte
vaksiner). Uansett krever slike vaksiner at
akkurat dét viruset som gir sykdommen
kan dyrkes i en bioteknologisk produksjonsprosess. Slike produksjonsprosesser
er som regel unike for hvert eneste virus og
kan ta mange år å utvikle. Først når det er
på plass, starter dokumentasjon av effekt
og sikkerhet. For nye virus er det derfor
ikke uvanlig at vaksineutvikling og godkjenning kan ta 10-15 år. Flere vaksineselskap, spesielt i Asia, hevder å allerede ha
løst disse utfordringene, og inaktiverte
konvensjonelle COVID-19 vaksiner er under
klinisk utprøving. Sannsynligvis har dette
gått relativt fort fordi disse selskapene har
hatt, og tatt vare på, historisk kunnskap fra
påbegynt vaksineutviklingsarbeid etter
SARS-utbruddet i Asia i 2003-2004. Dette
ble forårsaket av et nært beslektet koronavirus, SARS-CoV-1.

Raskere med genteknologi
Viruspartikler er ekstremt små, men er like
fysiske som andre strukturer du har et
mindre abstrakt forhold til. Om du kikker
på bildet igjen vil du se at koronaviruspartikkelen er bygget opp av ulike byggesteiner vi kaller subenheter. En av disse ser ut
som en liten pigg og slike «antenner» er
ofte involvert i å feste seg til celler når du
puster inn dråper med smitte. Det betyr i

» Viruspartikler er

ekstremt små, men er
like fysiske som
andre strukturer du
har et mindre
abstrakt forhold til.

mange tilfeller at en slik subenhet alene
kan fungere som en vaksine, dersom du
klarer å produsere den for seg selv. Det er
her genteknologien kommer inn.
La oss kalle genet for piggen på virusoverflaten for Spike- (S-)genet. Med genteknologi kan vi kopiere dette S-genet og på
ulike måter produsere bare det piggeproteinet som S-genet koder for. Fordelen med
dette er at man kan bruke et allerede etablerte produksjonssystem til å produsere
vaksinen og dermed spare enormt med tid
sammenlignet med konvensjonell vaksineutvikling. Det vanskelige er imidlertid at det
å produsere en subenhet alene ikke alltid
resulterer i identisk form som når subenheten er en del av overflaten på viruset. Og har
den ikke «rett» form vil den ikke fungere
som vaksine. En vaksine fungere jo ved at
immunsystemet nøyaktig kjenner igjen en
struktur kroppen har vært eksponert for før.

Ett gen – flere metoder
Basert på S-genet til SARS-CoV-2 er det i
dag en rekke ulike måter man forsøker å
lage en Covid-19-vaksine. Grovt sett er det
tre hovedprinsipper som dominerer:

S-genet kan settes inn i arvestoffet til et
annet virus som man allerede vet hvordan
man skal dyrke i industriell skala. Gjort
rett blir piggeproteinet fra koronaviruset
da en del av overflaten på et annet virus
som da kan brukes som vaksine. Den
såkalte AstraZeneca/Oxford-vaksinen og
vaksinen fra Johnson & Johnson er slike
viral-vektor-vaksiner.
S-genet kan settes inn i en organisme
som er lettere å dyrke enn et virus. Gjort rett
produserer denne organismen da fritt
«piggen» som isoleres og brukes som vaksine. Dette kaller man en rekombinant subenhet-vaksine. Firmaet Novavax er relativt
langt fremme med en vaksine basert på
denne strategien.
Den aller nyeste vaksineteknologien
som nå brukes er såkalte RNA-baserte vaksiner. Her er selve vaksinen en kopi av
genet (syntetisk laget mRNA), men det som
gir vaksinevirkningen er fremdeles subenhet
piggeproteinet. Når du vaksineres er det
celler i kroppen din som bruker koden i
mRNA-et til å produsere piggeproteinet.
Det som skjer i cellene dine, er ganske likt
det som skjer når piggeproteinet produseres
i celler infisert med SARS-CoV-2. I skrivende
stund har BioNTech og samarbeidspartner
Pfizer offentligjort at deres RNA-baserte
koronavaksine er 90 prosent effektiv. Det
amerikanske selskapet Moderna ligger like
bak i sin utprøvning.

Hvem vinner?
«Hvem vinner vaksinekappløpet,» spørres
det om, men er det rett spørsmål? Selvsagt
vil de som lykkes tjene penger på Covid19-vaksinen og det er en del av motivasjonen. Men om man ser på hvor mange
selskaper som nå samarbeider på tvers av
normale konkurransegrenser, så illustrerer
det kanskje først og fremst erkjennelsen av
at «kappløpet» er med klokken. Vi er trolig
avhengig av at mange lykkes for at det skal
være mulig å produsere nok vaksinedoser
på verdensbasis.
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Norsk rødt fe leter etter grønnere gress. Foto: iStock

Den høyteknologiske

hyrdestunden
Legendeoksen Braut ble far til 300 000 kalver i 27 land
hele verden over. Men han var neppe en mester av naturens
hyrdestund. Braut ble henvist til engangshansker, sæddonasjon
og hans eventuelle fantasier om Dagros.
Av Håvard Øritsland Eggestøl

KUNSTIGE reproduksjonsteknikker har
vært en viktig del av husdyravl siden 1930tallet, og har i nyere tid blitt kombinert
med ytterligere teknologiske nyvinninger.
Kjønnssortering av sperm, kjønnsbestemmelse av befruktede egg og valg av hvem
som skal bli foreldre basert på avanserte
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DNA-analyser i tidlig alder, er alle standard
praksis i avlsarbeidet for de kommersielle
husdyrrasene våre. Og flere teknologier
seiler opp som kandidater i den høyteknologiske verktøykassen til avlsorganisasjonene.
Men hvorfor? Dyrene klarer jo å formere seg på egenhånd.

Arrangert farskap
Bakgrunnen for avlsarbeidet er at vi ønsker
å ha en hånd på rattet når det kommer til
hvilke gener som skal videreføres. Ofte
ønsker vi oss dyr med godt kjøtt, god melkeproduksjon, god helse og et hyggelig
lynne. Tidligere leiet vi Dagros ut på jordet
der den utvalgte avlsoksen stod og så lot vi
naturens magi skje i ro og mak. Den gangen
ble eliteoksene valgt ut på bakgrunn av en
rekke ulike kriterier ut ifra hvordan de så
ut, hvor mye de produserte og hvem foreldrene deres var. Dette blir fortsatt gjort i
dag, og den norske avlsorganisasjonen for
norsk rødt fe (NRF), Geno, har 17 ulike
slike kriterier. Men om vi skal la naturen gå
sin vante gang ute på det jordet, så tar det

» Ved å samle avlsoksene sine edle

dråper i prøverør kan disse testes
for smittestoff. Slik kan en sikre
smittefrie elitegener.
Avlssjef Håvard Melbø Tajet. Foto: Geno

lang tid. Ikke bare skal avlsoksen ha tid til å
varte opp Dagros, men bonden må bruke år
på å ale opp den nyfødte kalven til en brunstig okse. Tid er gull verdt i avlssammenheng, og det er begrenset hvor mange selv
den stauteste avlsoksen klarer å bedekke.
Hvor mye en kan forbedre en husdyrrase på en gitt tid henger ikke bare sammen
med hvem som parrer seg med hvem, men
også med hvor lang tid det tar for dyrene å
bli kjønnsmodne. Kortere tid for kjønnsmodning gjør at dyret fortere kan settes i
gang med å produsere avkom, men størst
mulig avlseffekt per generasjon er også viktig.
Ved å bruke avanserte DNA-analyser kan
en velge hvilke dyr en vil bruke i avl, basert
på det DNA-analysene indikerer er det
beste arvemateriale. Forskere leter da i
DNA-et til dyret etter genetiske markører
som er forbundet med for eksempel godt
kjøtt, høy melkeproduksjon, god helse og et
godt lynne. Dette gjør det også mulig å
unngå kjente ugunstige genvarianter, som
ofte er umulige å se på den gamle måten.

Spredning av gode gener
I motsetning til Braut, var antakeligvis
tipptipptipp oldefaren til Braut en mester
av hyrdestunden. I de såkalte gode gamle
dager da vi lot naturens magi skje i ro og
mak, fikk eliteoksene virkelig kjørt seg. De
ble fraktet rundt på bygden og koste seg
med Dagros og hennes venninner. Slik ble
det sikret at hele bygde-Norge fikk dra
nytte av de edle dråpene.
Men det er noen åpenbare problemer
knyttet til å frakte med seg 1000 kilos
brunstige okser land og strand rundt. En
ting er at horn, transport og til dels olme
blikk ikke akkurat er en heldig miks, men
enda viktigere er smittespredning. Som vi
alle fikk vite på ungdomsskolen, så gir

hyppig partnerbytte økt risiko for å spre
plagsomme sykdommer. Heldigvis løser
kunstig inseminering dette for oksene .
Ved å samle avlsoksene sine edle dråper
i prøverør kan disse testes for smittestoff.
Slik kan en sikre smittefrie elitegener. I tillegg er det mye enklere å ha fryst sæd enn
en brunstig okse med på tur. Å plassere
spermen inn i en kvige er ikke spesielt
utfordrende for en norsk bonde. Alt som
kreves er en brunstig kvige, en veterinær,
et par skulderlange engangshansker og en
veldig lang sprøyte.

Kvigekampen
Men likestillingen har også kommet til landets storfe-bønder. Kvigens genetikk var
lenge av underordnet betydning i avlsarbeidet. Dette var en effekt av naturens brutale urettferdighet – hunnen må motta
hannen sitt genetiske «såfrø», være en grobunn for det og kun få et lite knippe avkom.
Hannen derimot, kunne deponere sitt
genetiske «såfrø» hos så mange kviger han
orket, og slippe unna alt strevet med svangerskapet. Mot slutten av forrige århundre
ble det utviklet en teknologi som endret
dette. Embryooverføring gjorde det mulig å
ta egg fra en elitekvige, befrukte dem i
laboratoriet og sette dem inn en annen
kvige som kunne bære det frem for henne.
Altså er mottakerkvigen surrogatmor for
en prøverørskalv. Denne teknologien revolusjonerte hvordan kvigene ble sett på i
avlsarbeidet, fra en fødemaskin til en selvstendig sentral bidragsyter av elitegener.

De syv dyrene og kong Karl II av Spania
Til tross for høyteknologiske reproduksjonsteknikker, så er det ikke enkelt å drive et avlsprogram. Det er mange ulike hensyn som
skal veies opp mot hverandre. Som nevnt tid-

ligere har Geno 17 ulike synlige egenskaper og
en myriade av genetiske markører de avler
etter. Drømmekuen har alle disse egenskapene, men sannsynligheten for at det fødes en
slik drømmeku er ekstremt lav. Og for å gjøre
det enda vanskeligere, så ligger genene for
mange av de ønskelige egenskapene på
samme DNA-tråd som gener for uønskede
egenskaper, hvilket gjør at de arves sammen
når man gjør genomisk seleksjon. Det gjør at
i praksis så må avlsprogrammene i dag velge
mellom dyr med de nest beste kombinasjonene av egenskaper.
Geno har et prosjekt for å kartlegge hele
arvematerialet til norsk rødt fe gjennom analyse av 112 000 dyr. Gjennom det prosjektet
er det blitt tydelig at gode genvarianter av
flere ønskelige og naturlig forekommende
egenskaper er svært sjeldne.
– Et eksempel på dette kan være homozygoti for egenskapen dyr uten horn, altså
kollethet (KK), samt for innholdet av for
eksempel betakasein (A2A2) og kappakasein (bb) i melka. Av 112 000 genotypede
dyr i NRF-populasjonen har vi så langt
ikke hatt mer enn syv dyr med alle disse
kombinasjonene, sier Håvard Melbø Tajet,
avlssjef i Geno.
Dagens teknologi tillater ikke at Geno
kan avle på kun disse syv. Med så sjeldne
forekomster av denne ønskelige kombinasjonen (0,0000625 prosent), så kan ikke
selv de fjongeste kunstige reproduksjonsteknikker hjelpe. Å lage en ny superku av så
få individer ville ledet til svært store innavlsproblemer og antakeligvis en skjebne
lignende det spanske Habsburg-dynastiet.
Det endte ikke bra. Den siste habsburgske
kongen, kong Karl II av Spania, døde 39 år
gammel, impotent, nesten døv, blind, lam,
tannløs, barnløs, epileptisk, hallusinerende
og full av svulster og vann. Det skal noteres
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at det genetiske grunnlaget for disse lidelsene har blitt utfordret, men det er akseptert i den vitenskapelige litteraturen at
kongens hormonforstyrrelser og nyresvikt
kan tilskrives hans uheldige genetikk og
forklare en del av de overnevnte lidelsene.

Saken er biff, og melk
Men en av de nyeste teknologiene i avlsselskapenes verktøykasse, genredigering, gir
muligheter for å frikoble favorittkombinasjonene fra de uønskede egenskapene. Ved
å redigere de uheldige genvariantene, kan
en i teorien øke antallet individer som nye
avlslinjer kan baseres på, og dermed unngå
innavl. Genredigering går ut på at en kan
justere gensekvensen til et enkelt valgt gen,
i prinsippet uten innvirkning på resten av
genene. Om du har en sunn og produktiv
ku, men dessverre med horn, så kan en
skru av det genetiske anlegget for horn ved
hjelp av genredigering. Samtidig har det
vist seg at genredigeringsmetodikken som
er tilgjengelig i dag kan medføre utilsiktede
genetiske endringer som kan være svært
uheldige.
Horn skaper utfordringer i landbruket.
Ikke bare er den nevnte miksen av horn,
transport og til dels olme blikk utfordrende, men horn kan også være farlig i

andre situasjoner, både for mennesker og
dyr. Derfor blir i dag de aller fleste norske
hornete kalver avhornet i ung alder, med
brennjern eller varmluftpistol og under
bedøvelse. Geno sier selv på sine nettsider
at: «Hornete dyr er uønsket ut fra dyrevernsmessige og praktiske årsaker, og
avhorning av småkalver medfører en ekstra
kostnad og påkjenning for dyret. Mange
produsenter er derfor opptatt av å øke
andelen kollete NRF-kyr».

En genredigert fremtid?
Det finnes mange kyr som ikke har horn, da
hornløshet er en dominant egenskap. Det vil
si at avkommet etter en kvige med horn og
en okse uten horn, vil ha 50-100 prosent
sannsynlighet for å være uten horn. Men
gener for horn er ofte arvet i kombinasjon
med gener for god produksjon av kjøtt, melk
og kalver, og derfor er mange avlsaktører
skeptisk til å avle vekk denne egenskapen.
Geno har i flere tiår hatt som avlsmål å redusere andelen kyr med horn. De anslår at
andelen horn i NRF-populasjonen er mellom
30 og 40 prosent. I den mest produserende
melkekurasen Holstein-Frieser, er nesten
100 prosent av dyrene født med horn.
Ved hjelp av genredigeringsverktøyet
CRISPR har det blitt laget Holstein-Frie-

ser kyr uten horn. Allerede i 2015 ble den
første slike kalven født i USA. Nå jobber
norske forskere ved Geno med å utvikle
denne teknologien i cellekultur. Organisasjonen har uttalt interesse i forskningsprosjektet GeneInnovate om muligens å
bruke CRISPR i fremtiden for å lage en
NRF-ku uten horn. Og her kommer vi til
kjernen – tilhengerne av genredigering vil
gjerne argumentere for at dette er eneste
måte til å forbedre husdyrene sin dyrevelferd og klimaavtrykk, uten at det går utover
deres produksjonsegenskaper. Samtidig
vil motstanderne hevde at om vi er villige
til å produsere litt mindre melk og biff enn
i dag, så kan vi bruke de mer konvensjonelle, men fremdeles høyteknologiske,
metodene for å oppnå mye av de samme
endringene. Dette blir ofte satt i en klimasammenheng og FNs klimapanel har vært
svært klar: verden må spise mindre kjøtt.
Spørsmålet om hvorvidt vi bør ta i bruk
genredigering på husdyrene våre hviler
altså på en lang høyteknologisk historie, og
en rekke verdimessige valg som allerede er
tatt. I 2018 uttalte Bioteknologirådet at
reguleringen av genmodifiserte organismer
bør mykes opp for organismer der det bare
er gjort mindre genredigeringer og uten
bruk av fremmed DNA.

Norsk rødt fe har funnet grønnere gress. Men hvor langt skal norske avlsorganisasjoner gå for å drømmkuen?. Foto: iStock
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Forsker Tage Thorstensen og
masterstudent Oskar Schnedler
Bjorå har genredigerte markjordbær som de gjør forsøk på.
Alle foto: Siri Elise Dybdal

Søte, genredigerte jordbær

snart i en butikk nær deg?
Ved hjelp av gensaksen CRISPR har Norge fått sin første
genredigerte matplante. Men vil bær avlet frem på den
måten noen gang komme i butikken?
Av Elisabeth Gråbøl-Undersrud

– VI ER NYSGJERRIGE på hvordan
norsk lovverk vil behandle en søknad om
feltforsøk med en genredigert matplante,
forteller forsker Tage Thorstensen ved
Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO.
Thorstensen har sammen med kollegaer
ved NIBIO laget Norges første genredigerte
jordbær. Ved å slå ut et gen som gjør jordbærene sårbare for soppen gråskimmel,
håper forskerne de har laget en jordbærplante som tåler klimaendringer bedre.
– Klimaendringer fører til våtere vær,
og jordbær er skjøre planter som lett angripes av sykdommer. Vi håper vi har laget en
jordbærplante som vil bli mindre utsatt for
soppangrep slik at vi kan bruke det samme
CRISPR-verktøyet til å lage kultiverte jord-

bær med samme mutasjon så behovet for
sprøytemidler blir mindre.

Store tap for norske bønder
Soppen gråskimmel lager et grått, støvete
lag på modne jordbær, og er et stort problem for norske bønder. I 2016 ble over en
tredjedel av jordbærene ødelagt av soppen,
og enkelte områder var opptil nitti prosent
av avlingen tapt. Tage Thorstensen forteller
at de har hatt norske bønder og genteknologiloven i bakhodet da de startet forskningsforsøket.
– Vi ønsker å lage planter som er trygge
og gode, og som kan bli viktige for norske
bønder. Det ville være enklere å sette inn et
nytt gen som vil gi gjøre jordbær mot-

standsdyktige med tradisjonelle metoder,
men da visste vi at planten ville bli definert
som en genmodifisert plante. Da er reguleringen svært streng, både for å dyrke planten ute og i neste omgang selge den i butikk.
Det koster produsentene store summer og
de må belage seg på at det kan ta år før søknaden er behandlet.
Thorstensen forteller at da de startet
med prosjektet i 2016 var det ikke avklart
hvordan genredigerte organismer skulle
reguleres i EU.
– I 2016 sa Sverige og Finland at planter
hvor det ikke er satt inn fremmed DNA, ikke
skulle defineres som genmodifiserte. Som de
fleste andre forskningsmiljøene i Europa
håpet og trodde vi at EU ville gjøre som
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Genredigerte markjordbær vokser i laboratoriet på NMBU.

Sverige og definere slike CRISPR-planter
som ikke-GMO, og dermed få en mindre
omfattende godkjenningsprosess enn tradisjonelle GMO. En forenklet godkjenningsprosess for slike planter er også i tråd med
Bioteknologirådet forslag til oppmykning av
regelverket fra 2018. I ettertid vet vi at EUdomstolen kom til en annen avgjørelse.

Bærekraftig utvikling
I Norge regulerer genteknologiloven genmodifiserte organismer, inkludert planter.
Alle genmodifiserte organismer skal vurderes etter fem kriterier: samfunnsnytte,
bærekraft, helse, etikk og miljø. Så langt
har alle søknader om salg av såkalte
GMO-er fått avslag. Eneste unntaket er
nelliker, hvor man ved hjelp av tradisjonell
genmodifisering har satt inn et ekstra gen
som gir blomsten en blå farge. Thorstensen
og hans kollegaer vil sende søknad til Miljødirektoratet om å få dyrke jordbærene ute
i såkalte feltforsøk dersom de får gode
resultater fra veksthusforsøkene, og er
spente på hvordan norske myndigheter vil
vurdere de genredigerte markjordbærene:
– I våre jordbær har vi ikke satt inn nytt
DNA, vi har bare ødelagt et gen og dermed
laget en plante som kan oppstå naturlig
med kryssing. Utfordringen med kryssing
er at det kan ta 15-20 år. Med CRISPR gikk
det mye raskere. Med dagens lovgivning vil
våre planter uansett reguleres strengt på
samme måte som tradisjonell GMO, så vi er
veldig spente på når norske myndigheter
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Søknader om genmodifiserte organismer vurderes etter fem kriterier: helse, miljø, bærekraft, etikk og samfunnsnytte. Da loven ble innført i 1992 var formålet å sikre at produksjon og bruk av genetisk modifiserte
organismer skjer uten skadelige effekter på helse og miljø, i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling,
og på en etisk forsvarlig og sosialt akseptabel måte. Så langt har bare blå nelliker blitt godkjent å selge i norske
butikker (men det er ikke søkt om tillatelse til dyrking). I november 2020 ble det kjent at regjeringen har satt
ned et offentlig utvalg som skal se nærmere på dagens genteknologi, nye teknikker og reguleringen av genmodifiserte organismer.

kommer til å behandle Bioteknologirådets
forslag til en oppmykning av regelverket.
Men Tage Thorstensen forteller at det
var en noe kronglete vei med CRISPR også.
– Vi startet så vidt med få midler i 2016.
Flaskehalsen var å få CRISPR-proteinene
inn i planten, noe som er mye vanskeligere
i jordbær enn i modellplanter. Da vi fikk det
til i sommer, sto jubelen i taket. Når vi først
har knekt koden, er det enklere å få det til

neste gang. Nå venter vi i spenning for å se
om jordbærene er mer motstandsdyktig
mot gråskimmel. Det får vi forhåpentligvis
svar på om et par måneder. Men uansett er
forsøket en suksess, vi har vist at vi kan
bruke CRISPR til å genredigere jordbær og
lage planter som forhåpentligvis kan
komme landbruket og forbrukerne til gode.
Og de smaker like godt som vanlige, norske
jordbær.

>>

Kristin Børresen er administrerende direktør i Graminor.
Selskapet utvikler nye plantesorter for nordisk klima, og prøver
også ut utenlandske sorter i det norske markedet. Børresen er
også medlem i Bioteknologirådet. Hun er imponert over
forskingsprosjektet på NMBU.
Kristin Børresen

– Kjempebra forskningsprosjekt! Graminor lager ikke tilsvarende planter for det
norske markedet, fordi plantene vil bli definert som en GMO. Men vi vet at både forbrukerne og bøndene ønsker plantesorter
som krever mindre sprøytemidler, derfor
er det bra at NIBIO satser på den type forskningsprosjekter, sier Børresen.
Hvordan synes du dagens genteknologilov fungerer?
– Vi ser at teknologien har store muligheter og brukes rundt om i verden i dag, og
det er en utfordring at reguleringen er så
ulik. Et eksempel er fra Argentina, som for
noen uker siden var det første landet i

verden som godkjente en ny GMO-kornsort. I teorien er det en åpning for at en tilsvarende plante kan bli godkjent her
hjemme, men det har aldri blitt testet. Den
eneste planten som har fått godkjenning så
langt, er en blå nellik. Derfor vet vi ikke
hvor lang tid søknadsprosessen vil ta og
hvor mye det vil koste. Men det kan bli mer
aktuelt fremover siden det kommer stadig
nye genmodifiserte sorter på det internasjonale markedet.
I 2018 foreslo daværende Bioteknologiråd
en oppmykning av regelverket for utsetting av
genmodifiserte organismer, for å gjøre det
enklere for gode produkter å komme på mar-

kedet. Kristin Børresen gleder seg til at nåværende råd skal ta den samme diskusjonen.
– Mange land i EU stiller spørsmål ved
dagens regulering. Et stort flertall i Etisk
Råd i Danmark mener det vil være uetisk å
ikke ta genmodifiserte planter i bruk dersom
de kan løse vesentlige samfunnsproblemer
med tanke på klimaendringer og matproduksjon. Det virker ikke som at dommedagsprofetiene som tidligere har preget
GMO-debatten har slått til. Samtidig må vi
være oppmerksomme på konsekvensene av
ny teknologi. Jeg ser de gode argumenter på
begge sider av debatten, og gleder meg til
spennende rådsmøter fremover.

Aina Bartmann er daglig leder i GMO-Nettverket, som er en
paraplyorganisasjon for 18 organisasjoner og bedrifter i Norge.
GMO-Nettverket arbeider for å sikre forbrukere og matprodusenter retten til å velge GMO-fri mat, fôr, frø og dyr, og har en
restriktiv holdning til GMO.
Aina Bartmann

– GMO-Nettverket mener det er viktig å
bygge kompetanse om genteknologi i norske
forskningsmiljøer. Dette er viktig for å
kunne forske på problemstillinger som er
relevante for norske forhold. Gråskimmel på
jordbær er absolutt en relevant problemstilling i norsk landbruk, sier Bartmann.
Bartmann mener at i tillegg til å forske
på konkrete bruksområder er det behov for
mer risikoforskning. Hun er spesielt opptatt av behovet for mer kunnskap om
mulige effekter i økosystemene.
–Vi støtter testing av nyttevekster i feltforsøk, dersom forsøkene er relevante og
trygge. Hvorvidt det er mulig å få godkjent
feltforsøk for en ren modellplante som mark-

jordbær, kjenner vi ikke til. I dette tilfellet er
det snakk om forskning i en tidlig fase, og
uten at vi kan finne publiserte data. Hvorvidt
feltforsøk med markjordbær er relevant for
hagejordbær framkommer ikke. Dersom
denne søknaden sendes primært for å teste ut
lovverket, vil den trolig bli avvist. Et feltforsøk med genredigerte markjordbær må risikovurderes spesielt grundig med tanke på
faren for spredning, siden planten vokser vilt
i Norge. I tillegg kommer risikovurderinger
for andre utilsiktede effekter i miljøet.
Hvordan synes du dagens genteknologilov fungerer?
– Vi mener at genteknologiloven ikke vil
være til hinder for å godkjenne samfunnsnyt-

tige og trygge GMO-er. Loven er fleksibel, noe
som innebærer at myndighetene kan tilpasse
krav til risikovurdering og godkjenning til
den enkelte søknad. For å effektivisere søknadsprosessene fastsatte Klima- og miljødepartementet nye, forenklede saksbehandlingsrutiner sommeren 2017. Loven,
med dens krav til grundig sak-til-sakbehandling, skaper tillit til myndighetene
på GMO-området. Dette er en viktig verdi i
seg selv. Vi tror denne tilliten også er helt
avgjørende for dem som ønsker å produsere og omsette GMO-produkter i Norge.
Uten tillit fra forbrukerne finnes det jo ikke
et marked.
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Er det lurt
å genteste
deg selv?
– Om du sender en spyttprøve av
deg selv i posten, kan du bestille
gentester på nett. Men hvor lurt
er det?
Av Synne Sommerset Frost og
Ria Shaw (14 år) (tekst og foto)
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Gener er oppskriften på hvem du er. De bestemmer
alt fra utseende til hva du er god til og mye annet.
De kan også avgjøre hvilke sykdommer du har økt
risiko for å få og noen ganger sykdom du helt sikkert
kommer til å få. Ny teknologi gjør det mulig å finne ut
av dette via gentesting. Dersom det er arvelig sykdom
i familien din kan legen din sende deg til eksperter
som kan genteste deg og hjelpe deg til å forstå hva
svaret på gentesten betyr. Tester du deg på nett, kan
du bestille forskjellige gentester også om sykdommer
du aldri har hørt om og så får du svar i posten. Høres
ganske greit ut, men hvor lurt er det egentlig? For å
få svar på dette, besøkte vi Elen Siglen og Charlotte
Herland som jobber genetiske veiledere på Haukeland
Universitetssykehus.

– Hva er egentlig gentesting?

– Gentesting er en undersøkelse av arvestoffet ditt,
DNA. Da tar man en blodprøve som bestilles fra sykehuset. Hvis flere i familien din har fått samme sykdom,
så kan det være på grunn av en genfeil i familien din.
Det finnes to typer gentesting for sykdom, prediktiv og
diagnostisk. Hvis du har en sykdom allerede, kan du
avgi blodprøve til diagnostisk gentest. En prediktiv
gentest er for å teste om du har en genfeil som gir
økt risiko for å få en sykdom i fremtiden, for eksempel
brystkreft, slik at vi må passe på deg litt ekstra,
forklarer Elen og Charlotte.
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– Hvem gjør gentesting?

– Gentesting i Norge skjer i det offentlige helsevesenet. Hvis du skal genteste deg, må du ha henvisning
fra lege om at det er nødvendig. Prediktive tester må
gjøres på sykehus, fordi da trenger man genetisk
veiledning før man bestemmer seg om man vil ta
testen. Du må på forhånd vite hva det å ta testen kan
bety for deg, både det å vite og eventuelt det å velge
å ikke vite. Hvis du har lyst til å ta testen, signerer du
et samtykkeskjema.

– Hva gjør en genetisk veileder?

– En genetisk veileder hjelper deg å forstå ulike ting
ved arvelig sykdom. Vi jobber med å gjøre det vanskelige rundt dette forståelig. Vi snakker med folk som
trenger hjelp innenfor arvelig sykdom i familien sin, og
dette handler ofte om gentesting. Hvis du lurer på om
du bør ta en gentest, kan vi hjelpe deg med å finne ut
hva du og familien din vil. Det kan jo hende du får vite
noe du egentlig ikke vil vite, og vi kan hjelpe deg med
å ta det riktige valget. Valget ditt kan også påvirke
familien din, fordi de deler samme gener som deg. Vi
pleier å tegne et familiekart. Det gjør det lettere for
oss å se etter sykdommer som vandrer i familien og
som kan være arvelige.
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Prediktiv og diagnostisk test.
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Prediktiv test er en gentest du tar
hvis det er mistanke om arvelig en
sykdom i familien din, og du kan
finne ut om du har risiko for å
få denne sykdommen.
Diagnostisk test er en gentest
du tar hvis du allerede har en
sykdom, og vil finne ut om
den er arvelig.

Denne maskinen renser DNA fra blodet ditt. Den tar 24 tester om gangen,
men den kan totalt ta over 600 prøver.

– Hva kan man teste for?

I det offentlige helsevesenet tester man kun for
nødvendige ting som kan forebygges eller behandles,
som for eksempel brystkreft. På nett kan du teste for
andre ting, for eksempel egenskaper, som om du kan
bli en god sprinter eller helst bør begynne med
langdistanseløping. Du kan også teste for alvorlige
sykdommer på nett, inkluderte sykdommer du ikke
kan forebygge/behandle. Da er jo den informasjonen
ganske unyttig, og kan til og med være skadelig for
deg hvis du begynner å tenke for mye på det. Det er
heller ikke så lett å vite om du faktisk kan stole på
resultatene av testene du bestilte på nett. De er ofte
ikke spesielt grundige eller forståelige.

– Kan jeg få genetisk veiledning hvis jeg tester
meg på nett?

– Hvis du har tatt en test på nett og vil snakke med
oss om hva resultatene betyr, må du ta kontakt med
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fastlege og eventuelt få en henvisning. Da er det
ganske stor sjanse for at du ikke blir tatt inn til
samtale, men det avhenger selvfølgelig av situasjonen. Helsevesenet skal egentlig ikke jobbe med
resultater fra tester som er bestilt på nettet. De er
ganske uberegnelige og ofte tatt av nysgjerrighet, ikke
fordi familien har en sykdom og trenger hjelp. Helsevesenet jobber med gentesting i familier der man vet det
er mistanke om arvelig sykdom. Selv de må vente en
stund før de får hjelp, vi har ganske lange ventelister.
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Bioteknologidagen 2021
I april 2021 vil vi markere den årlege Bioteknologidagen
med tilskipingar i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.
Følg med på vår nettside for meir informasjon.

bioteknologiradet.no
Biotekquiz
Spørsmål
4. Kven laga den første vaksinen?
5. Kva er den første genredigerte matplanta i Noreg?

1. Braut

2. 2005

1. Kva heiter oksen som er far til 300 000?
2. Når ble det slutt på bruk av anonym sæddonor i Noreg?
3. Kven fikk nobelprisen i kjemi i år?

3. Jennifer Doudna og Emmanuelle Charpentier

4. Edward Jenner

5. Jordbær

