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Solidaritet nord-sør:

L E D E R

Kan bioteknologi bygge bro?

Med vår siste valgkamp,
terroraksjonen mot
World Trade Center og
Fredsprisutdelingen som
bakteppe, blir mange
tanker om fremtiden
satt i relieff.
Werner Christie
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Etter valgkampen ble de
fattige i landet gjenstand
for en solidaritetskonkurranse mellom partiene.
Ingenting er bedre enn
det. Mange får ikke nyte
sin andel i de godene og
mulighetene vi rår over
i Norge. Årsaken er ofte
sviktende helse eller funksjonshemming av medisinsk eller sosial årsak.
Løsningene har som regel
mer med helsetilbud,
utdanning og tilgang til
ressurser og kontroll over
egen situasjon å gjøre, enn
med økonomiske virkemidler.
Men fattigdomsproblemet er først og fremst et
globalt problem. Hele 1,2
milliarder medmennesker
har kjøpekraft på mindre
enn 1 dollar per dag. Over
3 milliarder har mindre
enn 2 dollar dagen. Det
er neppe mulig å leve seg
inn i hva dette innebærer
av unødig lidelse og savn,
men det er ikke vanskelig
å innse den grove urettferdighet og solidaritetsmangel det innebærer.
Vi har premiert tilrettelegging for endimensjonal
økonomisk vekst, ofte på
bekostning av sosial infrastruktur. Det har ført til
rikdom for noen, men som
regel også forvitring av
utdanning og helsetilbud
og forsterket nød for
mange fattige.
Hvert år rapporter
Verdens helseorganisasjon
(WHO) om de store folkegrupper som lider og

dør for tidlig av forhold
som kan forebygges eller
helbredes: Barneinfeksjoner, mor/barn-problemer,
banale og mer alvorlige
infeksjonssykdommer som
tuberkulose, HIV/AIDS,
malaria og mange andre.
Den indiske nobelprisvinneren i økonomi,
Amartaya Sen, har dokumentert at nettopp en
befolkning fri for av sult,
dårlig helse og analfabetisme er den viktigste
forutsetning for vekst og
utvikling, noe også de
rike land vil tjene på.
Han får støtte av The
World Commision on Macroeconomics and Health, oppnevnt av generaldirektør
Gro Harlem Brundtland i
WHO, som la frem sin rapport rett før jul.
FNs utviklingsorganisasjon UNDP er i sin rapport Human Development
Report 2001 optimistisk til
de muligheter ny teknologi har som bidrag til å
fremme utvikling og likeverd for de fattigste land
og mennesker blant oss.
De peker på hva nye
vaksiner og medikamenter
kan gjøre for uløste helseproblem, og hva nye, sunnere, høytytende og mer
sykdomsresistente plantesorter kan gjøre med sult
og fattigdom.
Mulighetene for større
solidaritet og likeverd er
store, men det er samtidig
her vårt ellers så suksessfylte økonomiske system
viser sin utilstrekkelighet:

På disse områdene råder
markedssvikt. Kjøpekraften er lavest der behovene
er størst. Den alt overveiende del av forskning
og utvikling fokuseres på
de rike lands problemer;
medisiner mot overvekt og
aldringsproblemer, i stedet
for matvarer og vaksiner
som kan redde underernærte barn i u-land. Det er
mat og ressurser tilgjengelig til å løse mange av de
fattigstes problem allerede
nå, det som først og fremst
mangler er fordelingspolitikk og prioritering.
George Soros, en av verdens mektigste kapitaleiere
og finansanalytikere sier
det slik: ”...markedsfundamentalismen truer utilsiktet det åpne samfunn ved å feiltolke hvordan
markeder fungerer og ved
å la dem spille en alt
for stor rolle...” . Frihandelskonvensjonene til verdens handelsorganisasjon
WTO og avtalen om intellektuelle rettigheter TRIPS
kan øke gapet mellom de
rike og fattige landene,
om vi ikke sikrer at også
andre interesser enn frihandel og patentrettigheter
kommer tyngre inn på den
globale politiske dagsordenen. Andre internasjonale
forhandlingsarenaer med
andre agendaer kan være
en viktig motvekt, men er
ikke så langt kommet og
har langt fra så ressurssterke aktører i utgangspunktet. I tillegg til å ivareta de goder verdenshan-
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delen representerer, må vi
derfor i langt større grad
engasjere oss for å skape
en global politisk agenda
for å sikre utvikling og
rettferdighet.
Vi står overfor flere
store utfordringer: Den
første er å mobilisere vår
egen solidaritetsfølelse,
ikke bare til våre egne
fattige, men til fattige i
hele verden. Vi må investere i fremtiden og prioritere ungdom, kunnskap
og utvikling for de fattigste like høyt som pensjon til etterkrigsgenerasjonen. Den neste er å utvikle
strategier som ikke igjen
er skinnløsninger, men gir
reell utvikling av frihet,
selvstendighet, menneskerettigheter og en likeverdig fordelt velstand for alle
individer og stater. Forskning og utvikling av nye
vaksiner, medisiner, planter og matsorter er viktig,
men utilstrekkelig uten tilhørende politisk utvikling
som sikrer rettferdig fordeling, menneskerettigheter og frihet fra undertrykkelse og fattigdom.
Den tredje er gjennomføring. Vi må mobilisere
politisk trykk i befolkningen og handlekraft hos
våre ledere. Vi må mobilisere langt mer ressurser
enn vi gjør i dag, og det vil
måtte innebære nedprioritering av noen av det som
står på vår egen ønskeliste.
Norge bør være med
i fronten i denne globale
bevegelsen. Vi må ikke
gjøre vår egen velstand til
en sovepute, men en forpliktelse og utfordring til å
dele med andre. Det kan
man kanskje forvente av
et land som har blitt kåret
til verdens mest utviklede
nasjon av UNDP.
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Nye medlemmer av Bioteknologinemnda
Bioteknologinemnda ble
fra 1. januar 2002 utvidet
med tre og består nå
av i alt 24 medlemmer.
Nye inn er Marte Rostvåg
Ulltveit-Moe, Torleiv Ole
Rognum og Henrik Syse.
Casper Linnestad

NYTT FRA NEMNDA

Foto: Scanpix

Torleiv Ole Rognum (53)
er professor ved Rettsmedisinsk institutt, Universitetet i Oslo, har arbeidet
med patologi, barnemedisin, og de siste 18 år
innen rettsmedisin. Han
har dessuten erfaring fra
bedriftshelsetjeneste, sosialmedisinsk arbeid med
vanskeligstilte gravide og
er sykehjemslege på fritiden siden 1979. Rognum
var i 1978 blant initiativtakerne til opprettelsen
av det første Alternativ
til Abort (AAN)-kontor i
Norge. Han har vært leder
av etikkutvalget i Norges
Kristelige Legeforening.
Rognums forskningserfaring er bred, med doktorgrad på immunologiske
og cellebiologiske studier
av kreft og kreftutvikling
i tykktarmen og forskning
på plutselig uventet spedbarnsdød. Han har siden
studietiden vært opptatt
av samfunnsmedisinske
og etiske spørsmål og har
skrevet mange artikler i
fagtidsskrifter samt kronikker i dagspressen om
slike emner. Rognum ledet
i 1998-2001 arbeidet med
en NOU om rettsmedisinsk sakkyndighet i
straffesaker. Rognum var
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leder i Bioteknologinemda
1998-2000. Om Rognums
forventninger til arbeidet
i nemnda: ”Med bakgrunn
i tidligere erfaring fra arbeid
i nemnda gleder jeg meg til
å nyte godt av en kunnskapsrik og dyktig stab og til å
delta i spennende diskusjoner med de andre nemndsmedlemmene. I spørsmål der
standpunkter brytes, forventer jeg at nemnda makter
å formulere både argumenter
og motargumenter slik at
politikere og folk flest kan
forstå bakgrunnen for - og
konsekvensen av de forskjellige standpunktene. Lykkes
nemnda i å formidle kunnskap og innsikt på en slik
måte, vil det føre til økt
samfunnsmessig bevisstgjøring og et godt grunnlag for
politiske beslutninger. Personlig håper jeg gjennom
nemndsarbeidet å få være
med på å stimulere myndigheter og næringsliv til
økt satsning på bioteknologi,
slik at vi er rustet til å
møte fremtiden etter oljeæraen. Videre håper jeg gjennom arbeidet i nemnda å
bidra til at teknologien ikke
taes i bruk på en måte som
truer respekten for menneskeverdet.”

Marte Rostvåg UlltveitMoe (27) er informasjonsansvarlig i Regnskogsfondet. Hun er Cand.Scient
fra Institutt for biologi
og naturforvaltning ved
Norges landbrukshøyskole, 2001. Hovedoppgaven hennes er om konsekvenser for insektfauna
ved utsetting av genmodifiserte insektresistente
planter. Rostvåg UlltveitMoe har lang erfaring fra
arbeid i ulike miljøorganisasjoner med økologiske
konsekvenser av bruk av
genteknologi samt spørsmål knyttet til eierskap til
genetiske ressurser, i tillegg politisk erfaring med
spørsmål knyttet til EU,
EØS og WTO. Hun er
videre medlem av Norsk
genressursråd for husdyr,
kulturplanter og skogstrær
fra 2001, og var medlem
av Bioteknologinemnda
1998-2000. Om Rostvåg
Ulltveit-Moes forventninger: ”Jeg er spesielt opptatt av Bioteknologinemndas
arbeid som kunnskapsformidler, og ser fram til å bidra
i dette arbeidet. Bioteknologinemndas arbeid med genteknologi i nord/sør-perspektiv er også noe jeg vil gi høy
prioritet.”

Henrik Syse (35), dr.art.
i filosofi fra Universitetet
i Oslo, er forsker ved
Institutt for fredsforskning
(PRIO) og førsteamanuensis i politisk filosofi
ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i
Oslo. Ved PRIO leder han
et forskningsprogram for
internasjonal etikk, med
særlig vekt på moralske
normers rolle i krig og
konflikt. Syse var fra 1992
til 1997 stipendiat ved
Norges Forskningsråds
etikkprogram, der han
bl.a. skrev en doktorgradsavhandling om naturretten som etisk tradisjon.
Her kom han bl.a. inn på
forholdet mellom natursyn, moralske normer og
menneskets rettigheter.
Han har de senere årene,
ved siden av sin forskning, forelest om yrkesetikk og har særlig vektlagt
forholdet mellom teori og
praksis. Syse var også
redaktør i idétidsskriftet
Tidens Tegn fra 1998 til
2000 og var medlem av
sekretariatet i Verdikommisjonen fra 1998 til 2002.
Om Syses forventninger til
arbeidet i nemnda: ”Jeg
er åpenbart et av de medlemmene i nemnda som har
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minst direkte erfaring fra
arbeid med bioteknologi, og
jeg har således stor ydmykhet overfor oppgaven. Jeg
har mye å lære av andre
medlemmer i nemnda og
sekretariatet. Samtidig har
jeg arbeidet mye med etikk
og politisk teori, og jeg
håper dette er en erfaring
som kan bli nyttig. I nemndas daglige arbeid er jeg
opptatt av kommunikasjon
med publikum om vanskelige bioteknologiske utfordringer. Gjennomsiktighet
og tydelighet er usedvanlig
viktig, slik at vi kan skape
en mest mulig velinformert
debatt, og samtidig også et
mest mulig oversiktlig regelapparat. Men aller viktigst
for meg i forhold til bioteknologi som sådan er nok en
klok bruk av føre var-prinsippet, kombinert med en
klarere formulering av det
menneskesyn som må ligge
til grunn for alle de valg vi
tar. Etikken må styre både
forskningen og ”butikken”.
Eller, rettere sagt, etikken
må i større grad bli en
integrert del av både forskning og forskningsanvendelse. Og da må man huske
at etikk er mer enn bare
forskningsetikk i snever forstand. Etikk på bioteknologiens område berører også
noen av de dypeste, mest
eksistensielle spørsmål vi
kjenner. Det må vårt arbeid
i Bioteknologinemnda ta
hensyn til.”

Viten & Verdi
- konferanse om bioteknologisk
industriutvikling i Norge
Ole Johan Borge

Bioteknologinemnda var
medarrangør da Universitetet i Oslo og Norske
Sivilingeniørers Forening
arrangerte sin første Viten
& Verdi konferanse 14.-15.
november i Det norske
Videnskabsakademi. Konferansen skal være en årlig
møteplass der de overordnede temaene er verdiskaping og samfunnsutvikling.
Temaet for årets
konferanse ”Bioteknologi fra lab til nye arbeidsplasser” var rettet mot
inviterte beslutningstakere
fra næringsliv, forskning,
utdanning, politikk og
offentlig forvaltning. Et av
hovedmålene med konferansen var å identifisere
flaskehalser for økt verdiskaping innenfor rammene
av en ansvarlig og bærekraftig samfunnsutvikling.
Foredragsholderne
favnet bredt og inkluderte
Ingvild Myhre, Telenor
Mobil; Christian Fekete,
Ernst & Young; Geir Gogstad, Start-fondet; Hans
Petter Bugge, Radiumhospitalets Forskningsstiftelse;
Svenning Torp,
Forskningsparken i Oslo;
Lars Aukrust, Norges forskningsråd og Kjell Ramberg fra Hydro Pronova.
Fra universitet var forskerne Anne-Lise Børresen
Dale, Hans Prydz og Reidunn Aalen inviterte
foredragsholdere. Fra
biotekindustrien holdt
Frank Larsen, Genovision;

Ingrid Alfheim, Axis
Shield; Kjetil Hestdal,
Photocure; Øystein Lie,
Genomar og Kjetill S.
Jakobsen fra Genpoint innlegg. Fra arrangørene var
rektor ved Universitetet
i Oslo Kaare R. Norum,
direktør i Bioteknologinemnda Sissel Rogne og
generalsekretær i Norske
Sivilingeniørers Forening
Trygve Dahl tilstede og
holdt innlegg under konferansen.
På konferansen var det
relativt stor enighet om
at Norge har mulighet
for en begrenset, men
likevel betydelig bioteknologisk næringsutvikling.
Det kom imidlertid frem
flere momenter som bremser utviklingen av norsk
biotekindustri:
• Flere foredragsholdere
påpekte mangelen på
profesjonelle miljøer for
tilretteleggelse for
næringsutvikling av
forskningsresultater.
Disse miljøene bør ha
egne økonomiske midler
og ekspertise knyttet til
kommersialisering.
• Videre er det viktig i å
få klarhet i hvem som
har rettighet til oppfinnelser gjort av offentlig
ansatte forskere på universitet, sykehus og høgskoler.
• Flere tok til orde for at
de mange, men spredte
offentlige støtteordningene bør samordnes og
styrkes.

• Initiativer som ”gründerskoler” og ”NHO’s
forum for bioteknologi”
fikk ros og viktigheten
av åpne kanaler mellom
de involverte partene ble
presisert.
• Skatt på opsjoner oppfattes av mange som urimelig og som et unødvendig hinder for unge
bedrifter som benytter
incentivordninger for å
lokke til seg de beste
ansatte. Skatt på eventuelle gevinster ved salg
av aksjer bør kunne
være en bedre modell.
• Det var få som mente at
forvaltningen eller lovverket var til hinder
for bioteknologisk forskning eller næringsutvikling. Behovet for
en fleksibel forvaltningen ble imidlertid nevnt
og at Norges absolutte
forbud mot utslipp av
antibiotikaresistensgener
er til hinder for storskala produksjon av
rekombinante proteiner i
Norge. Dette fordi forbudet fører til en fordyrende avfallshåndtering
i forhold til utenlandske
konkurrenter.
Konferansens hovedkonklusjon var at Norge har
en voksende biotekindustri. Forholdene for næringen er ikke optimale, men
gode nok til at de som vil
og tør kan lykkes. Og som
flere sa: ”Vi kan, hvis Jante
vil.”
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Nytt EU-direktiv om
utsetting av GMO
Casper Linnestad

NYTT FRA NEMNDA

I EU skal det etableres
nye prosedyrer for godkjenning av genmodifiserte
organismer (GMO). Senest
17. oktober 2002 implementerer medlemslandene
et nytt utsettingsdirektiv,
kalt 2001/18/EF. Bioteknologinemnda har i et brev
til Miljøverndepartementet
gitt sin høringsuttalelse til
det nye direktivet (se
www.bion.no).

Nye momenter
Direktivet slår fast at godkjenningsprosedyren skal
baseres på føre-var-prinsippet. Cartagena-protokollen
skal gjøres gjeldende og
bruken av antibiotikaresistensgener blir faset helt ut
innen 2008. En miljørisikovurdering av en GMO skal
gjøres av søker og vurderes
av myndighetene i hvert
enkelt tilfelle. En eventuell
godkjenning er tidsbegrenset oppad til 10 år. Det
pålegges søker å angi
metoder for sporing av
en omsøkt GMO og legge
frem en plan for overvåkning av dennes virkninger
på helse og miljø.

Bioteknologinemndas
kommentarer
En viktig forskjell som opprettholdes i det nye direktivet er at EU i hovedsak
baserer sitt beslutningsgrunnlag på vurderinger
av helse og miljø, mens
norsk lovgivning også
vektlegger samfunnsnytte,
etikk og bærekraftig utvikling. Selv om det er
lovende at hensynet til
etikk er et stadig tilbakevendende moment i direk-
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tivteksten, er det vanskelig
å se hvordan de etiske vurderingene i praksis skal
gjøres i ny godkjenningsprosedyre.
Under inngåelsen av
EØS-avtalen har Norge tatt
et forbehold når det gjelder
vår nasjonale genteknologilovgivning. EØS-avtalen
gir Norge anledning til
å forby genmodifiserte
produkter, dersom de strider mot vår nasjonale
genteknologilov. Direktiv
2001/18/EF er hjemlet i
Amsterdamtraktatens
artikkel 95, som krever
totalharmonisering av innholdet i de enkelte landenes regler. Dette står i kontrast til direktiv 98/81/EF
om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer, som med hjemmel i
Romatraktaten er et minimumsdirektiv som gir de
enkelte landene anledning
til å stille strengere krav
enn fellesskapslovgivningen. I Norge dekkes begge
direktivene av genteknologiloven.
Bioteknologinemnda
anser at hjemlingen i
Amsterdamtraktatens
artikkel 95 er problematisk,
både rent prinsipielt og
spesielt for Norge. Vurderinger av miljøeffekter
ved utsettinger av GMO,
og generelt ved utsettinger
av alle levende organismer,
kan ikke gjøres uavhengig
av utsettingsmiljøet. En og
samme GMO kan ha ulike
effekter på miljøet, alt etter
hvilket miljø den settes ut
i. Dette er både en effekt
av at fenotypen til GMOen
avhenger av miljøet den

vokser opp i, og at ulike
miljøer kan ha vidt forskjellig flora, fauna, klima
og historie, og derfor ulik
sårbarhet overfor utsettinger. For Norge spesielt
kan dette bli problematisk
fordi de fleste søknader
om utsetting og markedsføring i henhold til direktiv
2001/18/EF sannsynligvis
vil gjelde for GMOer som
er utviklet i andre land og
for andre miljøforhold.
Et flertall i Bioteknologinemnda ønsker at Miljøverndepartementet fortsatt
oppfordrer EU til et umiddelbart forbud mot antibiotikaresistensmarkørgener i
GMOer, og ikke følger den
gradvise utfasingen som
direktivet legger opp til (se
vedtak nedenfor).
Standard tillatelsesprosedyre i direktivet spesifiserer at søknaden skal
inneholde en overvåkingsplan med henblikk på å
identifisere en (eller flere)
GMO(er)s innvirkning på
menneskers sunnhet og
miljø. Bioteknologinemnda
savner her mer informasjon
om hvor omfattende overvåkingsplanene i praksis
forventes å være, og hvordan kostnadene skal fordeles mellom myndigheter og
søker/industri.
Direktivet åpner for en
forenklet behandlingsprosedyre i forhold til standard tillatelsesprosedyre
dersom GMOen tilfredsstiller visse kriterier og ”tilstrækkelig erfaring” foreligger både for den aktuelle
ikke-genmodifiserte mororganismen i et relevant økosystem og for selve genkonstruksjonen som skal
tilføres. Dette gjelder også
for ”forsøgsudsætningens
økosystem”, som i snever
forstand kan være en åker
og i bred forstand inkluderer omkringliggende natur-

og kulturlandskap. Ulike
tolkninger kan her gi
grunnlag for krav om
begrensede eller svært
omfattende risikovurderinger.

Bioteknologinemndas
vedtak
Et flertall på 13 av 14
tilstedeværende medlemmer i Bioteknologinemnda
er overveiende positive til
nytt direktiv 2001/18/EF,
under forutsetning av at
Norge kan opprettholde
det nåværende forbud mot
antibiotikaresistensmarkørgener i genmodifiserte
organismer samt genteknologilovens bestemmelse
om at også samfunnsnytte,
etikk og bærekraftig utvikling skal tillegges vekt
under vurderingene.
Flertallet ønsker dermed
at Miljøverndepartementet
viderefører arbeidet med å
foreta disse tilpasningene i
forhold til det nye direktivet.
Et mindretall bestående
av ett medlem ønsker ikke
en anbefaling om at Miljøverndepartementet skal
arbeide for at Norge kan
opprettholde tilpasningene
nevnt ovenfor. Dette
grunngis med en tilfredshet over EUs strategi om
gradvis utfasing av antibiotikaresistensmarkørgener i
GMO, et ønske om et harmonisert regelverk mellom
Norge og EU, og at begrepene samfunnsnytte og
bærekraft er uklare og
mangler en presis fortolkning, og at så lenge disse
begrepenes innhold ikke er
tydeliggjort i det norske
regelverket med hensyn på
innhold, omfang, avgrensning, kriterier for godkjennelse og avvisning, skaper
dette ustabilitet og uforutsigbarhet i rammene for
industrien.
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Nytt om forskrifter
Ole Johan Borge
Fire av forskriftene til
genteknologiloven er nylig
revidert av Helsedepartementet (HD). Revisjonen
skyldes at EU-direktiv
98/81/EF og kommisjonsvedtak 2000/608/EF, som
behandler innesluttet bruk
av genmodifiserte mikroorganismer (GMM), er tatt
inn i EØS-avtalen og at forskriftene må være i tråd
med disse endringene. De
fleste endringene er små og
har liten eller ingen praktisk betydning. Bioteknologinemnda har derfor bare
avgitt høringssvar i forbindelse med revisjon av:
i) Forskrift om bestemte
former for undervisningsvirksomhet som innebærer
innesluttet bruk av genmodifiserte organismer
(undervisningsforskriften) .
ii) Forskrift om innesluttet
bruk av GMM.

Undervisningsforskriften
Bioteknologinemndas viktigste kommentar var å
påpeke at HD foreslo at
det skulle være krav om en
autoklav på alle skoler som
benyttet GMM i undervisning. En autoklav koster
minst 10 000 kr. Nemnda
så dette som unødvendig
i og med at avfall fra
arbeid med GMM i risikoklasse 1 ikke kreves destruert eksplisitt med en autoklav. HD tok vår kommentar til etterretning og
nå heter det at avfall skal
destrueres med ”autoklavering, forbrenning eller
andre anerkjente metoder”.

Forskrift om innesluttet
bruk av genmodifiserte
mikroorganismer (GMM)
Hovedendringen i denne
forskriften er at det innfø-

res et nytt system for risikovurdering. I den nye forskriften deles virksomhetene inn i fire risikoklasser
(1-4) og det tidligere skillet
mellom ikke-kommersiell/
småskala- og kommersiell/
storskala-virksomhet har
falt bort. Bioteknologinemnda anser denne endringen som positiv i og
med at risikovurderingen
nå vektlegger den aktuelle
mikroorganisme og ikke
hvilke finansieringskilder
som benyttes.
En annen vesentlig endring er at skillet mellom
melding og godkjennelse
nå går mellom risikoklasse
2 og 3, uavhengig av om
det er liten eller stor skala.
I den gamle forskriften var
det bare den laveste risikoklassen som kvalifiserte
for melding. Bioteknologinemnda støttet dette forslaget og syntes det var positivt at saksbehandlingstiden reduseres fra 60 til 45
dager for risikoklasse 1 og
2.
Bioteknologinemnda
støttet departementets forslag om at ingen informasjon kan tilbakeholdes
ved uhell der informasjonen er nødvendig for effektive beredskapstiltak. Bioteknologinemnda påpekte
imidlertid at der beredskapstiltakene inneholder
sensitive opplysninger bør
det kunne etableres konfidensialitetsavtaler mellom
brukerne og dem som skal
føre kontroll for å sikre at
sensitive opplysninger ikke
kommer på avveie.
Bioteknologinemnda
mener at forskriften har
et for stort antall vedlegg
og at den fremstår som
uoversiktlig for brukerne.

Nemnda anmodet departementet om at antall vedlegg minimaliseres og at
flere av vedleggene forenkles vesentlig.

Forskrift om arbeid med
biologiske faktorer
I tillegg til forskriftene til
genteknologiloven blir også
en av forskriftene til
arbeidsmiljøloven nå revidert. Forskriften skal
beskytte arbeidstakeres
helse og sikkerhet i forbindelse med arbeid med biologiske faktorer på arbeidsplassen. Direktoratet for
arbeidstilsynet har revidert
forskriften og sendt den
på en bred høringsrunde
fordi verken direktoratet
eller brukerne var helt tilfreds med forskriften og på
grunn av endringer i EØSavtalen.
Forskriftens intensjon er
å favne alle arbeidstakere
som kan komme i kontakt
med biologiske faktorer på
arbeidsplassen. For eksempel vil en gårdbruker som
leverer korn til mølla og en
forsker som arbeider med
genmodifiserte HIV-virus i
risikoklasse 3 måtte forholde seg til samme forskrift. Bioteknologinemnda
anbefaler direktoratet å
vurdere om forskriften kan
deles i tre deler der del I
er felles for alle virksomheter som kommer i kontakt
med biologiske faktorer, del
II er for brukere som arbeider med kjente biologiske
faktorer (f.eks. sykehus og
laboratorier) og del III er
for brukere som normalt
ikke arbeider med kjente
biologiske faktorer (f.eks.
landbruk, sagbruk og grafisk industri). En slik endring vil gjøre det lettere for
brukerne å forholde seg til
forskriften og inndelingen
vil trolig være sammenfallende med risiko for skade,

kunnskapsnivå og bevissthet om helsefarlige biologiske faktorer på de ulike
arbeidsplassene.
Bioteknologinemnda har
i sitt høringssvar påpekt
at det bør presiseres at
genmodifiserte cellekulturer og genmodifiserte endoparasitter også er regulert
av forskriften. Slik den nå
er skrevet er dette ikke
inkludert. Nemnda kommenterte også at det bør
gis tilstrekkelig basisinformasjon slik at de som arbeider med biologiske faktorer
selv kan se ting i sammenheng og kunne foreta
en risikovurdering av egen
arbeidssituasjon.
Høringssvarene kan leses
på www.bion.no.

Internt møte
om nord-sør
I mandatet står det at ”Bioteknologinemnda skal videre belyse spørsmål som er særlig viktig i et Nord/
Sør-perspektiv.” Det er ikke umiddelbart klart hvilke prinsipper som
skal ligge til grunn for en vurdering av saker i et nord-sør-perspektiv. Bioteknologinemnda vil øke
sin kompetanse og bevissthet på
dette området og inviterte en
rekke aktører til et internt seminar
29. januar. Innlegg ble holdt av
Miljøverndepartementet, NORAD,
Noragric, Utviklingsfondet, Fridtjof Nansens institutt, Nasjonalt
helseinstitutt og Leger uten grenser. Sentrale temaer vart tilgang
på medisiner, medisinsk behandling, eierskap/patent genressurser,
bruk og bevaring av biodiversitet/
bioprospektering, teknologioverføring og hjelp til institusjonsoppbygging. På side 8-18 presenteres
artikler fra enkelte av deltakerne
på seminaret.
Bioteknologinemnda vurderer
nå å arrangere et større åpent møte
om bioteknologi og nørd-sør problematikk, basert på disse erfaringene.
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Internasjonale avtaler av
betydning for forvaltning av
genressurser og bioteknologi
Den viktigste avtalen for genressursspørsmål i nord/
sør-sammenheng er Konvensjonen om biologisk
mangfold, også kalt Biodiversitetskonvensjonen eller
CBD. Denne avtalen er i stor grad et resultat av den
store oppmerksomheten rundt enkelte miljøspørsmål
fra midten av 1980-tallet, ikke minst i forbindelse med
tapet av tropisk skog. Genressurser har stor
økonomisk betydning og utveksles mellom land i alle
deler av verden, derfor trengs internasjonale
spilleregler.
Jan Borring og Runar Mathisen

CBD - også en
nord/sør-avtale
Behovet for en global konvensjon for bevaring av
biologisk mangfold kom
på dagsorden innenfor FNs
miljøvernprogram UNEP
og forhandlinger ble satt
i gang rundt tiårsskiftet
1980-1990. Rio-konferansen
nærmet seg, og det ble
tidlig i CBD-forhandlingene klart at man ikke ville
lykkes i å få til en ren ”vernekonvensjon” av klassisk
type. I FNs organisasjon
for ernæring og landbruk
(FAO) hadde man allerede
i flere år hatt tøffe tak om
fordelingspolitiske sider
ved forvaltningen av landbrukets genressurser, ikke
minst i forbindelse med
immaterielle eiendomsrettigheter (Intellectual Property Rights, IPR), dvs.
planteforedlerrettigheter
og etter hvert også paten-
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tering. Utviklingslandene
gikk derfor til CBD-forhandlingene med en
oppfatning om at genressurser like mye dreide seg
om nord/sør-spørsmål og
internasjonal fordelingspolitikk som om miljøvern.
Utviklingslandene fikk
betydelig gjennomslag i
CBD-forhandlingene, og
den endelige avtalen har
derfor bestemmelser som
slår fast nasjonal suverenitet over genressursene, forhåndssamtykke før uthenting av genressurser fra
et annet land, gjensidig
avtalte vilkår for uthenting
av genmateriale, teknologioverføring og andre former
for vederlag i forbindelse
med verdiskapning fra genressurser.
Dette nord/sør-perspektivet slås også fast
i avtalens målsetting, der
man i tillegg til bevaring

av biomangfold og bærekraftig bruk av biomangfoldets komponenter også
legger opp til en rettferdig
deling av de fordelene som
skapes ved bruk av genressurser. CBD har dessuten en bestemmelse der
det sies at patenter mv.
bør praktiseres slik at det
støtter opp om avtalens
målsettinger. Avtalen inneholder også klare finansieringsforpliktelser for
industrialiserte land, forpliktelser som i stor grad
dekkes gjennom den globale finansieringsfasiliteten
GEF (Global Environment
Facility), men også til dels
gjennom bilateral bistand.

Bio-patentering
Ti år etter at CBD ble ferdigforhandlet kan vi nok
slå fast at utviklingslandene i stor grad er misfornøyd med hvordan avtalens tredje målsetting om
rettferdig deling er gjennomført. Det finnes en
del eksempler på avtaler
mellom private selskaper
og u-landsregjeringer, men
bestemmelsene som skal
sikre rettferdig deling av
fordelene ved bruk av genressurser er i liten grad
forsøkt gjennomført i de
rike land. Derimot er lovverk som sikrer patentrettigheter og andre former
for immaterielle eiendomsrettigheter (IPR) til produkter basert på genres-

surser styrket, både i de
enkelte land og på internasjonalt nivå (TRIPs-avtalen under WTO). Fra u-landenes side oppfattes dette
som en ytterligere forsterking av allerede eksisterende skjevheter som CBD
i utgangspunktet skulle
bidra til å rette opp.
Visse former for patentpraksis har bidratt til
nord/sør-polarisering
rundt bio-patentering,
f.eks.:
• tilfeller der man har satt
for lave krav til oppfinnelseshøyde i forbindelse med produktet det
gis patent på, jf. sak
tatt opp av India vedrørende USA-patent på
medisinske egenskaper
ved allehånde (turmeric)
eller saker vedrørende
materiale hentet fra
internasjonale genbanker
som senere er patentert
uten vesentlige endringer, og
• tilfeller er man har sett
urimelige begrensninger
i rettighetene til land der
genressursene er hentet
(jf. konflikt Mexico/USA
i den såkalte ”yellow
bean”-saken).
Konflikt rundt slike
saker har vanskeliggjort
internasjonalt samarbeid
på feltet. Svaret fra utviklingsland har vært innføring av svært restriktive
regimer for å regulere tilgang til genressurser. Man
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Fra ”Farmers Tour i Polen januar 2002” (se også www.anped.org). Ved megafonen er Percy Schmeiser, en canadisk bonde som er dømt til å betale Monsanto
tusenvis av dollar etter at avlingen hans var blitt krysspolinert med patentert oljeraps. Foto: ANPED.

har sett tilfeller av at genressurser er tapt for alltid
(papaya-variant i Colombia), fordi u-landsmyndigheter opptatt av å hindre
at andre urettmessig skal
tjene på tilgang til disse
genressursene ikke har
villet gi adgang til forskere
fra genbanker som kunne
ha bevart materialet.
Patentering av
biologisk/genetisk materiale har vært et vanskelig
tema i CBD og under
TRIPs-avtalen i Verdens
handelsorganisasjon WTO
(som inneholder bindende
regler på området). Striden
står om kriteriene for hva
som skal kunne patenteres,
hvilke minstekrav som
skal stilles til land med

hensyn til å respektere
slike patenter, i hvilken
grad patentregelverket
skal ta hensyn til CBDs
bestemmelser, med videre.
Tilsvarende spørsmål diskuteres nå også i regi
av World Intellectual Property Organisation (et FNorgan). Endelig var IPRproblematikken noe av det
aller vanskeligste å løse
under forhandlingene om
en avtale for landbrukets
genressurser under FAO.

Landbrukets
genressurser
Disse FAO-forhandlingene
ble nylig avsluttet etter sju
år. I det polariserte klimaet
man har hatt siden slutten
av 1980-tallet var det ikke

lenger noen selvfølge at
plantegenetiske ressurser
for mat og landbruk kunne
defineres som ”menneskehetens fellesarv”, slik
man gjorde tidligere. Utviklingslandene har stått
hardt på at CBDs bestemmelser gjelder også for
dette genmaterialet, da de
frykter at åpen tilgang
til dette materialet vil bli
misbrukt til verdiskapning
uten vederlag til landene
der materialet opprinnelig
kommer fra.
Anvendt på en ”firkantet” måte kunne dette hatt
svært negative konsekvenser for landbruksforskning
og matvaresikkerhet, ettersom 1) de fleste land er
avhengige av god tilgang

på slikt materiale fra andre
verdensdeler til foredling
og bekjempelse av sykdommer, fordi de i sin
matforsyning i stor grad
bruker vekster som
kommer fra andre deler av
verden (der de primære
diversitetssentrene også
ligger) og 2) dette materialet har vandret verden
rundt i en slik grad at
bilateralt basert utveksling
av genmateriale vil være
upraktisk, til dels umulig.
Den 3. november i fjor
ble man omsider enige
om en avtale (International
Treaty on Plant Genetic
Resources for Food and
Agriculture), der man har
åpen tilgang til store deler
av det viktigste plantema-
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terialet for mat og landbruk, og der deling av fordelene fra bruk av disse
ressursene skal skje gjennom multilaterale mekanismer for overføring av
teknologi og kunnskap,
støtte til tiltak for bevaring
og bærekraftig bruk. En
del viktige landbruksvekster er imidlertid fortsatt
ikke på listen for åpen tilgang (soya, løk, tomat jordnøtter m.fl.), noe som skyldes flere forhold, også en
viss uklarhet med hensyn
til hvordan IPR-bestemmelsene og andre bestemmelser om deling av fordeler skal gjennomføres i
praksis. Forhåpentlig gir
imidlertid avtalen et tilstrekkelig grunnlag for å
sikre at mesteparten av det
genmaterialet verdens matforsyning er basert på forblir åpent og tilgjengelig.

Cartagena-protokollen
Cartagena-protokollen om
GMO (Cartagena Protocol
on biosafety) ble forhandlet frem i årene 1995
til 2000. Det var til dels
svært vanskelige forhandlinger før en greide å finne
et kompromiss med mer
detaljerte regler for hvordan vi skal håndtere bioteknologien og bioteknologiske produkter på en slik
måte at det ikke skader
biodiversitet og helse.
Cartagena-protokollen
anses å være et viktig fremskritt for miljø- og forbrukerinteresser i internasjonale avtaler. Gjennom protokollen erkjennes det i
en folkerettslig avtale at
GMO krever særbehandling i forhold til andre produkter. Avtalen vurderes
også som en anerkjennelse
av importlandets rettigheter da den sammen med
bestemmelsene om merking av GMO gir mulighet
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San Felipe de Barajas-borgen i Cartagena, Colombia, vitner om urolige tider. Spanjolene benyttet byen som
utskipningshavn for gullskattene de røvet fra indianerne. Cartagena var nylig åsted for harde forhandlinger om
handel med GMO, en protokoll som medfører nye stridigheter? Foto: Scanpix.

til å kunne kontrollere all
import av GMO. Avtalen
vil også innebære større
krav til eksportlandet/
eksportøren om dokumentasjon av en GMOs innvirkning på miljøet. Cartagena-protokollen er den
første avtale med føre-varprinsippet i operative paragrafer.
Selv om protokollteksten er vedtatt gjenstår
imidlertid store og viktige
utfordringer, så som å få
til reell gjensidig understøttelse mellom
Cartagena-protokollen og
handelsavtaler som også
omfatter GMO,
ratifisering/implementering
i andre land og ikrafttreden av protokollen internasjonalt, og å konkretisere
protokollens bestemmelser
om merking/identifikasjon
av GMO.

Konflikter avtalene
mellom
I interimsperioden før
avtalen blir folkerettslig
bindende pågår det et
maktspill rundt forvaltningen av genmodifiserte

landbruksprodukter. Konflikten går mellom dem
som ønsker at handel med
genmodifiserte landbruksprodukter ikke skal underlegges noen restriksjoner
og dem som ønsker mulighet til kontroll med slik
handel på grunn av helseog miljøhensyn. I praksis
er dette også en konflikt
mellom motstandere og tilhengere av Cartagena-protokollen. Det står blant
annet om hva slags matproduksjon vi skal ha i
verden gjennom spørsmålet om hvilke regler
som skal være de overordnete og styrende når det
gjelder GMO. Sentralt står
byrdefordelingen mellom
eksportland og importland. Cartagena-protokollen legger vekt på importørens behov for sikkerhet
blant annet gjennom førevar prinsippet, mens WTOregelverket primært ivaretar handelshensyn og
beskytter derfor
eksportlandets interesser i
større grad. Landene med
eksportinteresser, særlig
USA, utøver et betydelig

press for at andre land ikke
skal diskriminere GMOholdige produkter. Norge
har hatt en restriktiv linje
på dette feltet, særlig med
hensyn til bruk av GMO til
”utsetting” (dvs. til landbruk eller til annen bruk
som innebærer fare for
økologiske skadevirkninger). Det samme gjelder
EU som fortsatt har et
moratorium på godkjenning av nye produkter.
Mange av u-landene synes
også å ønske å føre en
streng praksis på dette
området.
Maktkampen foregår på
mange fronter, men fremfor alt i Verdens handelsorganisasjon (WTO) og i
WTO-relaterte fora. USA
har tatt opp EUs praksis
bl.a. i den avtalen som
regulerer veterinære og
plantesanitære forhold
(SPS-avtalen) under WTO.
USA har også lagt press
på flere utviklingsland og
land i det tidligere ØstEuropa som har planer om
å vedta moratorier eller
andre restriktive regler.
Dette gjelder bl.a. i forhold

NR. 1/2002

til Sri Lanka og Kroatia.
Argentina har på tilsvarende vis lagt press på
Bolivia. I tillegg presenterer USA og allierte land
også systematisk forslag
på dette området i andre
internasjonale fora (IPPC,
Codex, OECD, CSD osv.)
som kan legge premisser
for videre regelutvikling
og derved bidra til mindre
fleksibilitet under Cartagena-protokollen når den
trer i kraft. Selv om protokollen skal være gjensidig støttende i forhold til
handelsreglene er det altså
en stor utfordring å få
til dette i praksis. Dersom
USA stevner et land for
brudd på SPS-reglene i
WTO vil begge land måtte
bruke store ressurser på å
godtgjøre sine begrunnelser knyttet til human helse
og plantehelse. I en slik
situasjon vil utvilsomt ressurssterke land som USA
stå bedre rustet enn land
i sør som har begrensede
ressurser til å forsvare seg,
og som derfor helt legitimt
er redde for at USA skal ta
affære mot dem. I en handelskonflikt hvor minst ett
land ikke har tiltrådt Cartagena-protokollen vil SPSavtalen utvilsomt være den
som teller, og det er høyst
usikkert hvorvidt, og i så
fall i hvor stor grad, det
vil bli lagt vekt på Cartagena-protokollen. USA vil
imidlertid ved et konkret
søksmål risikere å bli skyteskive for folkeaksjoner
knyttet til folks skepsis mot
genmat. Forbrukernes innflytelse er for tiden særlig
sterk i Europa og i Japan,
men sprer seg i økende
grad til andre deler av
verden, også Nord-Amerika.
USA argumenterer for
at det ikke kan bevises
at genmat har negative

helsemessige konsekvenser
og viser til at genmat
har stort potensiale for å
bekjempe sult og feilernæring i u-land. De store multinasjonale selskapene som
kontrollerer GM-frø bruker
samme argumentasjon og
ser ut til stadig å intensivere sine kampanjer, særlig
i den tredje verden. Noe
av grunnen til at dette
kommer akkurat nå kan
være rapporten fra United
Nations Developement
Programme, ”Human
Developement Report 2001
- Making New Technologies Work for Human
Developement”, som er
overveiende positiv til
genmat med tanke på å
brødfø en voksende befolkning på jorda. Da Peter
Johan Schei under lekfolkskonferansen høsten 2000
fikk spørsmålet om hvilket
potensiale genmat har til
å avhjelpe matmangel i
verden, svarte han med
å vise til at det er et
økende antall mennesker
som sulter i et land som
USA, han anga 30 millioner som ikke hadde nok
mat i et land som er
verdens ledende på feltet.
GMO avhjelper ikke matmangelen i verden, men
kunne være en bidragsyter
om de riktige politiske
grep og reguleringsmekanismer var på plass. Det
er som kjent nok mat i
verden, men eierskap, rettigheter og fordeling sitter
helt skjevt. Dette er forhold
vi har levd med lenge før
genmat var aktuelt.
Avslutningsvis er det
viktig å erkjenne at det
ikke bare er vedtak og
regelverkstolkning i andre
fora som kan skape presedenser og irreversible situasjoner. Dette kan også
skje gjennom den faktiske
utviklingen i landbruks-

sektoren. I Nord-Amerika
er utviklingen allerede
kommet så langt, f.eks. for
soya, at det i praksis er
vanskelig å opprettholde et
marked for GMO-frie produkter, både med hensyn
på såmateriale og matvarer. Dersom det nordamerikanske presset for å
hindre at det skilles
mellom GMO-holdig materiale og annet materiale
i internasjonal handel
lykkes, vil vi kunne stå
overfor en situasjon der
deler av Cartagena-protokollen er utdatert før den
trer i kraft.
Vi vet ikke mye om hva
slags effekter en slik utvikling vil kunne få for helse
og miljø. Men det er stor
grunn til bekymring, ikke
minst med tanke på neste
generasjons ”bio-farmakaplanter”. Hvordan skal en
greie å holde planter for
konsum ukontaminert av
gener fra medisinplanter?
Å få til reell gjensidig
understøttelse mellom
Cartagena-protokollen og
handelsavtalene er en stor
utfordring for verdenssamfunnet og et spørsmål
som en burde gripe fatt i
også fra andre sider enn
det vi til nå har omtalt,
bl.a. i ”Rio+10”-prossessen.

Ikrafttredelse av
protokollen
Cartagena-protokollen er
nå undertegnet av over
100 land og per i dag
har 12 land ratifisert; Bulgaria, Trinidad og Tobago,
Norge, Saint Kitts & Nevis,
Fiji, Lesotho, Tjekkia,
Nauru, Uganda, Nederland, Spania og Kenya.
Norge ratifiserte som
tredje land 10. mai 2001.
Ikrafttredelse av protokollen internasjonalt krever 50
ratifikasjoner.

Norge arbeider for at
andre land skal ratifisere
og implementere protokollen, og vi har på trappene
et mulig bistandsprosjekt
for å hjelpe en del norske
samarbeidsland i Afrika.
Mange utviklingsland er
imidlertid skeptiske til å
implementere strenge miljøregimer uten å være
sikret at de ikke stevnes
for brudd på handelsreglene. EU-kommisjonen sa
tidligere at EU-landene vil
ratifisere samlet og først få
på plass et dekkende regelverk. Det er interessant at
Nederland og Spania likevel har ratifisert avtalen.
Det knytter seg nå spenning til om andre EU-land
vil følger etter, noe som
vil være et sterkt politisk
signal bl.a. til land som
har søkt medlemskap i EU
og som har sagt de vil
avvente hva EU gjør.

Bestemmelser om
merking/identifikasjon
Det er etter Norges syn
viktig å få til et merkesystem som gir full forbrukerinformasjon om GMO.
Å konkretisere protokollens artikkel 18 om bl.a.
merking og identifikasjon
er det viktigste gjenstående tema i videreforhandlingene under Cartagena-protokollen. Landene
med omfattende bioteknologisk industri bremser når
det gjelder disse punktene.
Norge arbeider for at hver
GMO skal gis en unik
betegnelse knyttet til en
sentral database, ”Biosafety clearing house”. Dette
er det generelt stor støtte
for, men vil samtidig kreve
betydelig overføring av
teknologi.
Jan Borring og Runar
Mathisen er rådgivere i
Miljøverndepartementet.
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Biologisk mangfold og bioteknologi:

Implementering av
internasjonale avtaler
Kristin Rosendal

Det er bred enighet om at
tapet av biologisk mangfold representerer et av de
mest alvorlige miljøproblemene verden står overfor i dag. Likeledes er
det klart at hovedandelen
av det landbaserte artsmangfoldet befinner seg i
tropiske områder i fattige
deler av verden. Denne
situasjonen har satt søkelys på behovet for bevaring og bærekraftig bruk
av biologisk mangfold,
ikke minst i sør. Samtidig
har den raske utviklingen
innen de nye bioteknologiene medført en økt politisk og industriell oppmerksomhet om det økonomiske potensialet genressursene representerer.
Genetiske ressurser arvematerialet i planter,
dyr og mikroorganismer
- utgjør det viktigste
råmaterialet for bioteknologien bl.a. innen næringsmiddel- og farmasøytisk
industri. Som følge av
den samme oppmerksomheten har det i mange
industrialiserte land oppstått krav om styrket og
utvidet patentlovgivning
for å sikre rettighetene
til oppfinnelser knyttet til
genressursene. Patentordningen er ment å stimulere
til anvendelse men blir
stadig oftere svært bredt
definert innen det bioteknologiske feltet.

12

Konvensjonen om
biologisk mangfold
Omfattende tap av biologisk mangfold, kombinert
med det store økonomiske
potensialet knyttet til genetiske ressurser, la grunnen
for en opphetet nord-sør
debatt i de internasjonale
forhandlingene frem mot
Konvensjonen om biologisk mangfold (Rio, 1992).
U-landene var sterke motstandere av en utvikling
der de ville få ansvar for
å bevare ressursgrunnlaget
som i-landenes industri i
neste omgang høstet det
økonomiske utbyttet av,
godt hjulpet av stadig sterkere patentlover. Mange
bioteknologiske oppfinnelser bygger på tradisjonell
kunnskap om mat- og
medisinplanter som har sin
opprinnelse i sør. De fleste
patentlover har krav om
reproduserbarhet - oppfinnelsen skal kunne gjentas med samme resultat
når fagfolk følger den teknologiske ’oppskriften’ i
patentsøknaden. Moderne
bioteknologi har gjort det
mulig å oppfylle dette
kravet også for
oppfinnelser/oppdagelser
innen biologisk materiale,
men man har ikke funnet
noen løsning på hvordan
tradisjonell kunnskap skal
kunne gis en tilsvarende
rettslig beskyttelse. I tillegg
er patentering en tidkre-

vende og kostbar prosess
som i stor utstrekning er
forbeholdt en økende konsentrasjon av multinasjonale selskaper. U-landene
fryktet i tillegg at patentutviklingen ville føre til
at teknikker og nyvinning
innen bioteknologi kun
ville komme de rike landene og flernasjonale selskaper til gode.
Konvensjonen om biologisk mangfold søker å
svare på miljø- og fordelingsutfordringene gjennom sin tredelte hovedmålsetning om bevaring,
bærekraftig bruk og at land
som bidrar med genressurser bør få en rettferdig
andel av utbyttet fra bruk
av ressursene. På den bakgrunn kan Biokonvensjonen anses som en seier for
u-landene - i hvert fall en
symbolsk seier. Det reiser
spørsmålet om hvilken
betydning forhandlingsutfallet har hatt for bevaring og bærekraftig bruk
av biologisk mangfold i
utviklingsland. I tillegg
kommer spørsmålet om
hvorvidt målsetningene i
Konvensjonen vil bli iverksatt gjennom tiltak som
i praksis ivaretar fordelingsprinsippet. De mange
internasjonale miljøavtalene og implementeringen
av dem er et relativt nytt
fenomen i global sammenheng og det er et stort

behov for å lære mer om
hvilke faktorer som påvirker forhandlingsutfall og
etterlevelse. Så langt finnes
det få studier av internasjonale miljøavtaler og
deres implementering i
utviklingsland og dette har
dermed både en praktisk
og en akademisk interesse.
En slik studie er gjennomført i Etiopia i perioden
frem til 1997, med fokus
på nasjonal lovgivning i
form av planer og programmer vedrørende biologisk mangfold.

Implementering av
Biokonvensjonen i sør
Etiopia er et interessant
land som leverandør av
genressurser til bioteknologisk forskning og industri pga. den store genetiske
variasjonen innen viktige
matplanter som hvete,
bygg, sorghum og hirse,
i tillegg til kaffe. Etiopias
genbank er flere ganger
blitt vurdert som en av
verdens beste og landet
har lange tradisjoner i å
erkjenne verdien av dette
mangfoldet. Til tross for
stor økonomisk fattigdom
har Etiopia også opprettholdt høy kunnskap om
sitt biologiske mangfold og
etiopiske eksperter hadde
i perioder en høy profil i
de internasjonale forhandlingene frem mot Biokonvensjonen. Fordi det er stor
grad av samsvar mellom
de internasjonale målsetninger som ble vedtatt og
Etiopias egne prioriteringer på området skulle dette
tilsi at mulighetene for å
oppnå en vellykket implementering av Biokonvensjonen skulle være gode
i Etiopia. To forhold har
imidlertid trukket i motsatt
retning mht implementering av denne avtalen i
landet.
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tilgang på både domestisert og vilt genmateriale
gjennom private og internasjonale genbanker (ex
situ) samtidig som de stiller sterkt i bilaterale avtaler om tilgang på genressurser fra sør (bioprospektering). En analyse av
situasjonen i Etiopia
bekreftet at mangelen på
kompatibel lovgivning i
nord svekker motivasjonen
for implementering av Biokonvensjonens hos ansvarlige myndigheter i sør.

TRIPs-avtalen og
patentdirektivet

Tillandsia lindeni på Costa Rica. Foto: Kristin Rosendal

For det første har
bistand og bistandsorganisasjoner en svært dominerende plass i Etiopia og
landet er langt på vei
avhengig av disse for å
sette sin egendefinerte
nasjonale miljøstrategi ut i
livet. Organisasjonene er i
stor grad preget av svært
tradisjonell tenkning på
miljøområdet. Helt konkret
betyr dette at viltforvaltning fremdeles får langt
høyere prioritet enn bevaring av plantegenetiske
ressurser i landbruket. En
snever vektlegging av viltforvaltning er verken i tråd
med Konvensjonens intensjoner eller med de mål
Etiopia har formulert i
sin strategi for biologisk
mangfold. Forventningene
om økte finansielle overføringer i kjølvannet av Biokonvensjonen var generelt
sett høye, og, skulle det
vise seg, overdrevne.

Det andre forholdet
angår oppfølging av Biokonvensjonens prinsipper
og målsetninger i i-landene - og spesielt tiltak
som ivaretar fordelingsprinsippene som står sentralt i Konvensjonen. I
utgangspunktet er u-landenes oppfølging av konvensjonen avhengig av
hvorvidt andre parter
følger opp sine forpliktelser i forhold til prinsippet om rettferdig fordeling. Dersom i-landene
skulle følge opp sin del av
avtalen ville det innebære
at de etablerte relevant
lovgivning, bl.a. eksplisitte
krav i patentlovene om å
dokumentere at alt genmateriale er skaffet til veie
på felles avtalte vilkår og
med forutgående informert samtykke. I-landene
har imidlertid få sporer til
å overholde sine forpliktelser, bl.a. fordi de har god

Holdningene til patentlovgivning i nord må sees i
sammenheng med TRIPsavtalen under Verdens
Handelsorganisasjon, som
har til hensikt å styrke og
harmonisere patentlovene
i de enkelte medlemsland.
Som vi var inne på i andre
avsnitt, kan dette legge
til dels motstridende føringer på nettopp fordelingsaspektene knyttet til bruk
av biologiske ressurser. På
den andre siden gir TRIPsavtalen noe rom for at
hvert land kan utforme
eget lovverk (sui generis)
for beskyttelse av foredlerrettigheter til plantesorter og samtidig ta miljøpolitiske hensyn. Planter og
dyr kan ifølge TRIPs-avtalen unntas fra patentering.
Mange u-land utvikler nå
slike lover men de blir
mindre anvendelige uten
tilsvarende vedtak om rettferdig fordeling i brukerlandenes patentlovgivning. Biokonvensjonens parter er forpliktet til
å samarbeide for å sikre at
slike rettigheter støtter opp
om og ikke motvirker konvensjonens målsettinger.
Tendensen i en rekke
i-land, med USA og Japan
i en foreløpig ledelse, er

imidlertid et stadig sterkere og utvidet patentvern.
Det omstridte EU-direktivet om patent på bioteknologiske oppfinnelser/
oppdagelser går også
lenger enn TRIPs i kravet
om utvidet patentadgang
til biologisk materiale.
Direktivet imøtekommer
heller ikke Biokonvensjonens intensjoner ved å innføre krav om dokumentasjon på hvordan genmaterialet er skaffet til
veie. Norge var blant de
sterkeste forkjemperne for
u-landenes fordelingsinteresser i bioforhandlingene
og har ved enhver anledning understreket sin motstand mot patentering av
dyr og planter, fremgangsmåter for fremstilling av
dyr og planter samt naturlig forekommende materiale. På denne bakgrunn
har norske myndigheter
gjennom flere runder støttet de EU landene som har
forsøkt å omgjøre patentdirektivet. Så langt har
disse forsøkene mislykkes
og Regjeringen Bondevik
er nå på rask vei til
å omfavne patentdirektivet. En uforbeholden
norsk aksept av patentdirektivet kan få uheldige
konsekvenser for vårt
omdømme i internasjonale
miljøforhandlinger.
Artikkelen bygger på Rosendals doktorgradsavhandling i
statsvitenskap, The Convention on Biological Diversity
and Developing Countries
(2000), Dordrecht: Kluwer
Academic Publishers; samt
artikkelen Impacts of Overlapping International Regimes: The Case of Biodiversity
(2001), i Global Governance,
Vol. 7, No. 1, pp. 95-117.
Kristin Rosendal er forsker
ved Fridtjof Nansens Institutt.
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NORADs planer for arbeid i forhold til genteknologi
i utviklingssamarbeidet:

Genteknologi som virkemiddel
i fattigdomsbekjempelse?
I årsrapporten til FNs utviklingsfond (UNDP) for 2001
fremheves det at bio- og genteknologi har et stort
potensiale for å bidra til verdens utvikling.
Rapporten sier at teknologien må rettes inn mot de
utfordringene fattige land har, særlig ved bekjempelse
av tropiske sykdommer og bedring av
andbruksavlinger. Rapporten sier også at hvis dette
skal bidra til utvikling må utviklingslandene settes
i stand til å håndtere og forvalte teknologien til beste
for befolkningen.
Jon Heikki Aas

Det er ikke vanskelig å se
UNDPs poeng om at en
teknologi som kan bidra
til en sunnere befolkning
og økt matproduksjon må
være interessant for utviklingsland. Genteknologiske metoder kan brukes
til å produsere helt nye
typer medisiner som aldri
har vært mulig tidligere.
Hvis slike medisiner kan
brukes mot for eksempel
AIDS og malaria, og de
blir tilgjengelige for
befolknings-gruppene
som trenger dem, vil det
ha en enorm betydning
for et lands utvikling.
På samme måte er det
lett å se at teknologi
som gir høyere kvalitet og
avkastning med mindre
bruk av innsatsfaktorer
som sprøytemidler og
kunstgjødsel er attraktivt.
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Bedre toleranse overfor
eksempelvis varme og
tørke kan også bety at helt
nye områder kan brukes
til dyrking, og det ville
komme fattige grupper i
marginale områder spesielt til gode.
Likevel var det en
rekke aktører i det norske
bistandsmiljøet som reagerte negativt på UNDPs
syn. Det var hovedsakelig
av to grunner, for det
første fordi helse- og miljømessige konsekvenser
av genteknologiske produkter er lite kjent og
omfattet med ganske stor
usikkerhet. En genmodifisert plante som sprer seg
raskt og har en uønsket
økologisk effekt på miljøet kan potensielt utvikle
seg til et nærmest uhåndterbart miljøproblem. Den

andre grunnen er at det
bak genteknologiske produkter står sterke kommersielle interesser. Det
kan være vanskelig for en
aktør i et utviklingsland å
ivareta egne interesser i et
slikt marked med multinasjonale selskaper.
Skal utviklingsland
kunne bruke genteknologi
til å bedre helse og matproduksjon, og gjennom
det redusere fattigdomsproblemene, må miljø- og
helseaspektene ved bruk
av produktene avklares og
et system etableres for å
sikre at produktene brukes
som forutsatt. Antakelig
må egne forskingsmiljøer
systematisere kunnskap
om teknologien og skaffe
oversikt over forekomster
av eget biologisk materiale. Dessuten finnes det
krav og rettigheter landene må forholde seg til
i form av internasjonale
konvensjoner og regelverk
for handel.
Alt dette peker mot
at Norges samarbeid med
utviklingsland om dette
temaet bør rettes mot å
bygge opp nødvendig
kompetanse og kapasitet i
nasjonale institusjoner for
at landet skal kunne ivareta egne interesser, forpliktelser og rettigheter i
et komplisert marked.
Genteknologi er et
ganske nytt tema i
NORAD, så lite arbeid

er gjort så langt i form
av konkrete tiltak. Foreløpig samarbeider NORAD
med Miljøverndepartementet, som har ansvaret
for Norges internasjonale
arbeid med Konvensjonen
om biologisk mangfold og
dennes protokoll for sikkerhet ved bruk av
genmodifiserte organismer, Cartagena-protokollen. Denne protokollen
legger vekt på utviklingslands behov for institusjons- og kapasitetsbygging og er dermed i samsvar med NORADs holdning til genteknologi.
Når dette er sagt er det
også viktig å si at genteknologi ikke kan være
den endelige løsningen på
utviklingslands problemer
innenfor helse og landbruk. Mange utviklingsland er preget av en svært
skjev fordeling av goder,
og det er antakelig en av
de viktigste årsakene til
at fattigdom er et såpass
stort problem i disse landene. Tilgang på den nye
teknologien må derfor
ikke ta oppmerksomheten
vekk fra mer grunnleggende strukturelle årsaker
til fattigdom, og det er
også en forutsetting at teknologien blir tilgjengelig i
praksis for dem som trenger den.
Jon Heikki Aas er rådgiver i
NORAD.
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Bioteknologi i et nord-sør perspektiv:

Noragrics erfaringer
Som Norges Landbrukshøgskoles (NLH) og Norges
Veterinærhøgskoles (NVH) senter for internasjonale
miljø- og utviklingsstudier, opplever Noragric
bioteknologiens muligheter og farer som stadig mer
aktuelle utfordringer. På et vis føyer dette seg inn i en
gammel historie.
Trygve Berg

Helt siden frigjøringskampene i siste del av kolonitida har ledere fra landene
i Sør båret på en drøm om
utvikling basert på vitenskap og moderne teknologi.
Denne drømmen har fått
næring av nye teknologirevolusjoner, og den kommer
til uttrykk i krav som framsettes overalt der det gis
en anledning. Ta for eksempel Konvensjonen om biologisk mangfold. Landene i
Sør nektet å diskutere bevaring av biologisk mangfold
isolert fra utvikling og fattigdomsbekjempelse. Bevaring har ingen mening uten
i sammenheng med utnyttelse. Men utnyttelse krever
teknologi. De biologisk ressurssterke landene i Sør så
for seg mulighetene til å
bytte biodiversitet mot teknologi. Adgang til teknologien var et mål som ble
knyttet opp mot samarbeid
om bevaring.
Nå vet vi at de drøye ti
åra som er gått siden vi fikk
Konvensjonen har vært en
skuffelse i forhold til slike
mål. Mange av utviklingslandenes ønskemål er forblitt drømmer. Virkeligheten byr på konflikter, heller

enn fredelig samarbeid om
bevaring og kommersiell
utnytting av det biologiske
mangfoldet.
På Noragric prøver vi å
se dette med utviklingslandenes perspektiv. Vi spør
hva som skal til for å styrke
utviklingslandene i deres
legitime kamp for rettferdighet, miljøforsvarlig økonomisk og sosial utvikling.
Hver gang ender vi opp
med å avdekke betydelige
utdanningsbehov. I samarbeid med norske og indiske
bioteknologimiljøer skisserte vi for 7-8 år siden et
utdanningstilbud for India,
Etiopia og Norge. Vi ville
legge kursene til India for å
utnytte en enestående kombinasjon av høy kompetanse og lave kostnader og
la planer for kurser innen
bioteknologiens grunndisipliner med innslag av
relevante sosioøkonomiske
og juridisk/etiske emner.
Dette kunne bli et interessant tilbud også for norske
studenter, som gjennom et
slikt program kunne ta
enkeltkurser i India, opparbeide faglig lærdom og
høste erfaringen det er å
studere i et utviklingsland.

Tanken og planene var
etter min mening fortreffelige. Men vi nådde ikke
fram og møtte veggen da
vi prøvde å skaffe finansiering. Etter mye frustrasjoner
ga vi opp og skrinla hele
prosjektet. Men det er oftest
slik at når en dør stenges så
åpnes en annen.
”Institusjonssamarbeid”
er et ord med god klang
hos norske bistandsmyndigheter. Noragric er nå
bedt med i samarbeid om
institusjonsutvikling innen
universitetssektoren i flere
land. Samarbeidende institusjoner velger fag og lar
stipendiater og professorer
bestemme fagenes innhold.
Når vi gjestes av stipendiater fra et utviklingsland
og disse er sendt av et samarbeidende universitet som
også har midler til investeringer i infrastruktur, så
som bibliotek, data og laboratorier, legger vi det hele
opp som et såkalt sandwich-program. Stipendiaten pendler mellom Norge
og hjemlandet, bygger opp
laboratorier og gjør mest
mulig av forskningsarbeidet ved hjemmeinstitusjonen. Med nye stipendiater
bygger vi så videre. Norske
forskere opplever framveksten av fagmiljøer det
blir interessant å arbeide
og publisere sammen med.
Vi har sett eksempler på
førsteamanuenser som har
hevet seg til professornivå
ved hjelp av publikasjoner
fra slikt samarbeid. Det
tennes ny interesse, nye
ideer, og deltakerne begyn-

ner å lete etter andre finansieringskilder. Det er når vi
ser en slik dynamikk vi kan
ha håp om å bygge opp den
kritiske massen som er nødvendig for å frambringe virkelig nyskapning.
Samtidig med dette
arbeidet på vår hjemmebane deltar flere av våre
medarbeidere i globale forskningspolitiske fora. Vi
anbefaler prioritering av
bioteknologiens ressursbase, genressursene, som
et mest mulig fritt tilgjengelig globalt fellesgode.
Dette betyr avgrensning
mot monopolisering gjennom tvilsom bruk av
patentsystemet i Nord, og
en tilsvarende avgrensning
mot tendenser til genproteksjonisme i Sør.
Vi opplever ikke at tiden
har løpt fra ideene i vårt
aborterte prosjekt fra 1995.
Tvert imot, både institusjonssamarbeidet og det
internasjonale engasjementet i policy-spørsmål har
avdekket et enormt udekket behov for utdanning
som kombinerer molekylærbiologi og forvaltningskompetanse. Dette følger vi
nå opp i et nytt spesialiseringstilbud innen utviklingsstudier på NLH og
et nytt initiativ som vi
denne gangen håper skal
føre fram til et fullbårent
studieprogram ved et av
våre samarbeidsuniversiteter i Sør.
Trygve Berg er førsteamanuensis ved Noragric, Norges
Landbruksøgskole.
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Bruk av spytt til påvisning
av HIV-infeksjon
Siden sykdommen AIDS og infeksjon med HIV først
ble kjent for 20 år siden, er mer enn 60 millioner
mennesker blitt smittet med viruset. AIDS, malaria,
tuberkulose og diaré er blant de største dødsårsaker
på verdensbasis i dag. Det anslås at 40 millioner
mennesker nå lever med HIV-infeksjon, noe som
representerer fare for at epidemien vil nå stadig nye
høyder. En nyutviklet metode for påvisning av HIV i
tørket spytt kan bidra positivt til sykdomsbekjempelse.
Carol Holm-Hansen, Inger Lise Haugen
og Bjørn Haneberg
AIDS i Afrika
I Afrika sør for Sahara
er AIDS årsak til flere
dødsfall enn noen annen
sykdom. Over 70% av alle
personer med HIV lever
nettopp i disse områdene.
Denne regionen omfatter
flere forskjellige HIV-epidemier blant ulike befolkningsgrupper. Ifølge Verdens helseorganisasjon kan
alvorlige eksempler hentes
fra enkelte steder i SørAfrika hvor mer enn 30%
av gravide kvinner er smittet, og fra steder i Botswana hvor nesten 45% av
de gravide har fått diagnosen HIV-infeksjon. Omfattende undersøkelser fra 16
afrikanske land har vist at
minst 10% av befolkningen
i aldersgruppen 15 til 49 år
er smittet.
I løpet av de siste årene
er det satset mye på forebyggende tiltak med vekt
på informasjon, testing og
rådgivning. I flere afrikanske land er det nå tegn til
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en positiv utvikling, bl.a.
er forekomsten av nye tilfeller med HIV-infeksjon
blant ungdom lavere enn
for noen få år tilbake. Blant
gravide kvinner i Uganda
har forekomsten av HIVinfeksjon falt fra 30% i
1992 til 11% i 2000. Samtidig er HIV-infeksjonen på
fremmarsj i andre deler av
Afrika. Det er derfor behov
for at lignende forebyggende tiltak blir iverksatt
også i andre land.
For å oppnå gode resultater i arbeidet mot AIDS
og HIV-infeksjon, er det
viktig at testingen er frivillig og lett tilgjengelig.
I tillegg er det vesentlig
å etablere enkle metoder
som ikke krever sofistikert
laboratorieutstyr eller høyt
kvalifisert personell.

Antistoffer i spytt
Diagnosen HIV-infeksjon
stilles vanligvis ved å
påvise antistoffer mot HIV
i blod. I det siste er det

kommet en rekke enkle
testmetoder som er både
raske og pålitelige. Imidlertid er det i enkelte situasjoner vanskelig å få tatt blodprøver p.g.a. mangel på
fagpersonell eller engangsutstyr. I andre tilfeller vil
befolkningen vegre seg
mot at det i det hele tatt
blir tatt blod til analyse.
Men i den senere tid er det
blitt klart at antistoffer mot
HIV ikke bare finnes i blod,
men også i spytt. Det er
markedsført flere testmetoder som benytter spytt istedenfor blod til påvisning
av HIV-infeksjon, og én av
metodene er også godkjent
av FDA (Food and Drug
Administration) i USA.
I forbindelse med HIVinfeksjon, vil også risiko
for smitte av helsepersonell
være mindre ved bruk av
spytt enn med blod p.g.a.
redusert fare for stikkskader, og fordi HIV i spytt
ikke er smittefarlig. I tillegg er det lettere å kvitte
seg med prøvetakingsutstyr for testing av spytt
siden det ikke brukes
skarpe nåler eller glass.

Bruk av tørket spytt
Den eneste metoden som
er godkjent i USA for bruk
av spytt til HIV-testing er
kostbar og prøvene må
holdes nedkjølt. Ved Nasjonalt folkehelseinstitutt har
vi utviklet en alternativ
metode (MucoSafe™) for
oppsamling, lagring og
ekstraksjon av antistoffer
i forskjellige tørkede

sekreter, deriblant spytt.
Metoden har allerede vist
seg svært nyttig for å
bedømme effekten av slimhinnevaksiner. Vi har også
vist at antistoffer i lufttørket spytt er stabile, og at
de kan brukes til diagnose
av infeksjoner etter mange
måneders lagring uten kjøling. Dette gjør det mulig
å gjennomføre store undersøkelser i områder hvor
det er vanskelig å holde
prøver nedkjølt, f.eks. i
Afrika. Selv i den industrialiserte del av verden kan
det være ønskelig i visse
situasjoner å bruke spytt
istedenfor blod til slike
analyser.
Med støtte av Norges
forskningsråd har vi samarbeidet med Bionor AS
i Skien og Maskinpakking
AS på Slemmestad om
å videreutvikle metoden
med MucoSafe™ og evaluere den i forskjellige
befolkningsgrupper. Det
ble i januar 2001 inngått et
formelt samarbeid mellom
partene. Prøvetakingsenheten som består av et
absorberende filterpapir på
en stiv papparm, er enkel
å lagre og sende i posten
uten kjøling. Enheten er
nå mønsterbeskyttet i en
rekke land.

Forenklet analyseutstyr
Bedriften Bionor AS i Skien
har utviklet et spesielt
”test-kit” og utstyr for analyse av antistoffer mot HIV
som egner seg for bruk
i områder uten tilgang
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avlest visuelt uten bruk
av avansert laboratorieutstyr. Systemet for testing
av antistoffer i blod er allerede i bruk i flere afrikanske land.
I samarbeid med Bionor
har vi vist at også spytt
samlet med MucoSafe™
fra personer med HIV i
Norge kan brukes til slike
analyser. Ved denne undersøkelsen ble prøvepar av
blod og spytt samlet fra
frivillige personer med og
uten HIV-infeksjon. Resultatene viste at sensitiviteten og spesifisiteten ved
bruk av spytt var like gode
som med blod. Med andre
ord, Bionors test påviste
HIV-antistoffer i alle spyttprøver fra personer med
HIV, mens HIV-antistoffer
ikke ble påvist i spytt fra
personer uten HIV-infeksjon. På denne måten viser
vi at både prøvetaking og
analyse kan utføres på en
enkelt måte uten bruk av
laboratorier.

Metodeevaluering i
Tanzania

Landsbymøte i Tanzania. Foto: Carol Holm-Hansen

til elektrisk strøm. Metoden er basert på en paramagnetisk partikkelteknologi utviklet i Norge. Både
testreagenser og utstyr er
robuste, og systemet er velegnet for bruk i labora-

torier og klinikker med
begrensede fasiliteter. Reagensene kan oppbevares
ved romtemperatur og er
utviklet for bruk under
tropiske forhold. Utstyret,
som består av et bevegelig

brett, magneter, lampe og
et kar til flytende avfall,
kan opereres med et 12V
bilbatteri eller solcellepanel. Testsystemet inneholder alle nødvendige reagenser, og resultatene blir

Den afrikanske befolkning
er vesentlig forskjellig fra
befolkningen i den vestlige
verden når det gjelder forekomst av HIV og andre
infeksjoner. Det var derfor
viktig å vurdere om MucoSafe™ egnet seg for bruk i
Afrika.
Vi har nylig utført en
evaluering av metoden
med bruk av spytt ved
Kilimanjaro Christian
Medical Centre (KCMC) i
Moshi, Tanzania. KCMC er
referansesykehuset i den
nordøstlige regionen i Tanzania. Sykehuset, som har
500 senger, ble i 1997 tilknyttet Tumaini Universitet.
Da vi dro til Tanzania
i november 2001, var
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Spyttprøvetaking ved Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC). Foto: Carol Holm-Hansen.

prøvetakingsmetoden med
tørket spytt etablert og
utprøvd i Oslo. I løpet av
tre uker ble prøvepar med
blod og spytt samlet fra
444 pasienter ved KCMC.
De ble først spurt om å
bidra med en spyttprøve
for å hjelpe til med utviklingen av en alternativ
diagnostisk metode som
kunne brukes for å påvise
ulike infeksjoner, bl.a. HIV.
De aller fleste pasientene
ga sitt samtykke. For å
samle spytt ble den
absorberende enden av
MucoSafe™-enheten plassert i gropen mellom tannkjøtt og kinn, samtidig
beveget sakte frem og tilbake seks-syv ganger. og
videre holdt i ro inntil
den absorberende enden
var gjennomvåt. Spyttprøven ble lufttørket over natt
før antistoffene ble ekstrahert og analysert.
Alle blod- og spyttprøver ble analysert med Bionors HIV-test ved KCMC.
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En rød fargereaksjon viste
tilstedeværelse av HIVantistoffer. Resultatene av
de alle fleste prøvepar viste
enstemmighet mellom
blod og spytt. Et fåtall prøvepar som ikke ga overensstemmende resultater, ble
analysert med en hurtig
bekreftende test, et alternativ til Western blot, også
utviklet av Bionor. Denne
undersøkelsen utført ved
KCMC viste en sensitivitet
på 98% og en spesifisitet på
99% for Bionors HIV-test
med spyttprøver samlet
med MucoSafe™. Vi arbeider for tiden med å øke
sensitiviteten ytterligere.
Resultatene av denne studien tyder på at tørket
spytt kan brukes for å kartlegge forekomsten av HIVinfeksjon i større epidemiologiske undersøkelser.

Fremtidsutsikter
Metoden med tørket spytt
er allerede tatt i bruk for
å kartlegge forekomsten

av HIV-infeksjon i flere
befolkningsstudier, bl.a. i
forbindelse med tuberkulose i Sudan og som en del
av epidemiologiske undersøkelser i Romania. I forbindelse med flere programmer for frivillig rådgiving og testing i utviklingsland er det ytret
ønske om å ta metoden
med MucoSafe™ i bruk.
I noen områder av
Tanzania er forekomsten
av HIV-infeksjon fortsatt
ukjent. I løpet av 2002 har
vi derfor i samarbeid med
kolleger ved KCMC planer
om å bruke denne metoden for å kartlegge forekomsten av HIV blant forskjellige befolkningsgrupper. Store antall spyttprøver kan samles i løpet av
kort tid, for eksempel ved
å innkalle til et landsbymøte. Anonyme spyttprøver fra hele befolkningen
vil gi en indikasjon som
med fordel kan settes i
gang med tanke på iverk-

setting av ulike forebyggende tiltak og kontroll av
HIV-infeksjoner.
Det er sannsynlig at
spytt samlet med MucoSafe™ også kan brukes for
å påvise andre infeksiøse
agens ved hjelp av påfølgende PCR- eller hybridiseringsmetoder. Det er
heller ikke utenkelig at
molekylærepidemiologiske
undersøkelser, for eksempel kartlegging av virusvarianter basert på DNAsekvensering eller immunologisk karakterisering,
vil kunne utføres ved bruk
av lufttørket spytt.
Med MucoSafe™ mener
vi at vi har utviklet en
enkel prøvetakingsmetode
som er kostnadsbesparende i forhold til eksisterende systemer. På det
nåværende tidspunkt er
det vanskelig å overskue
hvilke muligheter som nå
åpner seg med denne
teknologien. Vi har tro
på at en videreutvikling
av tørket spytt-metoden
kan anvendes i forbindelse
med en lang rekke andre
infeksjonssykdommer og
være et nyttig redskap
for videre sykdomsbekjempelse.
Carol Holm-Hansen (forsker),
Inger Lise Haugen (avdelingsingeniør) og Bjørn
Haneberg (forskningssjef)
arbeider ved Nasjonalt
folkehelseinstitutt.

Testresultater som påviser HIV-infeksjon.
Foto: Carol Holm-Hansen.
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Såpe og god forskning
Etiopiske kvinner har brukt såpebæret endod
(Phytolacca dodecandra) til klesvask i generasjoner, og
med det holdt sykdommen schistosomiasis (bilharzia)
på avstand. Bruk av såpebæret kan nå vise seg å være
en effektiv metode for bekjemping av
schistosomiasis, Afrikas nest mest utbredte
parasittsykdom etter malaria.
Sissel Rogne og Svein Gunnar Gundersen

Schistosomiasis, som affiserer 2-300 millioner mennesker i tropiske områder,
skyldes en parasitt, en orm,
som lever i de små blodårene langs urinveiene eller
tykktarmen. Dette kan gi
kroniske plager fra disse
organene og dessuten
leversvikt og kreft. Parasittene har ferskvannssnegler
som mellomvert. Sykdommen er en del av dagliglivet
i store deler av Afrika og
har eksistert siden oldtiden
(Genialt nr 4-2001).

Forskning på såpebær
I 1964 oppdaget den etiopiske biologen Aklilu
Lemma at såpebæret endod
var giftig nettopp for de
snegler som var vert for
parasitten, samt for parasitten selv. Kunne dette utvikles til å bli en rimelig
måte å kontrollere sykdommen på? Aklilu Lemma
og hans nære medarbeider
gjennom mange år, Legesse
Wolde-Yohannes, innledet
flere samarbeid med en
rekke forskere. Et prosjekt
som ga interessante resultater var et prosjekt som
fra norsk side ble ledet
av Svein Gunnar Gundersen, nå Vest-Agder sentralsykehus, tidligere Ulle-

vål sykehus, og Kjell Esser,
Noragric, NLH. Norges
forskningsråd finansierte
samarbeidsprosjektet i åtte
år. Dette har resultert i
tre etiopiske doktorgrader.
Det ble lagt stor vekt på
utviklingen av enkle og
rimelige metoder for kontroll av sneglebestanden og
at bekjempningen av
parasittene og løsningene
skulle være miljøvennlige
og bærekraftige. Gjennom
samarbeidet på landbrukssiden ble det selektert
endod-busker for ulike
vekstforhold med gode
avlinger og som var mest
mulig motstandsdyktige
mot plantesykdommer.

Enkel behandling
De tørkede bærene ble malt
opp og fikk gjære over
natten i store tønner for
så å bli sprøytet langs
elvebreddene med vannkanner. Samtidig utviklet
man enkle metoder for å
produsere alternative vaskemidler basert på endod.
Den enkle og rimelige
behandlingen hadde meget
god effekt. Lemmatoxin (et
saponin) i endod angriper
pustemembranene hos snegler og fisk og har en nedbrytningstid på 48 timer

i mikrofloraen i tropiske
strøk. Syntetiske produkter
med lignende toksisitet er
minst 50 ganger dyrere.
Med behandling langs elvebredden blir effekten størst,
både fordi det er her folk
har vannkontakt og det er
størst konsentrasjon av snegler. Det ser faktisk ut som
man har klart å utvikle
metoder for å kunne holde
parasitten i sjakk med
behandling langs elvebreddene hver tredje måned.
Får man til en planmessig utnytting av denne
kunnskapen sammen med
medisinsk behandling av
befolkningen ville man
kunne oppnå gode helsemessige gevinster. Alternativt kan schistosomiasis
behandles med praziquantel, som er ganske effektiv
og kan gis som en enkelt
tablettdose under massebehandlingskampanjer. Kostnadene her vil allikevel
være for store. For enkelte
av de fattigste landene vil
en slik behandling tilsvare
et årsbudsjett for helse per
innbygger. Behandlingen
må dessuten gjentas med
få års mellomrom om man
ikke gjør noe med sneglene
samtidig. Gundersen har
tidligere ledet prosjekter i
Etiopia hvor man etter råd
fra WHO har gått inn med
slik massebehandling, men
ikke oppnådde langvarig
effekt fordi parasittene ikke
var under kontroll, og det
brøt ut borgerkrig i området.

Kaptein Krok
For å kunne anvende kunnskapen forsøkte etiopiske
forskere for 20-30 år siden
å få til et samarbeid med

WHO om bruk av endod til
schistosomiasis-kontroll. Til
tross for at Lemma hadde
hatt en høy posisjon I UNICEFs International Child
Developemenet Center i
Firenze, og var professor
ved Johns Hopkins Institute
for International Health,
var dette vanskelig. Grunnen har vært interessekonflikter knyttet til prosjektet. I 1989 fikk Lemma
og Wolde Yohannes The
Right Livelihood Award,
også kalt den alternative
fredsprisen, og gullmedalje
fra Universitetet i Oslo for
sitt arbeid og æresdoktorat
ved Universitetet i Toledo,
Ohio. Under sitt arbeid i
Toledo viste Lemma og
medarbeidere at endod
også kunne brukes mot
sebramusling, det store miljøproblemet i de Store sjøer.
Sebra-muslingen som høyst
sannsynlig ble introdusert
med ballastvannet fra en
båt, ødelegger for $5 milliarder årlig som følge av
gjengroing. Fire måneder
etter oppdagelsen hadde
universitetet i Toledo tatt
patent på endod og dets
anvendelse. I 1995 fikk etiopiske forskere et tilbud fra
presidenten på Universitetet i Toledo om å kjøpe en
lisens for å kunne fortsette
deres arbeid med anvendelse av endod mot shistosomiasis for US$ 25 000.
For dette fikk Universitetet
i Toledo ”Captain Hook
Award” for manglende
anerkjennelse av urinnvåneres bidrag til kunnskapsutviklingen som førte til
patentet. Vi kan da ikke ha
en slik slutt på et så vellykket forskningsprosjekt med
et slikt potensiale?
Svein Gunnar Gundersen
er overlege ved Vest-Agder
sentralsykehus og professor
ved avdeling for internasjonal
helse, Universitetet i Oslo.
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Bruk av DNA-vaksiner mot
virussykdommer hos fisk
DNA-vaksiner har vist seg å gi meget god beskyttelse
mot flere patogene fiskevirus. Studiene har primært
vært utført mot sykdommer forårsaket av
rhabdovirus - viral haemorrhagisk septikemi (VHS)
og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN). Dette er
begge sykdommer som gir høy dødelighet i europeisk
oppdrett av regnbueørret. Ved bruk av DNA-vaksiner
oppnår man en beskyttelse som har vist seg å være
langt bedre enn hva som er tilfelle for klassiske
vaksiner basert på inaktiverte virus.
Bjørn Erik Brudeseth

DNA-vaksiner består av
sirkulære DNA-kjeder
(plasmider) som injiseres
i muskulatur slik at muskelcellene tar opp plasmidene. Gjennom de regulerende gensekvensene i
DNA-vaksinen vil man få
produksjon av proteinantigen fra det aktuelle virus
ved hjelp av cellens eget
maskineri. Virusproteiner
transporteres til overflaten
av cellene der de uttrykkes. Dette medfører at
immunapparatet gjenkjenner celler med det aktuelle
og fremmede antigen på
celleoverflaten og dette
resulterer så i en aktivering av immunsystemet,
både dets antistoffmedierte og cellulære del.
Muskelceller som uttrykker antigenet vil bli gjenkjent som ”fremmed” og
fjernes av immunsystemets celler.
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Gensekvensene
DNA vaksiner er bygd
opp av flere ulike gensekvenser. DNA-sekvensen
som koder for det ønskede
eller beskyttende protein
kan for eksempel være
beskyttende antigener fra
virus som forårsaker infeksiøs pankreas nekrose eller
infeksiøs lakseanemi. De
studier som er gjennomført
har så langt vært konsentrert om fiskepatogene
rhabdovirus som VHS og
IHN virus. En regulerende
DNA-sekvens kalt promotor kontrollerer av- og
påskruing av genet som
koder for det beskyttende
antigenet. Promotorer som
er benyttet i forsøk på fisk
har til nå vært isolert fra
cytomegalovirus (CMV) og
simian virus 40 (SV40). Det
er vist at også promotorer
fra fisk kan føre til produksjon av et gitt protein

som så gir beskyttelse mot
sykdom.
I dagens DNA-vaksiner
inngår også gener som
koder for antibiotikaresistens. Disse inkluderes av
forskerne for å lette selve
fremstillingen av vaksinen.
Selv om det i dag benyttes
gener for ampicillin- eller
kanamycinresistens, utvikles det for tiden vaksiner
som ikke inneholder antibiotikaresistensgener. Med
dette arbeider industrien
for å imøtekomme markedenes krav og myndigheters varslede endringer
i internasjonale regelverk
(innføring av forbud i EU
2004).

God beskyttelse
Årsaken til den meget gode
beskyttelse som oppnås
ved bruk av DNA-vaksiner
mot virusinfeksjoner antar
man har sin forklaring i
at antigenet foreligger i en
form som er identisk, eller
svært lik, det man finner
ved en ordinær virusinfeksjon. Antigenet presenteres
på overflaten av cellene
og i en sammenheng som
medfører en meget effektiv
immunrespons (en MHC*I-basert cellemediert
respons). Dette oppnås normalt ikke ved bruk av
inaktiverte virusvaksiner. I
tillegg viser forskning at
DNA vaksiner også kan
aktivere det medfødte
(uspesifikke) immunsystemet. Plasmider har også
vært testet for passiv
immunisering av fisk.

Ved injeksjon i muskel
av plasmid som koder for
enkeltkjedet antistoff med
spesifisitet overfor VHS
virus, ble det påvist nøytraliserende antistoff i serum
og man oppnådde beskyttelse mot sykdommen i
eksperimentelle smitteforsøk.

Vaksineringen
Dagens tradisjonelle vaksiner til fisk består av inaktiverte bakterier og virus
blandet i en oljeadjuvans,
som injiseres i bukhulen
og gir god effekt. Det foreligger imidlertid få data
som viser god effekt ved
injeksjon av DNA-vaksiner
i bukhulen.
Intramuskulær injeksjon er ressurskrevende og
derfor ikke førstevalget
ved vaksinasjon av fisk.
Under praktiske forhold
vil det være mer gunstig
å benytte andre metoder
for å administrere vaksinen. Vaksine-DNA koblet
til gullpartikler skutt inn i
huden på fisk har gitt tilsvarende beskyttelse som
ved intramuskulær injeksjon, men dette er mest
benyttet i eksperimentell
sammenheng. Dyppvaksinering (fisk overføres til
kar med vaksineløsning)
vil være en gunstig vaksinasjonsmetode i og med
det er lite arbeidskrevende
for oppdretter og medfører
lite stress for fisken, men
dyppvaksiner har til nå
gitt dårligere effekt enn
ved injeksjon i muskel.
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Injeksjon i muskel

bruk av antibiotikaresistens som seleksjonsmarkør
må også avklares.

Genmodifisert?
Opptak av DNA plasmid og
syntetisering av virus antigen
i målcelle (gul)

Immunceller (blå) gjenkjenner
virus antigen på overflaten av
målcelle. Drap av celle.

Aktivering av immunsystemet.
Beskyttelse mot virus sykdom.

Potensiale og
utfordringer
Det ligger et stort potensiale i bruken av DNAvaksiner, men det er også
utfordringer som må overkommes før DNA-vaksiner blir kommersielt interessante for bruk i akvakultur. Dokumentasjon av
sikkerhet ved bruk av
DNA-vaksiner er et viktig
anliggende for vaksineindustrien. Spredning av

DNA-plasmid til det akvatiske miljø kan ikke
utelukkes. Slik spredning
av plasmider inneholdende viruspromotorer
som CMV eller SV40 vil
for eksempel være lite
ønskelig. Her gir imidlertid resultater som viser
at det er mulig å oppnå
god beskyttelse ved bruk
av promotorsekvenser fra
fisk grunn til en viss optimisme. Forhold knyttet til

Det er gjort mye forskning
for å undersøke om vaksine-DNA kan inkorporeres i vertens kromosomer
og bli en del av cellenes
arveanlegg. Bekymringen
ligger i at inkorporering i
arvematerialet kan føre til
ukontrollerbar cellevekst,
og at inkorporering i sæd/
egg celler kan gi overføring av fremmed DNA til
avkommet. Så langt er det
ikke dokumentert at DNA
fra vaksinering inkorporeres i kromosomalt DNA.
På tross av dette blir DNAvaksinert fisk muligens
definert som en genmodifisert organisme (GMO).
Denne problemstillingen
ble nylig tatt opp av Bioteknologinemnda (se Genialt nr 3/2001, s. 8). Direktoratet for naturforvaltning uttalte at fisk vil
regnes som GMO etter
vaksinering med DNA
vaksiner, med mindre det
kan bevises at det innførte
DNA ikke er tilstede i
fisken. Beviset for fravær
av fremmed DNA er imidlertid helt avhengig av
sensitiviteten til testen en
benytter.
Det er viktig å få fram
god informasjon om
muligheter og begrensninger ved bruk av DNA-vaksiner til fisk. I en artikkel
i Aftenposten 9. september
1999 ble det hevdet at
”Vaksinen betyr at DNA-

stoff blir sprøytet inn i
fisken og det innebærer en
genmanipulering”. I denne
artikkelen ble bruken av
DNA-vaksiner knyttet til
ordet ”genmanipulering”,
som har en negativ klang
hos folk flest. Produsentene av oppdrettsfisk er
avhengig av tillit fra konsumenter. Det er derfor
viktig med forskning som
kan gi informasjon og
dokumentere tryggheten
ved bruk av DNA-vaksiner på fisk. En kan med
sikkerhet si at bruk av
DNA-vaksiner ikke er
aktuelt før både produsenter og konsumenter føler
trygghet for anvendelse av
denne teknologien.
*MHC - major histocompatibility
complex eller vevsforlikelighetsantigener.

Bjørn Erik Brudeseth
er forsker i Alpharma.
Manuskriptet er utarbeidet i samarbeid med
kollegene John
McDougall (molekylærbiolog) og Øystein Evensen (forskningsdirektør)
i Alpharma. Alpharma
utfører forskning på
DNA-vaksiner til oppdrettsfisk i samarbeid
med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.
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”Retten til ikke å fødes”
skaper storm i Frankrike
Den 10. og 22. januar 2002 vedtok det franske
parlamentet, etter flere måneders debatt i media og
blant politikere, en lovendring som skulle frata
funksjonshemmede personer retten til å gå til sak for
ikke å ha blitt abortert. Utgangspunktet for debatten
var en domsavsigelse i den franske høyesterett (la
cour de cassation) den 17. november 2000, der en 17
år gammel gutt, Nicolas Perruche, ble tildelt
erstatning for å ha blitt født med alvorlige handikap
etter at en lege hadde feildiagnostisert moren hans.
Jakob Elster

Moren hadde mistanke om
at hun kunne ha røde
hunder (rubella), en
sykdom som kan gi fosteret
alvorlige skader, og hun
hadde gjort det klart for
legen at hun hadde til hensikt å ta abort hvis hun
faktisk var smittet. Som
følge av en feildiagnose fikk
imidlertid moren vite at
hun ikke hadde sykdommen, og barnet ble senere
født med alvorlige handikap. (Han lider av Greggs
syndrom, som bl.a. medfører døvhet, delvis blindhet og alvorlige hjerneskader.) Høyesterettsdommen
slår fast at moren hadde
krav på erstatning fordi
hun ble skadelidende som
følge av en medisinsk feil;
dette er relativt ukontroversielt, og mange er enige i
at foreldrene har krav på
erstatning i slike tilfeller.
Men foreldrene gikk også
til sak på vegne av barnet,
som også ble tildelt rett til
erstatning.
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Denne avgjørelsen har
vist seg å være svært
kontroversiell. Både politikere, leger, filosofer og
funksjonshemmedes
interesseorganisasjoner har
protestert. Mange tolker
avgjørelsen som et uttrykk
for at det å bli født kan
være en skade i seg selv,
og at man kan ha en
”rett til ikke å bli født”.
Enkelte frykter også at en
slik rettspraksis vil føre
til en form for statsstøttet
eugenisme. Den franske
nasjonale medisinsk-etiske
komité (Comité Consultatif
National d’Ethique CCNE) frarådet i en uttalelse (mai 2001) at man
skal anerkjenne en rett til
å ikke bli født. Likevel har
den franske høyesteretten
bekreftet sin rettspraksis i
en ny dom 28. november
2001, der en 6 år gammel
gutt med Downs syndrom
ble tilkjent erstatning som
en følge av at foreldrenes
lege ikke hadde informert

dem om testresultater som
antydet at barnet kunne ha
Downs syndrom.
De som støtter denne
rettspraksisen begrunner
sitt standpunkt blant annet
med at i en rettsstat skal
alle ha lik rett til å kreve
erstatning etter en medisinsk feil, og at å begrense
denne retten vil innebære
at man delvis fratar legene
ansvar for sine feil. Men
mer pragmatiske argumenter legges også til grunn:
Hvis bare foreldrene har
krav på erstatning, vil den
være begrenset til barnet
blir myndig. Erstatningen
et funksjonshemmet barn
eventuelt har krav på, vil
derimot være mye høyere,
da den skal vare hele livet.
Å gi barnet en rett til å
saksøke etter en feildiagnose gir dermed store økonomiske fordeler.
Motstanderne av Perruche-dommen svarer at
det bør være statens ansvar
å gi alle funksjonshemmede

tilstrekkelig økonomisk
støtte, og at det ikke er noen
grunn til å favorisere dem
som ble født som følge av
en feildiagnose. Men også
på motstandernes side spiller økonomiske argumenter
en viktig rolle, først og
fremst for leger som risikerer skyhøye forsikringspremier. Forsikringspremiene
for leger som utfører fosterdiagnostikk er blitt åtte
ganger høyere i løpet av ett
år. Mange av disse legene
gikk ut i streik fra 1. januar
2002 av i protest mot Perruche-dommen, noe som
bidro til at dette spørsmålet
ble prioritert på den
politiske dagsorden etter
flere måneder med politisk
nøling.
Et lovforslag ble endelig
vedtatt i Frankrikres to
kammere, i nasjonalforsamlingen 10. januar og i senatet 22. januar. Forslaget
fastslår at ingen, selv ikke
funksjonshemmede personer, har krav på skadeer-
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statning som følge av at de
er født. Samtidig gir lovforslaget foreldrene muligheten til å kreve en erstatning (i de tilfeller der fosteret ikke ble abortert som
følge av en feildiagnose)
som skal komme barnet til
gode, og som tilsvarer de
utgifter barnet vil få gjennom hele livet som følge av
sitt handikap. Slik forsøkte
lovgiverne å både garantere
økt økonomisk støtte til
barnet, og unngå at barnet
selv krever erstatning for å
være født. I en lovendring
gjort 7. februar i en komité
med representanter fra
både nasjonalforsamlingen
og senatet ble imidlertid
denne muligheten fjernet,
og det ble fastslått at det
er statens ansvar å sørge
for økonomisk støtte til alle
funksjonshemmede, uansett årsaken til deres handikap. Det ser i dag ut til at
det er denne endrede teksten som endelig blir vedtatt.
Denne typen saker,
såkalte ”wrongful life”saker, debatteres i flere
andre land, og innebærer
også vanskelige filosofiske
problemer (se blant annet
intervju med David Heyd i
Genialt nr.2/2001).
Videre lesning: Oversikt (på
fransk) over domsavsigelser,
lovforslag og ekspertuttalelser
finnes på det franske senatets
hjemmesider:
www.senat.fr/evenement/
dossier_perruche.html. Den
franske nasjonale medisinsketiske komités uttalelse kan
leses (på fransk og engelsk) på
www.ccne-ethique.org/

Jakob Elster er prekalifiseringsstipendiat ved Filosofisk
institutt, Universitetet i Oslo.

Regjeringen vil forby
terapeutisk kloning
Ole Johan Borge
Før sommeren skal Regjeringen legge frem for Stortinget hele tre odelstingsproposisjoner (lovforslag)
og en stortingsmelding,
som alle berører bioteknologi. I mars kommer
den bebudede loven om
biobanker, lovforslaget om
forlengelse av det midlertidige forbudet mot
xenotransplantasjon og
stortingsmeldingen om
revisjonen av hele bioteknologiloven. I juni kommer
tillegget til bioteknologiloven der Regjeringen foreslår å forby terapeutisk
kloning og å videreføre forbudet mot forskning på
befruktede egg. Saker overlevert til Stortinget før
påske betyr at de bør
kunne bli behandlet før
sommeren.

Forbud mot
terapeutisk kloning
Regjeringen annonserte
allerede i Sem-erklæringen
sin stilling til terapeutisk
kloning og forskning på
befruktede egg. Det var
derfor ikke overraskende
at Regjeringen eksplisitt
ønsker å forby terapeutisk
kloning og opprettholde
dagens forbud mot forskning på befruktede egg.
Helsedepartementet har
nylig tolket dagens lovverk
dithen at det er lov å
importere stamcellelinjer
isolert fra befruktede egg
i utlandet. En slik tolking
ville plassert Norge i
samme situasjon som Tyskland som heller ikke tillater forskning på befruktede
egg, men godtar import

av stamcellelinjer. Regjeringens forslag er sendt ut
på en bred høringsrunde.
Etter planen skal lovforslaget overleveres til Stortinget i juni.
Stortingsmeldingen om
bioteknologiloven som
legges frem i mars inneholder trolig ikke et spesifikt lovforslag. Stortinget
skal derfor nå ta stilling til
de ulike delene av loven
på et generelt grunnlag før
Regjeringen i neste runde
kommer tilbake med konkrete forslag til lovendringer. Spesielt er det spørsmål knyttet til prøverørsbefruktning, fosterdiagnostikk og gentester som vil
kunne skape debatt.

ale fra dyr til mennesker
(xenotransplantasjon) frem
til 01.01.2003. Nå ønsker
Regjeringen å forlenge forbudet til 01.01.2005 slik at
det blir nok tid til å etablere et eget lovverk. Et
enstemmig xenotransplantasjonsutvalg (NOU 2001:
18) ledet av Inger Lise
Gjørv overleverte sin innstilling 20. juni 2001 der
de gikk inn for å oppheve
moratoriet til fordel for et
strengt lovverk.
Bioteknologinemndas
høringssvar på alle de
aktuelle temaene kan i
sin helhet leses på
www.bion.no.

Lov om biobanker
Norge har i dag ikke et
fullgodt regelverk for bruk
av lagret biologisk materiale fra mennesker (biobanker). Bruk av biobanker er
en viktig ressurs for både
grunnforskning og legemiddelutvikling (se Genialt 1/2001). Biobankutvalget (NOU 2001: 19) ledet av
Magne Roland overleverte
20. juni 2001 sin innstilling
med et forslag til egen
lov om biobanker. Forslaget har vært ute på en bred
høringsrunde før Regjeringen i mars skal legge frem
sitt eget forslag til lov om
biobanker.

Redaktør
Casper Linnestad

TIPS

Midlertidig forbud mot
xenotransplantasjon
I juli 2001 ble det innført et
midlertidig forbud (moratorium) mot overføring av
levende biologisk materi-
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Returadresse:
Bioteknologinemnda
Postboks 522 Sentrum
0105 Oslo

Bioteknologinemnda inviterer til åpent møte om

Risiko og GMO
13. mars 2002 kl. 09.00 - 13.00
Auditorium 2, Georg Sverdrups hus
(Nye Universitetsbiblioteket), Blindern, Oslo
Foreløpig program:
09.00 - 09.10
09.10 - 09.30
09.30 - 09.50
09.50 - 10.00
10.00 - 10.20

Velkommen ved miljøvernminister Børge Brende og
Bioteknologinemndas leder Werner Christie
Karl Georg Høyer, Vestlandsforskning: Risiko og føre var-prinsippet
Bent Natvig, UiO, Mer om begreper knyttet til risiko og risikoaversjon
Spørsmålsrunde

10.40 - 11.00

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Regnskogsfondet: Hvorledes utføres
risikoanalyser i forbindelse med GMO-utsettinger?
Dag O. Hessen, UiO: Er risikovurderinger overhodet mulig på
komplekse økosystemer?
Spørsmålsrunde

11.00 - 11.30

Pause med kaffe og frukt

11.30 - 11.50

Rolf Skjong, Det Norske Veritas: Eksempler på risikoanalyser og
risikoformidling fra forskjellige bransjer og fagområder (kjernekraft, miljø)
Pål G. Bergan, Det Norske Veritas: Risikoregime og risikoledelse
innen bioteknologien
Per Ariansen, Universitetet i Oslo: Naturens egenverdi
Avsluttende diskusjon

10.20 - 10.40

11.50 - 12.10
12.10 - 12.30
12.30 - 13.00

Konferansen er gratis og åpen for alle.
Påmelding innen 11. mars til Bioteknologinemnda på tlf. 22 24 87 91,
faks. 22 24 27 45, e-post: bioteknologinemnda@bion.no eller
Pb. 522 Sentrum, 0105 Oslo.

