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Bioteknologinemnda

Bioteknologinemnda	 er	 et	 frittstående,	 regjerings-
oppnevnt	 organ	 og	 ble	 første	 gang	 oppnevnt	 i	 1991.	
Nemnda	er	hjemlet	i	lov	om	humanmedisinsk	bruk	av	
bioteknologi	 m.m.	 og	 lov	 om	 fremstilling	 og	 bruk	 av	
genmodifiserte	organismer.	Foruten	å	være	rådgivende	
i	saker	som	angår	bruk	av	bio-	og	genteknologi	i	rela-
sjon	 til	 mennesker,	 dyr,	 planter	 og	 mikroorganismer,	
skal	 nemnda	 bidra	 til	 opplysning	 og	 debatt.	 I	 sine	
vurderinger	skal	nemnda	spesielt	vektlegge	de	etiske	og	
samfunnsmessige	 konsekvenser	 ved	 bruk	 av	 moderne	
bioteknologi.	Bioteknologinemnda	har	21	medlemmer	
og	 observatører	 fra	 seks	 departementer.	 Bioteknologi-
nemnda	har	et	budsjett	på	ca.	7	millioner	kroner	for	2007.		
www.bion.no
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Knut A. Hjelt

Avdelingssjef i Fiskeri- og havbruksnæringens 
landsforening (FHL) og medlem av Bioteknologi-
nemnda.

Vi	er	veldig	glade	for	at	så	mange	har	møtt	opp	her	i	
dag.	Dette	gjenspeiler	vel	interessen	for	GMO	generelt,	
og	dagens	 tema	 spesielt,	 som	er	genmodifisert	 fôr	 til	
dyr.	Søknader	om	godkjenning	av	forskjellige	genmo-
difiserte	planter	fra	EU	til	Norge	skal	bl.a.	behandles	
av	 Bioteknologinemnda,	 og	 antallet	 av	 denne	 type	
søknader	er	økende.	Ofte	søkes	det	om	bruk	av	råstoff	
fra	 GM-planter	 til	 videre	 prosessering	 og	 bruk	 som	
mat	og	fôr.

I	 2005	 var	 det	 ca	 900	 000	 km2	 dyrket	 mark	 som	 ble	
brukt	 til	produksjon	av	GMO	på	verdensbasis.	For	å	
sette	dette	arealet	 i	perspektiv;	dette	er	ca	 tre	ganger	
Norges	landareal,	eller	ca	ti	ganger	arealet	av	sjøover-
flaten	mellom	strandlinja	og	grunnlinja.	Arealet	som	
tas	 i	 bruk	 til	 dyrking	 av	 GMO	 er	 økende,	 noe	 som	

sier	 oss	 at	 vi	 stadig	
kommer	nærmere	en	
hverdag	 som	 inne-
bærer	 nærkontakt	
med	 genmodifiserte	
planter	 eller	 der	
produkter	 fra	 slike	
er	i	vanlig	bruk.	Om	
dette	er	noe	vi	ønsker,	
eller	 kunne	 vært	 for	
uten,	vil	nok	bli	gjen-
stand	 for	 diskusjon	
her	i	dag.	

I	dag	produserer	norske	primærprodusenter	ca	1	million	
tonn	 kjøtt	 i	 året,	 hvorav	 ca	 ¾	 er	 fisk,	 mens	 den	 siste	
fjerdedelen	er	rødt	og	hvitt	kjøtt	–	altså	landbruksbasert	
produksjon.

For	 å	 produsere	 750	 000	 tonn	 fisk	 så	 bruker	 vi	 i	 dag	
omtrent	1	150	000	tonn	fôr.	Hvis	vi	har	som	mål	at	i	alle	
fall	30	%	av	råvarene	skal	være	av	vegetabilsk	opprinnelse,	
så	tilsvarer	det	ca	300	000	tonn	plantebasert	materiale.

Velkommen og introduksjon 
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Solbjørg Hogstad
Seniorrådgiver i Mattilsynet 

Jeg	vil	først	få	berømme	Bioteknologinemnda	for	at	de	
arrangerer	slike	møter.	Det	er	veldig	viktig	med	møte-
plasser	på	dette	området.

Jeg	er	blitt	bedt	om	å	snakke	om	regelverket.	 Jeg	har	
bare	15	minutter	til	rådighet,	og	kommer	til	å	fokusere	
på	det	som	jeg	mener	er	viktigst	for	næringa,	og	på	det	
som	er	nytt.	Mattilsynet	ble	omorganisert	1.	september	
2007,	og	arbeidet	med	genmodifisering	er	nå	organisert	
i	 to	 seksjoner	 på	 hovedkontoret:	 ”Planter,	 økologi	 og	
GM”	i	regelverksavdelingen,	og	”Planter	og	vegetabilsk	
mat”	i	tilsynsavdelingen.

Mattilsynets	samarbeidspartnere	er	blant	annet	depar-
tementene	(Landbruks-	og	matdepartementet,	Helse-	
og	 omsorgsdepartementet,	 Fiskeri-	 og	 kystdeparte-
mentet,	og	Miljøverndepartementet),	Direktoratet	 for	
naturforvaltning,	Vitenskapskomiteen	for	mattrygghet	
og	Veterinærinstituttet,	sistnevnte	er	veldig	viktig	for	
oss	når	det	gjelder	analysemetoder.

Jeg	tror	kanskje	de	fleste	her	vet	hva	som	er	forskjellen	
på	GMO	og	GM,	men	jeg	minner	om	at	forskjellen	er	
veldig	viktig.	Dette	er	viktig	fordi	regelverket	er	bygget	
opp	med	et	skille	mellom	genmodifiserte	organismer	
(GMO)	og	det	som	ikke	er	organismer;	dvs	prosessert	
genmodifisert	materiale	(GM).	Regelverket	er	delt	opp	
i	to	lover;	matloven	og	genteknologiloven.

For	matloven	ble	det	laget	et	regelverk	i	2005	i	påvente	
av	 norsk	 implementering	 av	 EUs	 regelverk.	 Føringen	
fra	 matdepartementene,	 er	 at	 regelverket	 skal	 være	
minst	 like	 strengt	 som	 i	 EU.	 Implementeringspro-
sessen	har	tatt	lengre	tid	enn	vi	hadde	ventet,	og	derfor	
er	det	noen	overgangsordninger	 i	EUs	 regelverk	 som	
har	gått	ut.	Derfor	har	vi	nå	sett	oss	nødt	til	å	justere	
regelverket,	slik	at	det	skal	bli	i	overensstemmelse	med	
EUs	regelverk.	Det	gikk	ut	en	nettmelding	på	mattil-
synet.no	i	forrige	uke	(22/11-07)	om	dette.

Regelverket	er	veldig	teknisk	og	detaljert,	med	mange	
terskler	og	tall.	Jeg	har	respekt	for	de	som	skal	forstå	og	
følge	det.	Det	som	ikke	omfattes	av	regelverket	vårt,	og	
dette	er	likt	for	EU,	er	produkter	som	er	fremstilt	ved	
hjelp	av	GMO,	men	der	sluttproduktet	ikke	inneholder	
materiale	fra	den	genmodifiserte	kilden.	Merkekravene	
på	 fôr	 og	 sporbarhetskravene	 er	 også	 likt	 som	 i	 EU.	
Sporbarhetskravene	 er	 ikke	 så	 viktige,	 for	 de	 gjelder	
bare	for	godkjente	genmodifiserte	produkter,	og	slike	
har	vi	ikke	i	Norge	per	i	dag.

Det	 er	 to	 kategorier	 av	 søknader	 om	 godkjenning	 av	
genmodifiserte	varer.	Gjelder	det	bearbeidede	fôrvarer	
søker	man	Mattilsynet	og	det	fattes	vedtak	på	Mattilsy-
nets	hovedkontor.	Skal	man	bruke	levende	organismer	
(eksempelvis	 spiredyktige	 frø)	 til	 bruk	 i	 fôr,	 så	 faller	
dette	under	genteknologiloven	og	man	retter	en	søknad	
til	 Direktoratet	 for	 naturforvaltning.	 Pr.	 i	 dag	 er	 det	
ingen	 søknader	 fra	 norske	 aktører,	 altså	 ingen	 norske	
søknader;	vi	vurderer	bare	de	produktene	som	er	søkt	
inn	i	EU-systemet.

Det	finnes	unntak	fra	godkjenningskravene.	Det	gjelder	
når	 det	 er	 utilsiktet	 til	 stede	 spormengder.	 Da	 har	 vi	
flere	terskelverdier:	Den	ene	går	opp	til	0,9	prosent,	det	

Norsk regelverk for genmodifisert fôr 

Hogstad er seniorrådgiver 
i Mattilsynet. Mattilsynet 
er en sammenslåing av 
Statens dyrehelsetilsyn, 
Statens landbrukstilsyn, 
Statens næringsmiddeltil-
syn, Fiskeridirektoratets 
sjømattilsyn og de kom-
munale næringsmiddel-
tilsynene. Mattilsynet ble 
etablert 1. januar 2004 og 
er et statlig, landsdekkende 
forvaltningsorgan som 
bidrar til å sikre forbru-
kerne helsemessig trygg 
mat og trygt drikkevann. 
Mattilsynet har også 
oppgaver i forhold til kosmetikk og legemidler, og fører tilsyn med 
dyrehelsepersonell. Mattilsynet skal stimulere til verdiskaping på 
de aktuelle ansvarsområdene. Mattilsynet kommer med forslag til, 
forvalter og veileder om regelverk. Videre fører de et risikobasert 
tilsyn, formidler informasjon og kunnskap om tilstand og har 
en beredskap. Mattilsynet skal gi faglige råd til departementene 
LMD, FKD og HOD.



�
Åpent møte om Genmodifisert fôr til dyr      

er	 en	 særnorsk	 regel	 for	 produkter	 som	 er	 godkjent	 i	
EU.	Så	har	vi	en	0,5	prosent-regel.	Den	er	det	viktig	å	
legge	merke	til,	for	det	er	den	vi	vil	forandre	nå.	Det	er	
en	overgangsregel	som	er	gått	ut	i	EU.	Det	er	faktisk	pr.	
dags	dato	fire	produkter	som	er	tillatt	i	Norge,	og	ikke	
i	EU,	med	under	0,5	prosent	utilsiktet	 tilstedeværelse.	
Det	var	ikke	intensjonen	med	regelverket	vårt,	men	vi	
er	kommet	i	den	situasjonen	fordi	implementeringspro-
sessen	har	tatt	lang	tid.	Etter	det	Mattilsynet	kjenner	til,	
er	 det	 ingen	 slike	 produkter	 på	 det	 norske	 markedet,	
men	aktørene	må	være	klar	over	dette,	for	i	tilfelle	det	
skulle	 dukke	 opp	 små	 spor	 av	 dette	 i	 fôr	 som	 Norge	
eventuelt	eksporterer	til	EU,	så	er	det	forbudt	i	EU.

Overgangsregelen	vedrørende	”eksisterende	produkter”	
omfatter	produkter	som	tidligere	var	tillatt	på	det	norske	
markedet,	 før	vi	fikk	regelverket	 i	2005.	Den	omfatter	
prosesserte	 genmodifiserte	 fôrvarer,	 som	 det	 ikke	 har	
vært	godkjenningskrav	til	verken	 i	Norge	eller	EU,	og	
det	 var	 en	 overgangsordning	 hvor	 man	 kunne	 melde	
inn	produkter	som	man	var	interessert	i	å	bruke.	Vi	fikk	
kun	én	innmelding,	fra	Fiskeri-	og	havbruksnæringens	
landsforbund.	De	meldte	inn	en	liste,	og	av	den	listen	har	
vi	strøket	fem	produkter,	fordi	disse	ikke	lenger	er	fullt	
ut	tillatt	i	EU,	på	grunn	av	at	deres	overgangsordning	er	
utgått.	Mattilsynet	har	tatt	en	telefonrunde	i	bransjen,	
og	fått	vite	at	det	ikke	er	noe	problem	å	stryke	disse	fem.	
Dette	skyldes	kanskje	at	ingen	er	så	interessert	i	å	bruke	
genmodifisert	fôr	i	Norge.	Enn	så	lenge	så	er	resten	av	
listen,	19	produkter,	tillatt	frem	til	september	neste	år.	
Alle	er	også	tillatt	i	EU.	Ingen	av	disse	som	står	på	listen	
har	vi	noen	grunn	til	å	tro	innebærer	en	helsefare.	De	er	
risikovurdert	i	EU	og	funnet	trygge,	og	de	fleste	er	også	
risikovurdert	i	Norge.

Visse	produkter	kan	man	bruke	både	i	fiske-	og	land-
dyrfôr	i	opp	til	100	%,	hvis	man	vil.	Men	det	er	da	veldig	
viktig	at	man	følger	merkekravene,	hvis	det	er	tilstede-
værelse	over	0,9	prosent.	Hvis	det	er	under	0,9	prosent,	så	
må	det	kun	være	utilsiktet	tilstede	som	sporprodukter.

Ganske	snart,	før	jul,	har	vi	en	rask	høring,	før	vi	endrer	
regelverket	 på	 0,5	 prosent-regelen	 og	 de	 eksisterende	
produktene.	Dette	gjelder	først	og	fremst	å	slette	hele	0,5	
prosent-regelen.	Den	viktigste	forskjellen	mellom	EU	og	
Norge,	når	vi	har	justert	disse	to	reglene,	er	at	det	ikke	er	
noen	genmodifiserte	fôrvarer	som	er	formelt	godkjent	i	
Norge,	og	så	er	det	i	tillegg	et	forbud	mot	antibiotikare-
sistensgener	i	genmodifiserte	produkter	i	Norge	–	det	er	
en	særnorsk	regel.

Det	som	nå	står	for	tur,	er	implementering	av	EUs	regel-
verk,	og	prosessen	rundt	det.	Jeg	nevner	også	miljømyn-
dighetenes	ansvarsområde,	for	det	er	en	del	som	tror	at	
vi	har	fått	innlemmet	alt	regelverket	på	genmodifisering	
i	EØS-avtalen.	Det	har	vi	ikke,	det	er	bare	en	del	av	det,	
og	den	delen,	som	heter	2001/18/EF,	den	omfatter	ikke	
mat	og	fôr.	Der	har	man	fått	tilpasninger	som	man	har	i	
dagens	genteknologilov,	altså	at	man	kan	basere	vurde-
ringene	på	etikk,	bærekraft	og	samfunnsnytte,	i	tillegg	
til	helse	og	miljø.

Til	slutt	har	vi	implementering	av	resten	som	har	med	
mat	 å	 gjøre,	 EUs	 GM-forordninger	 1829/2003/EF,	
1830/2003/EF	mv.	Det	er	et	ganske	stort	regelverk.	For	
så	vidt	er	deler	av	 regelverket	kopiert	allerede,	 i	 regel-
verket	som	vi	har	i	dag	under	matloven.	Her	omfattes	
både	 mat	 og	 fôr	 med	 videre,	 hva	 angår	 bearbeidede	
produkter.	 Akkurat	 nå	 venter	 Norge	 på	 en	 formell	
godkjenning	av	EU-kommisjonen	på	tilpasningstekster	
som	Norge	har	søkt	om	å	 få	 inn	også	her.	Det	gjelder	
primært	 godkjenningsprosedyren,	 hvor	 en	 ønsker	 at	
Norge	 skal	 kunne	 forby	 EU-godkjente	 produkter	 på	
grunn	av	helse	og	miljø,	og	at	man	også,	på	organismene,	
fortsatt	kan	bruke	etikk,	bærekraft	og	samfunnsnytte	i	
vurderingene.	En	del	av	regelverket	blir	liggende	under	
genteknologiloven.

Vi	er	 spente	på	hvordan	dette	går.	 Implementeringspro-
sessen	skal	også	behandles	i	Stortinget.	Så	snart	vi	har	tilpas-
ningene	og	alt	annet	på	plass,	så	blir	regelverket	sendt	ut	på	
høring	 (hovedforordningene	 1829/2003/EF	 om	 GM	 mat	
og	fôr	og	1830/2003/EF	om	sporbarhet	og	merking,	med	
tilhørende	 regelverk).	 Høringen	 er	 et	 samarbeid	 mellom	
mat-	og	miljømyndighetene.	Dette	er	fordi	genmodifiserte	
organismer	ligger	under	genteknologiloven	og	prosesserte	
genmodifiserte	produkter	under	matloven.

Det	er	vanskelig	å	si	hvor	lang	tid	denne	prosessen	vil	ta,	
den	har	allerede	pågått	ganske	mange	år.	Det	er	mange	
som	 skal	 bli	 enige,	 og	 tilpasningsprosessen	 har	 vært	
komplisert.	Det	har	stadig	vært	forsinkelser.	Siste	nytt	er	
at	Liechtenstein	har	gått	ut	av	dette	arbeidet	og	isteden	
laget	en	bilateral	avtale.	Det	tidligste	vi	kan	forvente,	er	
at	det	nye	regelverket	trer	i	kraft	høsten	2008.

Hva	blir	forskjellen	på	dagens	situasjon,	og	situasjonen	
etter	 at	 regelverket	 er	 implementert?	 Det	 er	 først	 og	
fremst	det	med	produktene,	vi	holder	for	tiden	på	med	
å	vurdere	alle	de	produktene	som	er	godkjent	i	EU,	slik	
at	vi	har	en	formening	om	dem.	Så	får	vi	ser	om	det	er	
noen	av	dem	vi	synes	det	er	grunnlag	for	å	forby.
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Jeg	skal	nevne	noen	nyttige	lenker:	Mattilsynet	(www.
mattilsynet.no),	 Vitenskapskomiteen	 for	 mattrygghet	
(www.vkm.no),	Direktoratet	for	naturforvaltning	(www.
dirnat.no),	 og	 ikke	 minst	 EU-kommisjonens	 nettsider	
(http://europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology),	
hvor	 en	 finner	 tabeller	 over	 hvilke	 produkter	 som	 er	
godkjente,	 hvilke	 som	 er	 under	 risikovurdering	 og	 så	
videre.	Dette	er	et	veldig	teknisk	regelverk,	og	hvis	det	
kan	være	noen	trøst,	så	har	også	EU-kommisjonen	ofte	
problemer	 med	 å	 holde	 styr	 på	 hvilke	 produkter	 som	
tilhører	 hvilken	 kategori	 til	 enhver	 tid.	 Det	 er	 veldig	
mange	 produkter	 som	 er	 underveis	 i	 prosessene.	 EU	
kommisjonens	 ”Communityregister	 of	 genetically	
modified	food	and	feed”	er	nettopp	revidert,	så	det	er	
blitt	litt	lettere	å	finne	frem	der.

Jeg	 vil	 avslutte	 med	 å	 oppfordre	 næringen	 og	 interes-
seorganisasjonene	 til	 å	 ta	kontakt	med	Mattilsynet	og	
formidle	 spørsmål	 og	 kommentarer.	 Vi	 er	 avhengige	
av	 kontakt	 med	 interessenter	 for	 å	 kunne	 forvalte	
regelverket	på	en	god	måte.	Vi	har	kanskje	ikke	vært	så	
veldig	gode	på	dette	de	første	årene,	for	det	har	vært	mye	
omstillingsprosesser	og	slikt,	men	nå	har	vi	det	som	et	
av	 våre	 satsningsområder	 at	 vi	 skal	 inkludere	 interes-
senter	tidlig	i	prosessene	rundt	regelverk	og	internasjo-
nalt	 arbeid.	 Jeg	 tar	 gjerne	 imot	 konkrete	 spørsmål	 til	
foredraget	på	e-post	(sohog@mattilsynet.no).

SPØRSMÅL OG SVAR

Casper Linnestad:	 Jeg	 har	 et	 spørsmål	 knyttet	 til	 de	
godkjente	 GMO-ene	 du	 nevnte,	 som	 var	 godkjent	 i	
Norge,	men	ikke	i	EU.	Så	vidt	jeg	husker	så	er	det	et	par	
av	dem	som	inneholder	antibiotikaresistensgener.

Solbjørg Hogstad: De	er	ikke	godkjente.

Casper Linnestad:	 Nei,	 men	 de	 er	 midlertidig	 lov	 å	
omsette	 i	 Norge	 som	 prosesserte	 produkter,	 og	 et	 par	
av	dem	mener	jeg	inneholder	antibiotikaresistensgener.	
Kan	du	kommentere	det?

Solbjørg Hogstad:	 Jeg	 har	 ikke	 oversikt	 over	 alle	
detaljene	 knyttet	 til	 de	 produktene,	 men	 jeg	 kan	 si	 at	
når	det	gjelder	antibiotikaresistensgener,	så	har	vi	hatt	
det	 forbudet	 i	 mange	 år,	 og	 vi	 har	 fortsatt	 ikke	 noen	
eksempler	på	at	prosesserte	produkter	inneholder	funk-
sjonelle,	intakte	gener,	som	er	det	som	faktisk	omfattes	
av	forbudet.	Forbudet	er	først	og	fremst	aktuelt	for	orga-
nismene.	
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Henrik Stenwig
Direktør i Fiskeri- og havbruksnæringens lands-
forening (FHL) 

Jeg	 skal	 begynne	 med	 å	 si	 litt	 om	 Fiskeri-	 og	
havbruksnæringens	landsforening	(FHL)	sin	”policy”.	
Vi	er	i	mot	bruk	av	genmodifiserte	arter	i	oppdrett,	fisk,	
skjell,	skalldyr	og	så	videre.	Vi	er	ikke	negative	til	bruk	
av	planteprodukter	fra	genmodifiserte	organismer,	og	
ei	heller	at	disse	kan	brukes	i	fôr	til	oppdrettsarter,	på	
de	 premisser	 myndighetene	 fastsetter.	 Disse	 premis-
sene	er	de	risikovurderingene	som	gjøres,	og	de	krite-
riene	som	ligger	til	grunn	for	godkjenning,	i	forhold	til	
helse	og	miljø.

Vi	finner	det	helt	uproblematisk	å	ta	i	bruk	produkter	
som	 medisiner,	 tilsetningsstoffer,	 og	 lignende,	 som	
stammer	fra	innesluttet	bruk	av	genmodifiserte	orga-
nismer.	Det	er	vår	grunnholdning	i	forhold	til	GMO.

Vi	har	jobbet	en	del	for	å	sørge	for	en	harmonisering	av	
norsk	regelverk	i	forhold	til	EU.	Vi	har	også	støttet	videre-
føring	av	forbudet	mot	antibiotikaresistensgener	fra	modi-
fiserte	planter	i	fôr.	Det	er	jo	egentlig	ikke	noe	problem,	som	
Solbjørg	Hogstad	påpekte	tidligere	i	dag,	for	er	materialet	
prosessert,	så	er	jo	genene	ikke	lenger	funksjonelle.

Så	er	det	spørsmålet	om	bruken.	Et	viktig	element	er	
selvfølgelig	 forbrukernes	 holdning	 –	 og	 den	 er	 ikke	
bare	hva	de	sier,	men	også	hva	de	gjør	når	de	handler.	
Det	er	dette	(markedets	eller	forbrukernes	reaksjoner)	
som	må	ligge	til	grunn	for	vurderingene	av	eventuell	
innblanding	av	genmodifisert	materiale	i	fiskefôr.

Problemet	 er	 at	 det	 snart	 er	 selgers	 marked,	 det	 er	 det	
nærmest	allerede	når	det	gjelder	vegetabilske	råvarer	som	
brukes	i	fiskefôr.	Det	blir	stadig	vanskeligere	og	økono-
misk	mer	utfordrende	å	holde	råvarene	under	de	grensene	
for	innblanding	av	GMO	som	gjelder	for	merking.

Det	er	 slik	at	hvis	man	er	passiv	 i	 forhold	 til	 å	unngå	
dette,	så	må	man	merke	selv	litt	over	null.	Men	det	er	
da	effekten	av	merkingen	kommer,	når	merkingen	om	
innhold	av	GM-materiale	står	på	pakken,	og	det	er	det	
som	er	utfordringen.

Dagens	bestemmelser	i	Norge	og	EU	er	jo	godkjennings-	
og	merkebestemmelser.	Man	har	tillatt	masse	materiale,	og	
så	må	man	passe	på	at	man	merker,	for	å	sikre	redelighet	
i	eventuell	bruk,	og	det	er	det	som	er	utfordringen.	Det	er	
antagelig	merkingen	som	vil	utløse	reaksjonene	i	markedet,	
både	fra	forbrukere	og	interesseorganisasjoner.

Situasjonen	 er	 at	 i	 vårt	 nærområde,	 i	 vårt	 nærmeste	
marked,	 så	 er	 det	 åpenbart	 uproblematisk	 for	 forbru-
keren	 at	 man	 bruker	 genmodifisert	 materiale	 i	 fôr	 i	
landbruket.	I	landbruksproduksjonen	i	EU,	brukes	GM-
materiale	i	nærmere	90	%	av	fôret.	Det	er	noen	former	
for	kjøttproduksjon	hvor	tallet	er	lavere,	og	det	er	noen	
geografiske	 forskjeller	 sammenlignet	 med	 blant	 annet	
Sverige	og	Finland.	I	Danmark	er	tallet	100	prosent,	så	
melk	og	kjøtt	fra	disse	landene	er	produsert	med	genmo-
difisert	materiale	i	fôr.	Det	ser	ikke	ut	til	at	forbrukerne	
reagerer	nevneverdig,	de	har	 i	hvert	 fall	 ikke	gjort	det	
hittil.	 Utfordringen	 for	 oppdrettsnæringen	 er	 at	 den	 i	
markedet	fremstår	som	om	man	ikke	har	brukt	genmo-
difisert	materiale	 i	fiskefôr.	Det	er	nok	riktig	 i	 forhold	
til	det	som	er	produsert	i	Europa,	men	det	importeres	
stadig	økende	volumer	at	oppdrettsfisk	til	EU,	også	laks,	
fra	 land	 hvor	 man	 ikke	 har	 den	 selvpålagte	 begrens-
ningen	i	bruk	av	genmodifisert	materiale	i	fiskefôret.

Døra på gløtt for GMO i norsk fôr i Norge?

Stenwig er direktør for 
matpolitikk i Fiskeri- og 
Havbruksnæringens 
Landsforening (FHL). FHL 
er en landsomfattende 
næringspolitisk arbeids-
giverorganisasjon som 
organiserer mer enn 500 
medlemsbedrifter med ca. 
8.000 ansatte. Fiskemel- 
og fiskeoljeprodusentene 
i Norge er medlemmer 
av FHL. Det er 10 slike 
produksjonsanlegg i Norge 
fra Egersund i sør til Vadsø 
i nord. FHL har videre 
åtte fiskefôrfabrikker som 
medlemmer. Fiskefôrprodusentene er spredd fra Stavanger i sør til 
Storsteinnes i nord. Disse fabrikkene eies av en av de tre ulike fôr-
produsentene Skretting, EWOS og Biomar. Akvakulturprodusenter 
utgjør en stor del av medlemsbedriftene i FHL. Medlemsbedriftene 
spenner fra små heleide lokale virksomheter til store multinasjo-
nale selskap. Disse produserer rogn og yngel, settefisk, laksefisk, 
marinfisk og skjell.
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I	 forhold	 til	 ikrafttredelsen	 av	 den	 norske	 fôrvare-
forskriften	 15.	 september	 2005,	 så	 meldte	 vi	 inn,	 på	
overgangsperiodens	 siste	dag,	15.	mars	2006,	 en	 liste	
på	25	genmodifiserte	 sorter.	Den	ble	 redusert	ned	 til	
19,	fordi	listen	derved	var	identisk	med	EUs	liste	over	
tilsvarende	materiale.

Før	 15.	 september	 så	 var	 det	 ingen	 restriksjoner	 på	
bruk	av	genmodifisert	materiale	i	fôr,	men	man	hadde	
en	grense	på	2	prosent	 som	man	holdt	 seg	under	 før	
merkekravet	ble	utløst.	Etter	15.	september	var	grensen	
sunket	til	0,9,	og	det	betyr	at	det	var	en	del	materiale	
mellom	0,9	og	2	prosent	som	var	i	markedet,	og	det	var	
det	vi	meldte	inn.	Som	Solbjørg	Hogstad	sa,	så	er	det	
materiale	fra	fire	GMO-er	som	ikke	har	fått	forlenget	
sin	godkjennelse.	De	er	da	tatt	ut	av	listen,	og	det	har	
vi	 sagt	 at	 er	 uproblematisk,	 all	 den	 tid	 vi	 heller	 ikke	
bruker	dem	nå.	Vårt	hovedpoeng	er	at	vi	har	et	felles	
regelverk	i	EØS-området.

Som	 det	 er	 blitt	 sagt	 flere	 ganger	 allerede;	 det	 produ-
seres	 som	 før,	 og	 man	 er	 så	 langt	 aktiv	 i	 forhold	 til	 å	
unngå	genmodifiserte	ingredienser,	selv	om	det	er	kost-
nadskrevende.	Man	holder	nivået	under	0,5/0,9	 i	hver	
ingrediens.	 I	praksis	 ligger	nivået	 langt	 lavere,	 for	når	
man	 først	 er	 iherdig,	kommer	man	 langt	under	gren-
sene.	Grensen	på	0,5	er	også	på	vei	ut,	som	vi	har	hørt.

Hovedtrekket	er	at	det	blir	mer	og	mer	selgers	marked	
i	 forhold	 til	 materiale	 som	 brukes	 i	 fiskefôr.	 Det	 tids-
punktet	vil	komme	en	gang	 i	 fremtiden,	da	genmodi-
fisert	fôr	også	tas	i	bruk	i	Norge.	Det	er	det	samme	som	
det	jeg	sa	for	et	år	siden,	og	det	er	situasjonen	også	i	dag.	
Så	får	vi	se	hva	fremtiden	vil	bringe	i	forhold	til	eventuell	
introduksjon	av	genmodifisert	materiale	i	fiskefôr.
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Johnny Ødegård
Fagsjef næringspolitikk, Felleskjøpet 

Jeg	har	fått	i	oppdrag	å	si	hvilke	råvarer	vi	må	impor-
tere.	 Det	 er	 en	 grei	 og	 konkret	 oppgave.	 Jeg	 er	 også	
bedt	 om	 å	 snakke	 om	 spørsmålet	 ”Hvor vanskelig er 
det å skaffe GMO-frie varer?”	Det	er	en	oppfordring	til	
å	sutre	og	klage,	og	det	skal	jeg	gjøre.	Men	klagingen	
må	ikke	overskygge	det	at	felleskjøpet	skal	betjene	det	
markedet	som	er	der.	Altså,	så	lenge	markedet	krever	
GMO-frie	varer,	så	skal	vi	skaffe	det!

Det	 vi	 har	 å	 forholde	 oss	 til,	 er	 landbrukets	 felles	
”GMO-policy”.	 Landbruket	 går	 imot	 all	 bruk	 av	
levende	 genmodifiserte	 organismer,	 og	 all	 bruk	 av	
prosesserte	genmodifiserte	organismer.	En	aksepterer	
bruk	av	tilsetningsstoff	produsert	ved	hjelp	av	genmo-
difiserte	organismer,	og	en	aksepterer	spor	og	utilsiktet	
innblanding.	

Innkjøpsstrategien	til	felleskjøpet	er	i	prioritert	rekke-
følge:	 Først	 prioriteres	 den	 råvaren	 hvor	 vi	 ikke	 har	
genmodifiserte	arter,	deretter	prioriterer	vi	å	importere	
fra	land	hvor	det	ikke	dyrkes	GMO,	så	kommer	krav	til	
sporingssystem,	til	slutt	analyse	og	mottakskontroll.

Det	 dyrkes	 nå	 GMO	 på	 100	 millioner	 hektar	 på	
verdensbasis.	Det	er	ca.	300	ganger	det	norske	korna-
realet.	 Dyrkingsarealet	 vokser	 kraftig;	 vi	 trodde	 en	
stund	at	den	skulle	flate	ut,	men	det	er	ikke	noe	tegn	
til	det	lenger.	

Det	blir	dyrket	GMO	i	stadig	flere	land.	De	fire	artene	
hvor	 det	 er	 mest	 utbredelse	 av	 GMO	 er	 soya,	 mais,	
bomull	og	raps.	I	hvert	fall	tre	av	disse	er	viktige	råvarer	
i	kraftfôrindustrien.

Den	 norske	 gjennomsnittsblandingen	 av	 kraftfôr	 til	
landbaserte	husdyr	er	satt	sammen	slik.	

Det	 meste	 er	 korn:	 bygg,	 havre,	 hvete	 og	 rug,	 stør-
steparten	produsert	i	Norge.	I	år	har	det	vært	dårlige	
norske	kornavlinger,	og	da	er	bare	halvparten	av	kraft-
fôret	 norsk	 korn,	 resten	 av	 innholdet	 er	 importert.	

Hvilke råvarer til fôr må norsk landbruk importere, 
hvor vanskelig er det å skaffe GMO-fri vare? 

Ødegård har vært fagsjef 
med ansvar for nærings-
politikk i Norske Felleskjøp 
siden 1998. Fellskjøpgrup-
pen består av samvirke-
bedrifter eid av ca 50.000 
bønder. Felleskjøpet 
produserer og leverer til 
driftsmiddel i landbruket. 
Selskapene har en omset-
ning på til sammen 10,6 
mrd kroner årlig. Gruppen 
produserer vel 1 million 
tonn husdyrfôr årlig og står 
for 60-70 % av forproduk-
sjonen i Norge. Felleskjøpet 
tar i mot vel halvparten 
av kornet som produseres i Norge og er den største leverandøren 
av såvare, plantevernmidler og andre driftsmidler til landbruket. 
Felleskjøpene er i tillegg engasjert innefor produksjon av matmel 
og bakevarer, fôr til kjæledyr, og salg av utstyr til grøntanlegg og 
hagemarkedet. Norske Felleskjøp (NFK) er et andelsselskap som er 
eid av de regionale Felleskjøpene. Norske Felleskjøp har 7 ansatte 
og skal ivareta de organisasjons- og næringspolitiske interessene 
for Felleskjøpet, Norske Felleskjøp er også markedsregulator i 
kornsektoren. 
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Årsaken	til	 importen	er	at	vi	har	ikke	jordbruksareal	
nok	i	Norge.	Økt	dyrking	av	for	eksempel	vekster	som	
gir	protein	ville	måtte	gå	på	bekostning	av	dyrkingen	
av	andre	fôrvekster..

Figuren	under	viser	de	ulike	råvarene.	

Hovedutfordringen	 er	 soyamel,	 mais	 og	 maispro-
dukter,	 inkludert	 maisgluten.	 Så	 er	 det	 en	 økende	
utfordring	på	rapsprodukter.	Dette	er	produkter	som	
i	 sin	 helhet	 importeres.	 Vi	 ser	 etter	 hvert	 økende	
utfordringer	knyttet	 til	 alle	andre	mulige	varer,	 fordi	
logistikk-kjeden	 etter	 hvert	 kontamineres.	 Det	 kan	
finnes	spor	av	soya	eller	mais	i	et	lass	med	bygg,	for	å	
ta	et	eksempel.	

Maisen	 i	 tabellen	 over	 kommer	 antakelig	 fra	 Frank-
rike.	 Durraen	 fra	 Sør-Amerika.	 Kornartene	 er	 stort	
sett	 norske,	 men	 det	 som	 importeres,	 importeres	 fra	
Skandinavia,	 Baltikum,	 Nord-Europa,	 noe	 også	 fra	
Øst-Europa.

Melassen	 kommer	 antagelig	 fra	 Pakistan.	 Soyamelet	
skaffer	Denofa	oss,	heldigvis.	Oljeproduktene	kommer	
fra	hele	verden,	palmeoljen	fra	Malaysia,	for	eksempel.

Fraktkostnadene	utgjør	en	stor	del	av	prisen,	og	det	er	
mange	omlastingspunkter	–	det	er	med	på	å	øke	utfor-
dringene	her.	Råvarene	skal	hentes	fra	hele	verden,	og	
de	skal	flyttes	mellom	siloer,	av	båter	og	på	båter,	med	
utstyr	som	brukes	til	mange	forskjellige	produkter.

Nå	er	det	definitivt	selgers	marked.	Prisen	på	frakt	har	
doblet	seg,	og	det	samme	har	prisen	på	hvete.	I	et	slikt	
marked	er	det	vanskelig	å	stille	ekstrakrav.	Leverandø-
rens	vilje	til	å	ta	særvilkår	er	rett	og	slett	mindre.	

Kostnadene	knyttet	til	GMO-kravet	er	knyttet	til	flere	
punkter.	For	det	første	så	påvirker	det	produktpriser	og	
fraktkostnaden.	Så	er	det	kostnader	knyttet	til	sporing	
og	 sertifisering.	 Det	 er	 kostnader	 knyttet	 til	 at	 man	
begrenser	valgfriheten,	og	kostnader	knyttet	til	feil.

Et	 eksempel	 på	 produktpris	 fra	 forrige	 uke	 er	 hvor	
en	 sammenlignet	 mais	 garantert	 fri	 for	 GMO	 med	
ordinær	vare	og	fant	en	prisforskjell	på	33	øre	kiloen.	
Det	 er	 vesentlig	 høyere	 enn	 det	 vi	 har	 hatt	 tidligere.	
Dette	skyldes	enten	at	vi	fått	opplyst	feil	tall	fra	megler,	
eller	så	er	det	den	spesielle	 fôrsituasjonen	som	forår-
saker	dette	–	det	er	fôrmangel	i	Europa.	Tidligere	har	
vi	regnet	en	prisforskjell,	en	merkostnad,	på	fem	til	ti	
øre	på	mais	per	kilo.

I	utgangspunktet	har	ikke	merkostnaden	på	produktet	
vært	noe	problem,	fordi	vi	har	et	tollvern	som	har	fungert	
som	en	buffer.	Når	prisen	på	verdensmarkedet	har	vært	
lav,	har	vi	lagt	på	høy	toll.	Når	prisen	på	markedet	har	
vært	høy,	har	vi	lagt	på	lavere	toll,	slik	at	prisen	inn	til	
Norge	har	vært	den	samme.	Den	situasjonen	vi	er	i	nå,	
er	at	verdensmarkedsprisene	er	 så	høye	at	vi	 ikke	har	
toll,	vi	har	nå	null-toll	på	alle	karbohydratråvarer.	Det	
betyr	 at	 tollvernet	 ikke	 lenger	 bufrer,	 og	 merkostna-
dene	knyttet	til	GMO-kravene	slår	rett	inn	i	markedet	
–	 rett	 inn	 på	 lommeboken	 til	 bonden.	 Dette	 er	 nytt.	
Også	fremover	må	nok	næringen	i	økende	grad	dekke	
merkostnadene	med	GMO-frie	varer.

Jeg	nevnte prøvetaking og sporbarhetskrav.	Én	maisana-
lyse	koster	5-6000	kroner.	Det	skal	også	tas	ganske	mange	
prøver.	For	en	bransje	som	regner	kostnader	i	tiendedels	
ører,	så	blir	det	penger	av	denne	prøvetakingen.

Redusert valgfrihet	er	et	annet	stikkord.	Jeg	sa	at	kraft-
fôrproduksjonen	består	i	å	finne	den	billigste	kombi-
nasjonen	av	råvarene.	Jo	flere	begrensninger,	jo	færre	
varer	vi	har	å	velge	mellom,	jo	færre	båter	vi	kan	velge	
å	frakte	med,	desto	høyere	blir	kostnadene.

Så	har	vi	kostnadene med forurensning.	Når	vi	har	valgt	
en	strategi,	og	profilert	at	vår	vare	er	GMO-fri,	så	må	
vi	også	ta	konsekvensen	når	vi	får	inn	et	parti	som	er	
forurenset.	En	må	reeksportere	råvarene	om	en	klarer	
det,	trekke	tilbake/destruere,	eller	ta	alternativ-kostna-
dene	ved	å	svekke	varemerket	sitt.	Vi	har	et	eksempel	
med	et	parti	med	mais-gluten	som	ble	tatt	inn,	og	hvor	
en	kom	over	merkegrensene.	Det	ene	partiet	er	anslått	
å	koste	felleskjøpet	2-3	millioner	kroner.	For	et	selskap	
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med	veldig	stor	omsetning	så	høres	det	kanskje	ikke	så	
veldig	mye	ut,	men	det	blir	penger	av	slikt,	og	dette	er	
en	kostnad	ved	GMO-kravet	som	vi	må	bære.	Noe	ble	
reeksportert,	men	noe	av	råvaren	var	gått	inn	i	fôrpro-
duktet,	som	derfor	måtte	destrueres	for	ikke	å	svekke	
varemerket	vårt.

Slik	 som	 situasjonen	 er	 nå,	 så	 har	 alle	 importerte	
råvarer	 en	 viss	 risiko	 ved	 seg.	 Jeg	 har	 klippet	 ut	 et	
brev	 fra	 Mattilsynet,	 hvor	 en	 har	 et	 eksempel	 på	 et	
maisgrits-parti,	 som	 for	 så	 vidt	 er	 tatt	 inn	 gjennom	
antatt	 sikre	 kanaler.	 Maisgritsen	 var	 grei,	 men	 i	 den	
var	det	en	liten	innblanding	med	soya,	og	i	den	soyaen	
ble	 det	 dokumentert	 inntil	 1	 prosent	 genmodifisert	
soya.	 Mais	 går	 inn	 i	 kraftfôr	 med	 kanskje	 5	 prosent.	
Av	denne	5-prosenten	er	det,	la	oss	si,	2	prosent	soya.	
Og	av	den	2-prosenten	med	soya,	så	er	det	1	prosent	
genmodifisert	soya.	Det	vil	si	at	en	i	sluttproduktet	er	
nede	i	mikroskopiske	menger	–	og	dette	er	et	sluttpro-
dukt	som	skal	 fôres	gjennom	et	dyr	 før	det	går	ut	 til	
forbruker.	 Konklusjonen	 ble	 at	 dette	 ble	 godkjent	 av	
Mattilsynet,	 men	 det	 ga	 mye	 arbeid.	 Det	 kreves	 mye	
når	en	skal	ha	sikkerhet	på	dette	nivået.

Det	er	også	en	bekymring	knyttet	til	analysemetoder	
og	analyseusikkerhet	–	spesielt	for	variantene	hvor	det	
er	null-toleranse.	Det	er	veldig	vanskelig	å	få	noen	til	
å	skrive	under	en	kontrakt	på	null	–	det	tallet	finnes	
knapt	 i	analysesammenheng,	det	er	bare	et	 spørsmål	
om	 hvor	 nøye	 en	 analyserer.	 Det	 betyr	 at	 det	 er	
vanskelig	å	plassere	risikoen	for	dette	på	selger,	og	det	
er	kjøper	som	tar	risikoen.	Noe	av	utfordringen	er	at	
en	får	stadig	nye	varianter	og	krysninger,	som	fordyrer	
analysen	ytterligere.

Mattilsynet	 sa	 innledningsvis	 at	 de	 hadde	 vanskelig-
heter	med	å	følge	regelverket,	og	at	EU-kommisjonen	
også	hadde	vanskeligheter	med	å	følge	regelverket.	En	
stakkars	 innkjøper	 i	Felleskjøpet	 synes	 i	hvert	 fall	 at	
dette	 er	 tungt.	 De	 føler	 nok	 at	 de	 skal	 gjøre	 en	 jobb	
som	 fortoner	 seg	 nesten	 umulig,	 og	 regelverket	 sier	
at	de	skal	iverksette	”alle	nødvendige	tiltak”.	Dette	er	
samvittighetsfulle	og	skikkelige	folk,	som	gjør	det	de	
kan,	og	de	vet	at	likevel	det	regelmessig	vil	dukke	opp	
partier	med	innhold	av	GMO.	Dette	føles	ubehagelig.

For	 å	 oppsummere,	 norsk	 husdyrproduksjon	 er	 helt	
avhengig	av	importerte	fôrvarer.	Vi	har	ikke	jordbruks-
arealer	 nok	 til	 å	 være	 selvforsynte	 med	 fôr	 til	 dagens	
husdyrproduksjon.	Felleskjøpet	skal	forsøke	å	skaffe	til	

veie	genmodifisert	fôr	så	lenge	markedet	krever	det,	men	
kostnaden	kommer	til	å	øke,	og	spesielt	dersom	en	fort-
satt	skal	ha	en	veldig	restriktiv	håndtering	av	dette	med	
forurensning.	Hvis	en	har	en	urimelig	ansvarsbyrde	på	
dem	som	foretar	importen,	så	tror	jeg	det	vil	forsterke	
ønsket	om	å	liberalisere	GMO-regelverket.	Den	sikreste	
måten	å	svekke	GMO-regelverket,	er	å	sette	grensene	så	
lave	at	de	er	umulige	å	etterleve.

SPØRSMÅL	OG	SVAR

Henrik Stenwig:	 I	 forhold	 til	 tilgjengelighet	 i	 det	
globale	markedet,	har	du	noe	anslag	over	andelen	av	
varer	i	dagens	marked	som	er	genmodifisert?

Johnny Ødegård: Vi	 har	 bare	 noen	 dårlige	 anslag.	
For	 soya	 anslås	 det	 at	 rundt	 70	 prosent,	 og	 for	 mais	
har	jeg	sett	anslag	på	15-20	prosent	på	solgte	varer,	og	
noe	tilsvarende	for	raps.	Men	for	mais	og	raps	er	ikke	
problemet	hva	som	er	solgt,	men	forurensing	i	kjeden.

Henrik Stenwig: Det	som	er	tilgjengelig	i	det	globale	
marked,	er	 jo	mindre	enn	det	som	er	solgt	av	GMO-
fritt,	fordi	mye	brukes	lokalt.	Så	tallene	er	egentlig	mye	
verre	enn	de	ser	ut	som	når	vi	ser	på	dyrkningstallene.

NN: Du	 sa	 at	 produktprisen	 var	 lavere	 på	 GMO-
råvarer.	Vet	du	hvorfor	de	kan	produsere	det	billigere?

Johnny Ødegård: Det	å	skille	varestrømmen	–	å	holde	
den	ene	varen	atskilt	fra	den	andre	–	krever	ekstrakost-
nader.	De	som	ikke	trenger	å	ta	hensyn	til	det,	sparer	
en	del	kostnader.	Ellers	så	ligger	det	så	vidt	jeg	forstår	
innsparinger	 i	 enklere	 bruk	 av	 plantevernmidler	 og	
slikt.	Genmodifisering	er	stort	sett	knyttet	til	plante-
vernmiddelresistens	og	insektresistens.

Knut Hjelt: Jeg	vil	gjerne	skyte	inn	at	dette	er	et	spørsmål	
vi	ofte	stiller	 i	Bioteknologinemnda.	Vi	har	vanskelig-
heter	med	å	få	gode	svar	fra	produsentene	på	hva	som	er	
fordelen	med	GMO	i	forhold	til	ikke-GMO.

NN: I	hvilken	grad	baserer	Felleskjøpet	seg	på	langsik-
tige	avtaler	med	produsenter,	i	motsetning	til	å	kjøpe	
på	spot-markedet?

Johnny Ødegård: Når	det	gjelder	det	som	har	vært	det	
største	problemet,	soya,	så	har	vi	heldigvis	Denofa	som	
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”løser”	problemet	for	oss	fordi	de	garanterer	GMO-fri	
vare.	På	de	andre	varene	så	har	det	foreløpig	ikke	være	
mange	 langsiktige	 avtaler.	 Langsiktige	 avtaler	 koster	
mer,	men	vi	er	nok	på	vei	dit.

Knut Hjelt: Du	sa	at	landbruksproduksjonen	har	som	
mål	å	produsere	kjøtt	som	har	fått	GMO-fritt	fôr.	Hvor	
lenge	tror	du	det	holder?

Johnny Ødegård: Det	 er	 ikke	 noen	 grense	 for	 hvor	
lenge	det	holder,	men	det	er	en	grense	for	hvor	 lenge	
noen	vil	betale	kostnaden.	

Knut Hjelt: Forbrukerne	 sier	 gjerne	 at	 de	 vil	 betale	
kostnaden,	men	når	de	går	 inn	på	supermarkedet,	så	
velger	de	likevel	det	billigste.

Johnny Ødegård: Så	 lenge	 markedet	 betaler	 og	 vi	
har	et	tollvern	som	sikrer	norsk	produksjon,	så	vil	vi	

kunne	gjøre	dette.	Men	det	vil	kreve	større	og	større	
kostnader.

NN: Hvilke	land	er	det	som	er	interesserte	i	å	levere	GMO-
frie	varer	og	som	engasjerer	seg	i	problemstillingen?

Johnny Ødegård:	Det	er	mye	fokus	på	dette	i	Europa,	
og	mais	hentes	nå	for	eksempel	utelukkende	fra	Europa,	
og	ikke	som	før	fra	USA.	Brasil	har	omfattende	GMO-
fri	 soya-dyrkning	 og	 det	 er	 mulig	 det	 fremover	 vil	
utvikles	noe	i	Øst-Europa	eller	Afrika.

NN: Har	Felleskjøpet	en	plan-B	med	to	atskilte	vare-
strømmer?	Én	GMO-fri,	og	én	med	GMO?

Johnny Ødegård: Nei,	vi	har	ikke	noen	planer	om	det.	
Jeg	håper	vi	slipper	det,	 for	det	er	kostbart	å	kjøre	to	
varestrømmer.
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Thor Kristoffersen
Direktør i Denofa 

Jeg	skal	si	litt	om	de	erfaringene	vi	har	gjort	oss,	og	de	
utfordringene	vi	ser,	når	det	gjelder	å	få	tak	i	GMO-frie	
soyabønner	 i	 et	marked	med	 stadig	 større	utbredelse	
av	GMO.

Denofa	har	det	 eneste	 ekstraksjonsanlegget	 for	 soya-
bønner	 i	 Norge.	 Vi	 er	 relativt	 store	 også	 på	 nordisk	
nivå,	men	i	større	internasjonal	sammenheng	er	dette	
er	lite	anlegg.	I	disse	dager	foretar	vi	en	kapasitetsutvi-
delse	opp	til	430	000	tonn	pr	år.	Bønnene	ankommer	
Fredrikstad	med	båt,	og	30	000	tonn	går	igjennom	hos	
oss	hver	fjerde	uke.	Vår	omsetning	er	på	omtrent	én	
milliard	kroner	i	året,	og	vi	har	drevet	denne	geskjeften	
siden	1955,	så	mer	enn	50	års	erfaring	ligger	bak.

Vi	 splitter	 i	 vår	 prosess	 soyabønnene	 i	 tre	 produkter	
som	 er	 ganske	 forskjellige	 i	 sin	 natur.	 Det	 volum-
messig	desidert	 største	produktet	–	 soyamel	–	går	 til	
proteinmarkedet,	 hvor	 vi	 stort	 sett	 opererer	 i	 Norge,	
Sverige	 og	 Finland,	 og	 hvor	 rundt	 halvparten	 går	
til	 det	 norske	 markedet	 for	 produksjon	 av	 dyrefôr.	
Det	andre	produktet	–	rå	soyaolje	–	selger	vi	 i	Nord-
Europa.	Ettersom	vi	la	ned	vårt	eget	raffineri,	må	vi	i	
dag	eksportere	råoljen	for	videre	raffinering	til	spise-
olje.	 Til	 slutt	 har	 vi	 dette	 lille,	 eksotiske	 produktet,	
fosfolipidene,	 som	 brukes	 som	 emulgator,	 og	 selges	 i	
et	stort	internasjonalt	marked	til	de	store	matvarepro-
dusentene.	Dette	produktet	 inngår	 i	omtrent	alt	 som	
finnes	 av	 næringsmidler	 som	 margarin,	 sjokolade,	
kjeks	og	veldig	mye	annet.

Hvem	er	det	som	er	utbydere	av	soyabønner	i	markedet?	
Verdens	 soyaproduksjon	 er	 på	 rundt	 220	 millioner	
tonn	pr	år,	og	de	tre	største,	USA,	Brasil	og	Argentina,	
står	 for	 over	 80	 prosent	 av	 produksjonen.	 Det	 har	
skjedd	en	forflytning	i	hvor	tyngdepunktet	ligger,	i	og	
med	at	Sør-Amerika,	ved	Brasil	og	Argentina	de	siste	
årene	har	tatt	over	produksjonshegemoniet	fra	Nord-
Amerika.	Det	har	i	den	senere	tid	foregått	en	veldig	rask	
og	omfattende	vekst	i	produksjonen	i	Sør-Amerika.

Det	 er	 flere	 forhold	 som	 er	 avgjørende	 for	 hvor	 vi	

kan	 kjøpe;	 totalproduksjonen	 i	 hvert	 land,	 hvor	 mye	
de	bruker	selv	til	å	lage	eget	mel	og	olje,	og	hvor	mye	
de	 sitter	 igjen	 med	 til	 eksport	 i	 form	 av	 soyabønner.	
Argentina,	 for	 eksempel,	 foredler	 i	 stor	 grad	 sine	
soyabønner	selv,	og	eksporterer	lite.	Brasil	 ligger	mer	
midt	på	treet,	og	de	har	vunnet	en	betydelig	andel	av	
verdensmarkedet	 for	 bønner	 på	 bekostning	 av	 USA,	
fordi	de	har	holdt	igjen	innføringen	av	GMO.

Den	avlingen	som	nettopp	er	høstet	inn	i	USA	ligger	
på	rundt	90	prosent	GMO,	mens	i	Argentina	er	løpet	
praktisk	talt	kjørt	–	de	er	oppe	i	98	prosent.	Brasil,	som	
ventet	 lenge	 med	 å	 legalisere	 GMO,	 men	 som	 gjorde	
det	 for	 2-3	 år	 siden,	 har	 vokst	 dramatisk	 og	 to	 tred-
jedeler	av	avlingene	er	nå	GMO.	Dette	har	gått	veldig	
fort,	men	at	det	tidligere	var	illegalt	holdt	ikke	brasilia-
nerne	igjen	fra	å	forsøke	–	de	hadde	allerede	kommet	
langt,	så	da	det	formelt	ble	tillatt	spratt	produksjonen	
raskt	i	været.

Hvorledes sikre fôrvareprodusentene GMO-fri soya. 

Kristoffersen er direktør 
i Denofa AS. Denofa er 
den eneste soyacrusheren i 
Skandinavia som utvinner 
soyamel (300 000 tonn), 
soyaolje (80 000 tonn) og 
lecithin (1800 tonn) til 
matvare- og forindustrien. 
Denofa garanterer bruk av 
ikke-GMO soyabønner i 
henhold til et omfattende 
IP-program. Firmaet har 
55 ansatte og omsetter for 
900 millioner kroner årlig. 
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Et	viktig	poeng,	når	det	gjelder	andelen	ikke-GMO,	og	
dette	ble	også	tatt	opp	i	forrige	foredrag,	er	at	det	bare	
er	 et	 lite	 segment	 som	 faktisk	 er	 tilgjengelig,	 i	 hvert	
fall	med	de	kravene	som	Denofa	setter	til	blant	annet	
sporbarhet.

Hvis	vi	ser	på	hvordan	Denofas	utvikling	har	vært,	så	kan	
vi	si	at	livet	var	veldig	enkelt	frem	til	1996,	da	Roundup	
Ready-soyabønner	ble	kommersialisert	i	USA.	

Den	 gangen	 kjøpte	 vi	 ”sesongstyrt”	 –	 det	 vil	 si	 at	 vi	
kjøpte	når	de	 respektive	 land	var	 i	 eksportmarkedet.	
I	 praksis	 betydde	 det	 at	 vi	 kjøpte	 nord-amerikansk	
vare	 i	 vinterhalvåret,	 og	 sør-amerikansk	 i	 sommer-
halvåret.	Vi	visste	den	gang	lite	om	hva	som	foregikk	
oppstrøms	på	produksjonsleddet,	men	var	mest	opptatt	
av	at	bønnene	kom	til	Fredrikstad	til	rett	tid.	Så	kom	
kommersialiseringen	av	Roundup	Ready-genet	i	1996,	
og	det	fikk	øyeblikkelig	dramatiske	konsekvenser,	i	og	
med	at	vi	var	så	tungt	basert	på	leveranser	fra	USA.	Vi	
gikk	umiddelbart	ut	av	USA,	og	forsøkte	oss	i	et	par	år	
på	en	kombinasjon	av	Brasil	og	Canada.	Vi	lærte	mye	
av	det	–	såpass	mye	at	vi	fra	1998	og	frem	til	utgangen	
av	2006	var	100	prosent	basert	i	Brasil.	Nå	har	utvik-
lingen	i	Brasil	gått	så	langt	at	vi	igjen	ser	at	under	visse	
forutsetninger	så	kan	land	som	Canada	være	konkur-
ransedyktige.	Canada	er	en	liten	produsent,	de	produ-
serer	 bare	 tre	 millioner	 tonn	 med	 soyabønner,	 men	
de	har	noen	få	som	er	veldig	dedikerte,	og	produserer	
soyabønner	som	er	ikke-GMO	av	høy	kvalitet.

Det	vi	har	måttet	gjøre	i	denne	perioden,	er	en	omfat-
tende	kunnskapsoppbygging	om	hele	leveringskjeden.	
I	 tillegg	 har	 vi	 gradvis	 introdusert	 strengere	 og	
strengere	 krav	 til	 forsyningslinjer	 og	 leverandørenes	
kontrollprogram.

Alle	våre	innkjøp	skjer	i	henhold	til	genteknologiloven,	

som	på	mange	måter	styrer	oss,	ettersom	vi	kjøper	inn	
levende	materiale	(frø).

Vi	slet	litt	frem	til	høsten	2004	med	hva	en	nulltoleranse	
med	hensyn	til	kontaminering	innebar	i	praksis.	Inntil	
da	 var	 myndighetenes	 holdning	 å	 vurdere	 eventuell	
kontaminering	fra	sak	til	sak.	Man	var	ikke	villig	til	å	
tallfeste	hvor	smertegrensen	lå.	Dette	forholdet	presset	
Orkla	 og	 Denofa	 hardt	 på	 for	 å	 få	 en	 klargjøring	 av.	
Den	kom	i	september	2004,	ved	at	en	tydeliggjorde	at	
så	 lenge	en	kunne	dokumentere	at	 alt	 var	gjort	 for	å	
unngå	kontaminering	og	at	en	eventuell	forurensning	
var	uunngåelig	og	utilsiktet,	så	kunne	man	tillate	opp	
til	0,9	prosent	kontaminering.	Det	var	en	avklaring	som	
var	helt	nødvendig	for	vår	kommersielle	virksomhet.

Kundekravene	varierer	etter	hvilket	marked	vi	er	i,	og	
hvilke	 produkt	 vi	 snakker	 om.	 Dette	 spenner	 fra	 de	
som	ikke	har	større	ambisjoner	enn	å	unngå	merking,	
til	det	andre	ekstreme,	altså	krav	om	null	GMO,	det	vil	
si	det	som	ikke	kan	detekteres	med	den	fineste	analyse-
metodikk	(det	skal	være	”PCR-negativt”).	Vi	opplever	
at	mange	fortsatt	har	fokus	på	dette	med	”utilsiktede	
og	teknisk	uunngåelige”	mengder	GMO	i	en	vare.	Vi	
har	akkurat	hatt	en	sak	i	Sverige,	hvor	Jordbruksvärket	
og	 Livsmedelsvärket	 har	 funnet	 sporforurensning	 på	
0,03	 prosent,	 og	 da	 ber	 om	 å	 få	 redegjort	 for	 hvilke	
tiltak	man	har	gjort	for	å	unngå	kontaminering.	Det	er	
klart	at	skal	vi	forfølge	saker	med	et	slikt	nivå,	så	har	vi	
mye	å	gjøre	fremover.

Jeg	skal	si	litt	om	hvordan	vi	har	bygget	opp	programmet	
vårt.	Vi	setter	et	ufravikelig	krav	om	at	det	skal	være	et	
omfattende	IP-program	(figur	øverst	neste	side),	og	at	
produktene	som	produseres	fra	våre	råvarer	ikke	skal	
behøves	 å	 merkes	 i	 følge	 EU-regulativene.	 Vi	 setter	
krav	 til	 våre	 leverandører	 om	 at	 de	 skal	 ha	 kompe-
tanse,	 erfaring	 og	 kapasitet	 til	 å	 kunne	 levere.	 Og	 vi	
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forlanger	full	sporbarhet	og	dokumentasjon	i	 forhold	
til	programmet.

Bak	 våre	 program	 i	 dag,	 ligger	 mellom	 500	 og	 1000	
farmere.	 De	 har	 veldig	 ulike	 strukturer,	 fra	 relativt	
små,	 enkeltstående	 farmere	 til	 kooperativ-lignende	
sammenslutninger	som	leverer	via	store	lagerhus	i	det	
indre	i	Brasil.

I	 det	 indre	 Brasil	 er	 infrastrukturen	 dårlig	 utbygd.	
Frakten	 skjer	 med	 lastebiler	 ut	 mot	 kysten,	 enten	
hele	 veien	 eller	 via	 omlasting	 til	 jernbane,	 og	 så	 ned	
til	havn.	Vi	snakker	om	en	meget	krevende	logistikk.	
Det	 ligger	 inne	 en	 rekke	 kontrollpunkter,	 etablert	 ut	
fra	en	sikkerhetsvurdering	av	hvor	det	er	nødvendig	å	
kontrollere.	Vi	ser	at	det	mest	kritiske	kontrollpunktet	
er	 når	 bonden	 leverer	 lastebilen	 med	 soyabønner	 til	
lageret.	 Det	 er	 da	 et	 ufravikelig	 krav	 om	 at	 det	 skal	
gjøres	 GMO-tester,	 og	 lastebilen	 blir	 ikke	 losset	 før	
testen	 foreligger	 med	 negativt	 resultat.	 Dette	 er	 helt	
avgjørende.	 Du	 kan	 ha	 så	 mange	 kontrakter	 du	 bare	
vil	om	at	bonden	skal	 levere	 ikke-GMO,	men	 likevel	
kan	 han	 –	 bevisst	 eller	 ubevisst	 –	 forsøke	 å	 levere	
GMO.	Dette	må	sorteres	ut	så	tidlig	som	mulig.	Hvis	vi	
under	innhøstingen	klarer	å	få	lagt	inn	fulle	varelagre	

av	GMO-testete	bønner	som	skal	dekke	vår	forsyning	
et	helt	år	fremover,	så	er	mye	av	jobben	gjort	–	da	er	
resten	segregering	og	logistikk.	Derfor	er	dette	et	helt	
avgjørende	 og	 kritisk	 punkt,	 som	 blir	 viktigere	 og	
viktigere.	Til	å	begynne	med	fanget	vi	nesten	ingen	i	
dette	nettet.	I	dag	fanger	vi	veldig	mange,	blant	annet	
fordi	bonden	kanskje	kjøper	usertifisert	såfrø,	og	ikke	
har	kontroll	på	sin	egen	såvare.

Dette	 er	 også	 en	 nøye	 vurdering	 av	 kontaminerings-
risiko	 i	 forhold	 til	 kostnad.	Man	kan	 teoretisk	 sett	ha	
kontraktsdyrkning	med	en	farmer	i	Brasil,	og	sluse	hans	
bønner	ut	til	kysten,	men	i	praksis	må	man	i	stor	grad	
basere	seg	på	en	struktur	som	allerede	andre	som	dyrker	
GMO	anvender	seg	av.	Det	å	holde	GMO	segregert	fra	
ikke-GMO	er	en	stor	utfordring	i	logistikkjeden.

IP-programmet	inneholder	”spillereglene”,	og	definerer	
alle	 aktiviteter	 som	 skal	 gjøres	 på	 de	 ulike	 trinn,	 fra	
bonden,	 via	 lagring	 og	 så	 videre,	 samt	 hvilken	 doku-
mentasjon	som	skal	bygges	opp.	Det	siste	som	skjer	ved	
utskipningsterminalen,	når	det	er	lasting	av	båt,	er	at	det	
trekkes	 prøver	 kontinuerlig,	 som	 bygger	 opp	 en	 gjen-
nomsnittsprøve.	 Det	 er	 resultatet	 fra	 den	 snitt-prøven	
som	for	oss	er	kritisk	med	hensyn	til	mottak	i	Norge.

Dette	er	et	veldig	rigid	og	stringent	program.	Det	har	
vært	en	stor	utfordring,	kulturelt,	å	få	en	kreativ,	inno-
vativ	brasilianer	til	å	følge	alle	disse	spillereglene	–	det	
ligger	liksom	ikke	i	den	brasilianske	natur	å	innordne	
seg	et	slikt	regime.

Vi	begynte	i	Brasil,	og	unngikk	de	tre	sydligste	statene.	
Til	å	begynne	med	var	det	hele	programmet.	Det	var	
etter	 smugling	 av	 såfrø	 fra	 Argentina	 at	 den	 første	
GMO-dyrkingen	 i	 Brasil	 tok	 til,	 så	 mange	 valgte	
derfor	å	ekskludere	de	tre	sydligste	statene.	Etter	hvert	
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har	vi	flyttet	nordover,	og	vår	hovedlinje	starter	i	dag	i	
Mato	Grosso,	og	løper	helt	ned	til	en	havn	i	det	sydlige	
Brasil	via	omlasting	til	jernbane	og	ut	til	båt.	Dette	er	
en	 distanse	 på	 2000	 kilometer,	 og	 vi	 skal	 flytte	 1000	
lastebiler	hver	fjerde	uke,	fra	det	indre	av	Brasil	og	ut	
til	kysten.	

Jeg	 skal	 si	 litt	 om	 resultatene	 av	 våre	 anstrengelser	
siden	vi	har	statistikk	for	hver	båt	á	30	000	tonn	som	
kommer	 inn	 til	Fredrikstad,	 for	de	 to	 siste	årene.	En	
uomtvistelig	 grense	 er	 som	 nevnt	 0,9	 prosent,	 men	 i	
praksis	klarer	vi	fortsatt	å	holde	de	fleste	båtene	under	
metodikkens	følsomhet,	som	for	soyabønner	ligger	på	
0,01	prosent.	Hvis	vi	samtidig	tenker	på	at	det	i	denne	
perioden	har	vært	en	betydelig	økt	utbredelse	av	GMO	
i	Brasil,	så	tillater	vi	oss	å	trekke	den	konklusjonen	at	
vårt	program	åpenbart	klarer	å	stå	imot	et	økt	trykk.

På	mange	måter	så	er	det	fra	nå	av	og	fremover	at	alle	
IP-programmene	virkelig	får	prøvd	seg.	Det	har	vært	
lett	å	kjøre	IP	så	lenge	det	ikke	har	vært	noe	stress,	men	
nå	 blir	 det	 større	 utfordringer.	 Derfor	 er	 det	 også	 en	
del	som	velger	å	hoppe	av,	og	som	sier	at	dette	blir	for	
vanskelig.	Bak	hver	enkelt	båt,	så	ligger	det	over	1000	
enkeltanalyser	tilbake	i	systemet.	Jeg	minner	om	at	på	
en	30	000	tonns	båt;	skulle	vi	få	én	lastebil	med	30	tonn	
som	var	100	%	genmodifisert,	så	gir	det	automatisk	0,1	
prosent.	Det	viser	utfordringene	vi	står	overfor.

Utfordringene	 er	 altså	 mer	 GMO	 dyrket,	 usertifisert	
såfrø,	og	at	det	kommer	flere	og	flere	GMO-varianter.	
Pr.	i	dag	er	det	i	praksis	bare	Roundup	Ready	soya	som	
har	vært	kommersiell	i	Brasil,	men	vi	ser	i	det	vi	kjøper	
fra	Canada,	at	vi	må	begynne	å	lete	etter	5	og	10	vari-
anter	som	er	kommersialisert.	Først	og	fremst	er	dette	
varianter	 innenfor	 nye	 fettsyreprofiler	 for	 soyaoljer.	
Dette	betyr	at	vi	må	lete	mer	framover,	og	ha	en	mer	
flerspektret	søkemetodikk.

Vi	har	en	stor	utfordring	i	hvordan	analyseresultatene	
presenteres	på	sertifikater	og	dermed	kommuniseres	ut	
til	kundene.	Det	er	også	problemer	knyttet	til	å	kvanti-
fisere	ved	lave	nivåer.	Når	vi	analyserer	produkter	som	
lecithin,	som	er	et	bearbeidet	produkt,	så	er	det	mye	
mer	komplisert	enn	å	analysere	bønnene.	

Så	har	vi	også	en	utfordring	 i	 tidshorisonten	på	våre	
kunders	GMO-policy.	Mange	av	kundene	har	den	enkle	
filosofi	at	de	ser	an	ett	og	ett	år.	De	vil	bare	forplikte	
seg	for	en	sesong	av	gangen,	dette	er	noen	ganger	ufor-
enelig	med	å	bygge	opp	en	 langsiktig	struktur	 i	våre	
forsyningslinjer.

Vi	vurderer	vår	sårbarhet	med	hensyn	på	å	være	flek-
sible	i	leveringskjeden.	Vi	ser	behovet	for,	og	risikoen	
ved,	å	ha	flere	systemer,	i	forhold	til	å	ha	ett.	Siden	det	
er	en	viss	sannsynlighet	for	at	feil	kan	skje,	f.eks	ved	en	
feilleveranse,	tross	alle	forholdsregler,	så	ser	vi	behovet	
for	å	vurdere	større	beredskapslagre	i	Norge.	Dette	er	
nødvendig	for	å	kunne	ha	en	kontinuerlig	produksjon,	
for	det	er	20	døgns	seiletid	 fra	Brasil	og	hit.	Når	det	
gjelder	fleksibilitet,	så	jobber	vi	også	med	et	alternativt	
fraktspor	 fra	 Mato	 Grosso.	 Frakten	 går	 da	 nordover	
med	biler,	og	bønnene	fløtes	frem	til	Amazonas	hvor	
de	hentes	med	båt.

Det	er	ikke	tilfeldig	at	vi	er	så	mye	i	Mato	Grosso.	Av	de	
60	millioner	tonn	som	Brasil	skal	produsere	neste	år,	
så	vil	mer	enn	en	fjerdedel,	17	millioner	tonn,	komme	
derfra.	Vi	kommer	imidlertid	nesten	helt	sikkert	til	å	
få	leveranser	også	fra	en	stat	og	en	annen	havn	lengre	
østover,	så	vi	blir	mer	spredd	utover	Brasil.	Som	sagt	
kommer	vi	også	 til	å	se	på	mulighetene	 for	å	 ta	flere	
laster	fra	Canada.
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En	 siste	 utfordring	 er	 kostnadselementet;	 at	 det	 hele	
ikke	blir	uforholdsmessig	dyrt.

Kostnaden	 for	 soyabønner	 levert	 Fredrikstad	 kan	
illustreres	med	tre	elementer.

	

Det	 er	 bønnekostnaden,	 frakten	 fra	 Brasil,	 og	 så	 er	
det	 en	 ”ikke-GMO-kostnad”,	 som	 først	 og	 fremst	
reflekterer	 den	 ”forsikringspremien”	 vi	 betaler	 i	 alle	
ledd	 bakover	 i	 Brasil.	 Det	 inkluderer	 også	 bonden,	
som	 skal	 avstå	 fra	 å	 ta	 ut	 en	 mulighet	 til	 å	 ha	 bedre	
økonomi.	Det	er	slik	at	vi	i	Denofa	forhandler	om	dette	
elementet,	og	binder	oss	opp	for	ett	og	ett	år	av	gangen.	
Fraktsegmentet	varierer	derimot	hele	 tiden;	bare	 i	år	
har	fraktkostnaden	for	ett	tonn	bønner	svingt	mellom	
40	og	90	dollar.	De	båtene	vi	tar	nå	ligger	på	90	dollar,	
og	det	vil	si	at	én	båt	til	Fredrikstad	koster	ca.	15	000	
000	norske	kroner	bare	 i	 frakt.	Bønneprisen	varierer	
også	 sterkt	 over	 tid.	 Den	 noteres	 daglig	 på	 Chicago-
børsen,	 og	 svinger	 enormt	 gjennom	 året.	 I	 2007	 har	
disse	 to	siste	elementene	begge	vært	veldig	høye,	slik	
at	 merkostnaden	 for	 ikke-GMO	 prosentvis	 har	 vært	
relativt	begrenset	–	mellom	5	og	10	prosent.

Denofas	tradisjonelle	fokusområder	har	vært	matvare-
sikkerhet	generelt	og	fremfor	alt	å	være	en	leverandør	

av	salmonella-frie	råvarer	til	norsk	landbruk.	Dette	har	
vært,	og	er,	noe	av	fundamentet	for	Denofa,	og	vi	har	
vært	hjulpet	av	at	vi	ligger	logistisk	sett	nært	kundene	
våre.	Så	har	vi	siden	midten	av	90-tallet	hatt	en	gradvis	
utvikling	 mot	 først	 å	 sikre	 GMO-frie	 soyaprodukter,	
og	 så,	 på	 begynnelsen	 av	 2000-tallet,	 å	 bygge	 opp	
full	 sporbarhet,	 slik	 at	 hver	 enkelt	 båt	 dokumenteres	
grundig	via	hele	historikken	tilbake	til	bonden.	Og	nå,	
i	de	siste	årene,	har	vi	også	hatt	fokus	på	at	vår	innsats	
for	å	sikre	ikke-GMO	soya	ikke	kommer	i	konflikt	med	
kravet	 til	 å	 ha	 en	 bærekraftig	 landbruksproduksjon	
på	 farmernivå.	 Vi	 må	 også	 ha	 dennne	 dimensjonen	
med	oss,	ikke	minst	fordi	vi	er	i	Mato	Grosso,	som	på	
mange	 måter	 er	 sårbart.	 Allerede	 for	 et	 par	 år	 siden	
satte	vi	som	et	ufravikelig	krav	til	våre	leverandører	i	
Mato	Grosso	at	de	skal	holde	seg	unna	områdene	som	
er	definert	som	Amazonas-biomet,	og	som	er	de	mest	
sårbare.	De	må	kunne	dokumentere	at	deres	leveranser	
til	oss	ikke	stammer	fra	dette	biomet,	og	at	vi	er	selv	
tilstede	og	verifiserer	dette.

Fra	våren	av	vil	lastene	til	Fredrikstad	være	sertifiserte	
i	 henhold	 til	 kriterier	 for	 bærekraftig	 landbruk.	 De	
kriteriene	går	langt	videre	enn	spørsmålet	om	avsko-
ging.	De	går	også	på	overholdelse	av	arbeidsreglement,	
slavearbeid,	bruk	av	landbrukskjemikalier	og	så	videre.	
Det	 jobbes	 nå	 mye	 med	 å	 få	 opp	 omforente	 kriterier	
som	alle	aktører	kan	slutte	 seg	 til	og	være	enige	om.	
Allerede	 nå	 er	 det	 4-5	 forskjellige	 sertifiseringskri-
terier	ute	og	går,	og	det	arbeides	med	å	få	til	et	felles	
multiplum	av	disse.

SPØRSMÅL	OG	SVAR

NN: Hvordan	 opplever	 Denofa	 råvaresituasjonen	 sin	
akkurat	nå?

Thor Kristoffersen:	Vi	opplever	at	det	blir	vanskeligere,	
men	også	at	vi	har	kontroll.	Vi	har	mer	enn	ett	års	tids-
horisont;	i	hvert	fall	tre	til	fem	år.	Vi	er	avhengig	av	at	vi	
gjør	dette	samme	med	våre	kunder.	Vi	kan	ikke	kjøre	
et	ensomt	løp,	og	så	måtte	reversere	etterpå,	ettersom	
vi	 investerer	 såpass	 mye	 i	 programmene	 i	 Brasil.	 Nå	
har	vi	altså	gått	inn	i	Canada,	og	vi	ser	aktivt	på	andre	
alternativer.	Vi	er	ikke	på	noen	måte	pessimister,	men	
det	er	blitt	mer	komplisert	teknisk	og	mye	dyrere.

Knut Hjelt: Du	sa	at	kundenes	 tidshorisont	oppleves	
som	problematisk.	Min	oppfatning	er	at	kundene	dine	
er	kjøttprodusenter,	og	både	landdyr	og	fisk?
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Thor Kristoffersen: Det	 kan	 det	 være,	 men	 det	 kan	
også	være	en	stor	sjokoladeprosent	nede	på	kontinentet	
som	skal	ha	lecithin.	Mange	sitter	på	gjerdet;	hopper	en	
stor	nabo	ned	og	tar	i	bruk	GMO-produkter,	så	tror	jeg	
mange	kommer	til	å	hoppe	etter.	Spørsmålet	er	hvem	
som	 går	 først	 ut	 og	 markedsfører	 merkede	 GMO-
produkter	i	større	skala.	Det	vil	kunne	forårsake	et	ras,	
og	markedet	vil	kunne	skille	seg	skarpt	 i	 to;	det	ekte	
ikke-GMO-markedet,	og	alle	de	andre.

Knut Hjelt: Du	var	også	inne	på	at	du	hadde	GMO-frie	
råvarer	tilgjengelig,	men	at	du	kunne	ikke	ta	dem	på	
grunn	av	hensynet	til	bærekraft?

Thor Kristoffersen: Helt	konkret	så	ligger	det	mange	
aktører	inne	i	de	sårbare	områdene,	og	de	ekskluderes	
fra	muligheten	for	å	kunne	levere	til	oss.

NN: Er	det	noe	problem	med	kontaminering	mellom	
produsenter	i	felt?

Thor Kristoffersen: Absolutt.	Selv	om	noen	farmere	i	
Brasil	er	store,	så	er	det	fortsatt	slik	som	her	hjemme,	
at	de	låner	litt	utstyr	fra	hverandre,	og	har	noen	felles	
lagerhus,	for	eksempel.

Derfor	er	det	kritisk	viktig	å	ta	kontrollen	ved	innleve-
ring	til	de	store	lagrene,	eller	eventuelt	ut	fra	bonden.	Vi	
prøvde	oss	lenge	på	en	annen	filosofi;	å	ha	full	kontroll	
på	 bondens	 såfrø.	 Det	 er	 en	 utfordring.	 En	 vanlig	
farmer	vil	typisk	bruke	mellom	fem	og	ti	varianter,	og	
å	begynne	å	kontrollere	her	er	for	vanskelig.

NN: Hvem	 er	 pådriverne	 på	 GMO-utviklingen?	 Er	
det	de	som	eier	såkornet,	de	som	dyrker,	eller	de	som	
kjøper?

Thor Kristoffersen: For	 å	 ta	 Brasil,	 så	 er	 fristelsen	
stor	for	bonden	for	å	gå	over	til	en	produksjon	som	er	
mer	 lønnsom.	 Besparelsen	 ligger	 i	 arbeidsinnsats	 på	
gården;	et	enklere	driftsregime.	Hvis	du	ser	to	åkre,	en	
genmodifisert	og	en	som	ikke	er	det,	så	er	den	genmo-
difiserte	fager	og	høy	og	grønn	uten	ugress,	mens	den	
”tradisjonelle”	ser	puslete	og	sliten	ut.	Når	du	da	tenker	
at	du	kan	spare	kjemikalier,	og	ikke	minst	mye	arbeid	
på	gården,	så	er	det	fristende	å	hoppe	over.	Det	er	den	
besparelsen	som	må	kompenseres	gjennom	en	premie	
for	å	avstå	fra	en	slik	mulighet.

Knut Hjelt: Samtidig	 sier	 du	 at	 jo	 høyere	 produk-

sjonsprisen	er,	og	jo	høyere	fraktkostnadene	er,	desto	
mindre	forskjell	er	det	på	prisen	inn	i	Norge	mellom	
GMO	og	ikke-GMO.

Knut Berdal: Til	nå	har	dere	forholdt	dere	til	en	0,9-
grense,	og	det	har	vært	Roundup	Ready	soya	som	har	
vært	omtrent	den	eneste	soyaen	som	har	vært	genmo-
difisert.	For	en	del	andre	planter,	som	mais,	så	har	det	
vært	 20-30	 sorter.	 Etter	 hvert	 som	 det	 kommer	 flere	
soya	som	er	genmodifisert,	 så	vil	en	del	av	dem	ikke	
være	 godkjent	 i	 Europa,	 og	 du	 vil	 få	 en	 nullgrense.	
Hvordan	vil	det	være	å	forholde	seg	til?

Thor Kristoffersen: Det	 ligger	 en	 utfordring	 i	 å	 få	
metodikk	som	gjør	det	mulig	å	detektere	nye	varianter	
på	 lavere	 nivå,	 og	 som	 kan	 gjøre	 det	 hurtig.	 Meste-
parten	av	de	analysene	vi	gjør	i	dag	er	hurtigtester,	og	
ikke	 PCR-metodikk.	 PCR	 gjøres	 som	 en	 verifisering	
på	slutten,	for	å	se	at	alt	har	fungert.	Der	ligger	det	en	
stor	utfordring	for	analytikerne	som	skal	henge	på	det	
løpet.	Det	er	korrekt	at	0,9	%	for	oss	er	en	grense,	men	
våre	ambisjoner	 er	 som	sagt	 et	 langt	 lavere	nivå	 enn	
det.	 0,9	 %	 er	 bare	 en	 teoretisk	 grense	 som	 vi	 kan	 ta	
inn	varer	under,	men	våre	spesifikasjoner	når	vi	kjøper	
bønner	ligger	pr	i	dag	på	0,1	%.	

Sjur-Erik Kvåle: De	 som	 tilbyr	 genmodifisert	 såfrø-
materiale	 vil	 jo	 tjene	 penger	 på	 dette.	 I	 hvilken	 grad	
påvirker	det	kostnadene	knyttet	opp	mot	selve	GMO-
produksjonen?

Thor Kristoffersen: Jeg	 har	 sett	 kostkalkylen	 for	 en	
bonde	forskjellige	steder	i	Mato	Grosso,	basert	på	ikke-
GMO.	Det	gir	ikke	et	dramatisk	utslag	på	kalkylen	om	
man	kjøper	 ikke-GMO-såfrø	eller	GMO-såfrø.	Dette	
utgjør	 godt	 under	 5	 prosent	 av	 kostnaden	 for	 den	
ferdige	soya-bønnen.
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Ståle Refstie
Forsker, dr. scient, Akvaforsk 

Bærekraft	 kan	 defineres	 som	 å	 imøtegå	 behovene	 til	
dagens	 generasjon,	 uten	 å	 redusere	 mulighetene	 for	
kommende	 generasjoner	 til	 å	 dekke	 sine	 behov.	 Et	
begrep	flere	 forholder	seg	 til	daglig,	er	produktivitet.	
Produktivitet	 er	 forholdet	 mellom	 ressursinnsats	
og	 mengde	 som	 produseres.	 Dette	 kan	 måles	 i	 for	
eksempel	 kroner	 inn	 og	 kroner	 ut,	 eller	 i	 energi	 og	
næringsstoffer	inn,	energi	og	næringsstoffer	ut.

Vi	 som	 jobber	 i	 havbruksnæringen	 er	 veldig	 opptatt	
av	å	promotere	at	dette	er	en	effektiv	produksjon.	Vi	
får	 mye	 igjen	 for	 det	 vi	 fører	 inn	 av	 næringsstoffer,	
sammenlignet	 med	 annen	 husdyrproduksjon.	 Det	
mest	 effektive	 ville	 vært	 å	 spise	 plantematerialet	
direkte,	men	med	fisk	kan	en	få	igjen	rundt	50	prosent	
av	det	en	 fører	 inn.	Det	er	bedre	enn	de	fleste	andre	
kjøttproduksjoner,	kanskje	med	unntak	av	kylling.

En	produksjon,	om	den	er	aldri	så	effektiv,	blir	ikke	mer	
bærekraftig	enn	bærekraften	 til	 innsatsfaktorene.	 Jeg	
skal	bruke	 laksefôr	som	et	eksempel.	Mange	påpeker	
at	det	går	med	forferdelig	mye	fett	og	proteiner	til	fôr,	
men	det	har	ikke	så	mye	å	si	for	bærekraftdiskusjonen	
med	tanke	på	at	effektiviteten	i	produksjonen	er	så	høy.	
Mer	kritisk	er	den	høye	inngangen	av	marine	råstoffer	
i	 fôret.	 Figuren	 under	 viser	 et	 tenkt	 eksempel	 for	 et	
fiskefôr.	Her	er	det	30	prosent	fiskemel	og	17	prosent	
fiskeolje.	Konsekvensene	for	fisken	av	et	slikt	fôr	skal	
jeg	komme	 tilbake	 til.	Fremdeles	er	det,	 i	hvert	 fall	 i	
Europa,	en	betydelig	bruk	av	marine	råstoffer.

Selv	 om	 hoveddefinisjonen	 av	 bærekraft	 kan	 virke	
enkel,	så	kan	man,	alt	etter	hva	man	vektlegger	å	foku-
sere	på,	ende	opp	i	en	stor	diskusjon	rundt	hva	som	er	
det	viktige	i	en	bærekraftig	produksjon.	Styringsvaria-
belen	 i	oppdrettsproduksjon	er	produktivitet,	og	den	
må	 forenes	 med	 tankegangen	 rundt	 bærekraft.	 Den	
problemstillingen	 som	 er	 heftigst	 diskutert	 i	 forhold	
til	 fiskeoppdrett	 er	 forbruket	 av	 marine	 ressurser	 i	
produksjonen.	 Jeg	 har	 valgt	 å	 henge	 dette	 på	 det	 jeg	
kaller	 økt	 netto	 fiskeproduksjon,	 det	 vil	 si	 økt	 bære-
kraft	i	akvakultur,	ved	at	du	putter	 inn	mindre	fisk	 i	
produksjonen	enn	det	du	får	ut	(fisk	inn	/	fisk	ut	<	1).

Fiskemel	 er	 en	 begrenset	 ressurs,	 og	 omtrent	 maksi-
malt	utnyttet	i	dag.	Overfiske	er	et	problem	fordi	fisken	
som	går	inn	i	produksjonen	ikke	bare	å	regne	som	en	
begrenset	 ressurs,	 men	 også	 som	 en	 ikke-fornybar	
ressurs.	Det	kan	sies	at	det	er	direkte	uetisk	å	fiske	ned	
fiskeressursene	 i	 utgangspunktet,	 og	 at	 det	 er	 enda	
verre	om	de	brukes	til	å	produsere	ny	fisk.

Hva	er	så	egentlig	situasjonen	i	dag	når	det	gjelder	”fisk	
inn”	 og	 ”fisk	 ut”?	 Hvis	 vi	 greier	 å	 komme	 ned	 på	 en	
fiskemel-innblanding	 på	 rundt	 25	 prosent,	 så	 produ-

Mer bærekraftig fôr med GMO? 

Refstie er forsker, dr. scient 
ved AKVAFORSK (Institutt 
for akvakulturforskning). 
AKVAFORSK er en av ver-
dens ledende forskningsin-
stitusjoner innen akvakul-
tur, og har spesialisert seg 
på avl, genetikk, ernæring, 
produktkvalitet og marine 
arter. I tillegg har insti-
tuttet forskningsaktivitet 
knyttet til driftsoptima-
lisering, fiskehelse og 
miljø. AKVAFORSK har to 
forskningsstasjoner i Norge 
og forskningsaktiviteter 
i store deler av verden. 
AKVAFORSKs mål er å skaffe til veie, publisere og overføre kunn-
skap om akvakultur og på den måten bidra til en sterk og lønnsom 
bransje som er til nytte for samfunnet. APC (Aquaculture Protein 
Centre) er et Senter for fremragende forskning opprettet av Norges 
forskningsråd. Senteret består av forskere fra Universitetet for 
miljø og biovitenskap (UMB), Norges veterinærhøyskole (NVH) og 
AKVAFORSK. APCs formål er å framskaffe og publisere grunnleg-
gende ernærings- og helsemessig kunnskap om utnyttelse av protein 
og proteinråvarer hos fisk, for slik å sikre trygg bruk av og forebygge 
mangel på råstoffer til fiskefôr.
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serer	du	like	mye	fiskeprotein	som	det	du	putter	inn.	I	
utgangspunktet	er	det	dobbelt	så	mye	protein	i	fôret,	men	
i	forhold	til	fiskeproteinet	så	produserer	du	like	mye.	En	
forsøksserie	som	vi	har	kjørt	i	Sør-Amerika,	med	fra	5	
til	35	prosent	fiskemel	 i	 fôret,	 viste	at	hvis	du	greier	å	
redusere	prosentandelen	til	10	prosent,	så	produserer	du	
dobbelt	så	mye	fiskeprotein	som	du	fører	inn.

Dette	 vil	 jeg	 kalle	 en	 mer	 bærekraftig	 produk-
sjon.	 Hvordan	 styrer	 vi	 så	 fôrproduksjonen	 i	 en	 slik	
retning?

Den	norske	strategien	har	vært	å	bytte	ut	marine	prote-
iner	med	vegetabilske	råvarekilder.	På	den	måten	har	
en	kommet	ned	mot	20	prosent	fiskemel	i	foret.	Dette	
gjelder	 altså	 for	 proteiner,	 jeg	 skal	 komme	 tilbake	 til	
fettet	 i	 fôret.	I	perioder	har	det	også	vært	prisgunstig	
å	 gå	 i	 den	 retningen,	 fordi	 råvarene	 har	 vært	 billige.	
Dette	 svinger,	 men	 akkurat	 nå	 er	 fiskemel	 ganske	
billig.	Men	dette	er	ikke	så	enkelt	som	det	kan	høres	ut,	
og	her	kommer	en	også	borti	GMO-problematikken	i	
forhold	til	bærekraft.

For	det	første	er	råvarene	som	fiskemelet	erstattes	med	
sjelden	fullgode	erstatninger.	

Det	er	mindre	protein	og	sub-optimal	aminosyresam-
mensetning,	noe	som	betyr	at	vi	må	inn	med	syntetiske	
aminosyrer,	 eller	 for	 eksempel	 aminosyrer	 produsert	
ved	 bruk	 av	 GMO.	 I	 tillegg	 får	 en	 med	 seg	 diverse	
ufordøyelige	 karbohydrater,	 til	 dels	 i	 store	 mengder.	
Fisk,	 som	 er	 et	 rovdyr,	 er	 ikke	 naturlig	 tilpasset	 til	 å	
fordøye	 disse.	 Det	 kan	 jo	 for	 så	 vidt	 være	 et	 område	
for	GMO	å	endre	proteinkvaliteten	slik	at	den	blir	mer	
optimal,	slik	at	en	slipper	syntetiske	tilsetningsstoffer,	
og	 eventuelt	 fjerne	 disse	 karbohydratene,	 eller	 endre	
strukturen	på	dem.	Det	er	også	anti-næringsstoffer	og	
giftstoffer	i	planter,	delvis	for	å	hindre	at	de	blir	spist	

av	skadeinsekter.	Listen	over	slike	stoffer	 i	planter	er	
lang	som	et	vondt	år,	og	varierer	fra	råvare	til	råvare,	
noe	 fôrvareindustrien	er	veldig	oppmerksom	på.	Det	
er	kanskje	kjent	for	noen	at	laksen	er	intolerant	overfor	
en	 type	 soyamel	 –	 en	 type	 som	 Denofa	 produserer.	
Laksen	 responderer	 med	 deformering	 og	 betennelse	 i	
tarmen.	Et	annet	spor	som,	frem	i	tid,	kan	være	interes-
sant	i	forhold	til	genmodifisering	av	planter,	er	å	komme	
frem	til	planter	som	inneholder	mindre	av	de	stoffene	
som	er	skadelige	for	fisken.

Problemstillinger	 ved	 genmodifisering	 er	 oftest	 at	
bieffekter	 av	 genmodifiseringen	 kan	 være	 at	 en	 util-
siktet	 får	 flere	 skadelige	 stoffer	 gjennom	 opp-	 eller	
nedregulering	 av	 gener.	 Plussiden	 er	 at	 tilgangen	 på	
råvarer	er	så	god.	Det	er	enorm	produksjon	av	prote-
inrike	råvarer.	En	stor	del	av	dette	er	genmodifiserte	
avlinger,	og	avlinger	som	er	utsatt	for	kontaminering	
fra	 genmodifiserte	 råvarer.	 Men	 det	 finnes	 ennå	 et	
stort	 batteri	 av	 planteråvarer	 som	 ikke	 er	 genmodi-
fisert,	 og	 som	 det	 går	 an	 å	 basere	 seg	 på,	 som	 erter,	
bønner,	linfrø	og	lupin.	Noe	av	dette	produseres	langt	
unna,	men	også	i	Norge	bygges	det	ut	en	stor	kapasitet	
av	erte-proteiner,	for	eksempel.	På	proteinsiden	er	jeg	
derfor	ikke	så	bekymret.

En	må	også	være	klar	over	at	det	kommer	nye	alter-
nativer.	 Restprodukter	 fra	 biodrivstoffproduksjonen	
er	 noe	 som	 nå	 kommer	 for	 fullt.	 En	 av	 grunnene	 til	
at	 matvareprisene	 går	 opp	 og	 ned,	 er	 den	 enorme	
satsingen	 på	 bioenergi.	 Dette	 produserer	 en	 del	 rest-
produkter,	 som	 relativt	 enkelt	 kunne	 prosesseres	
til	 gode	 fôringredienser	 for	 fisk.	 Problemet	 her	 er	 at	
en	 ender	 opp	 i	 samme	 problemstilling	 i	 forhold	 til	
genmodifisering,	for	det	er	for	det	meste	soya,	mais	og	
raps	som	inngår	i	denne	produksjonen.	Det	er	klart	det	
ville	vært	bærekraftig	å	kunne	utnytte	restproduktene	
til	fôr,	og	på	den	måten	resirkulert	dem	til	mat.

Det	kommer	også	nye	alternativer	fra	marine	råvarer.	
Det	er	voksende	norsk	fangst	av	krill	i	Antarktis	–	en	
kan	 sikkert	 stille	 spørsmål	 om	 bærekraften	 i	 dette,	
men	en	flytter	da	fangsten	et	par	trinn	ned	i	nærings-
kjeden,	så	en	sitter	igjen	med	en	10-100	ganger	så	mye	
næringsstoffer	som	om	en	hadde	fisket	fisken	på	toppen	
av	næringskjeden.	Vi	får	se	om	dette	blir	kommersielt	
lønnsomt,	eller	om	en	støter	på	for	mange	problemer.

Alternativet,	 som	 er	 min	 ”favoritt”,	 er	 animalske	
biprodukter,	 altså	 restavfall	 fra	 husdyrproduksjonen	
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og	 slaktavfall.	 Det	 er	 enorme	 mengder	 av	 dette	 i	
Europa,	 altså	 relativt	 nært,	 og	 det	 er	 av	 god	 kvalitet	
som	fôrmiddel.	Det	er	imidlertid	i	stor	grad	utilgjen-
gelig	på	grunn	av	lovverket	knyttet	til	kugalskap,	altså	
sikring	mot	prionoverføring	og	så	videre.	Dette	er	en	
kjempesløsing	 av	 ressurser,	 og	 i	 dag	 blir	 dette	 brent,	
brukt	som	gjødsel	eller	det	bare	hoper	seg	opp,	 fordi	
det	ikke	kan	brukes	på	grunn	av	frykten	for	kugalskap.	
Det	er	klart	at	er	det	noe	som	er	bærekraftig,	så	er	det	
å	bruke	avfall	fra	husdyrproduksjonen	for	å	produsere	
høyverdig	 marint	 protein.	 Jeg	 tror	 dette	 er	 noe	 som	
må	komme.	Regelverket	er	i	ferd	med	å	endre	seg	litt,	
etter	hvert	som	man	forstår	at	prioner	fra	ku	ikke	blir	
overført	til	folk	ved	å	fôre	kylling-biprodukter	til	laks.

Det	 er	 altså	 flere	 gode	 ikke-marine	 proteinkilder,	 så	
en	 er	 ikke	 avhengig	 av	 å	 gå	 over	 til	 genmodifiserte	
avlinger	for	å	få	ned	det	marine	innslaget	i	fôret.	Vi	har	
imidlertid	problemer	 i	 forhold	 til	 regelverket	dersom	
det	 er	 planteprotein	 fra	 GMO,	 og	 tiltak	 for	 å	 hindre	
spredning	av	kugalskap	i	forhold	til	slaktavfall.	Det	er	
helt	 klart	 et	 stort	 behov	 for	 forskning	 og	 utvikling	 i	
forhold	til	matvaresikkerhet	og	kartlegging	av	råvarer.	
Alt	i	alt	er	jeg	ikke	bekymret	for	proteintilgangen,	det	
skal	bli	en	løsning	på	en	eller	annen	måte.

Det	er	mer	kritisk	på	oljesiden.	Fiskeolje	er	en	begrenset	
ressurs.	 Hvis	 vi	 ser	 på	 utviklingen	 som	 har	 vært	 på	
tilbudet	 i	 forhold	 til	 gjennomsnittlig	 etterspørsel,	 så	
er	 vi	 allerede	 nå	 i	 den	 situasjonen	 at	 etterspørselen	
blir	 større	 enn	 tilbudet.	 Dette	 skyldes	 ikke	 minst	 at	
det	 har	 vært	 et	 større	 og	 større	 avtak	 av	 fiskeolje	 til	
andre	formål,	som	produksjon	av	omega-3-kapsler	og	
lignende	til	humant	konsum.

Hvorfor	er	dette	så	kritisk?	”Industrifisk”,	fangst	som	
er	 beregnet	 for	 produksjon	 av	 fiskeolje	 og	 fiskemel,	
inneholder	i	snitt	7	prosent	olje.	Hvis	vi	prosesserer	en	

slik	fisk,	så	vil	2,5	prosent	bli	igjen	i	andelen	som	blir	
til	fiskemel	(ca	25%),	og	så	vil	en	utvinne	4,5	prosent	
i	 form	 av	 olje.	 Dette	 betyr	 at	 hvis	 vi	 skal	 et	 forhold	
mellom	 ”fisk	 inn”	 og	 ”fisk	 ut”,	 så	 kan	 ikke	 fôr	 som	
inneholder	25%	fiskemel	inneholde	mer	enn	7	prosent	
fiskeolje,	når	en	tar	med	den	andelen	som	er	 i	melet.	
Hvis	en	da	vil	lage	fôr	med	16-17	prosent	fiskeolje,	så	
må	en	i	tillegg	til	denne	7	prosenten,	ha	9	prosent	til.	
Selv	om	det	med	henblikk	på	biomassen	bare	gikk	med	
litt	over	1	kilo	fisk	for	hver	kilo	en	fikk	ut,	så	vil	en	ha	
dratt	3	kilo	fisk	for	å	få	det	til,	og	en	vil	sitte	igjen	med	
0,5	kilo	ekstra	med	fiskemel	som	en	må	finne	en	annen	
avgang	på.	For	å	få	dette	regnestykket	til	å	gå	opp,	må	
vi	senke	mengden	fiskeolje	i	fôret.

Et	annet	aspekt	ved	dette,	er	at	det	i	utgangspunktet	er	
veldig	mange	vegetabilske	fettkilder	som	kan	erstatte	
fiskeoljen.	Men	problemet	er,	i	enda	større	grad	enn	for	
proteinene,	at	planteoljene	har	feil	fettsyresammenset-
ning	i	forhold	til	hva	fisken	har	behov	for.	

En	typisk	norsk	fiskeolje	inneholder	rundt	15	prosent	
langkjedede,	 flerumettede	 omega-3-fettsyrer.	 Det	
er	 mer	 i	 Sør-Amerikansk	 olje.	 Dette	 er	 livsviktig	 for	
fisken,	for	fisken	er	et	rovdyr,	som	har	dårlig	kapasitet	
til	 å	 omforme	 plantefettsyrer.	 Fisken	 har	 behov	 for	
minst	1	prosent	av	fiskefettsyrer	i	 fôret,	og	det	får	de	
ved	et	innslag	av	5-7	prosent	fiskeolje	i	fôret.	Men	fiske-
olje	er	altså	en	begrenset	ressurs.	Ved	å	tynne	den	ut	
må	man	passe	på	at	fiskens	behov	fortsatt	dekkes,	men	
med	en	mindre	marin	og	mer	vegetabil	profil.	Det	er	
et	problem	i	seg	selv,	og	er	kanskje	grunnen	til	at	det	
brukes	så	mye	fiskeolje	i	fôret.	Marine	oljer	er	så	langt	
den	eneste	kilden	til	den	nevnte	typen	fettsyrer,	og	det	
er	noe	vi	må	ta	inn	over	oss.	Det	er	høyt	forbruk,	men	
begrenset	tilgang	på	marine	oljer.	Her	tror	jeg	genmo-
difisering	 er	 en	 viktig	 nøkkel.	 Gjennom	 det	 kan	 en	
skaffe	mye	kilder	gjennom	modifiserte	planteoljer,	og	
olje	fra	modifiserte	organismer	som	bakterier	og	alger.	
Jeg	tror	det	vil	vise	seg	nødvendig	å	følge	det	sporet.

Jeg	var	med	og	skrev	en	oversiktsartikkel	om	dette	alle-
rede	for	noen	år	siden	(”Biotechnological	approaches	
to	modify	rapeseed	oil	composition	for	applications	in	
aquaculture”,	 Opsahl-Ferstad	 et.al.	 2003),	 hvor	 vi	 så	
på	muligheten	til	å	gjøre	slik	modifisering	med	raps.	
En	søknad	om	penger	til	et	slikt	prosjekt	ble	avslått	fra	
Forskningsrådet.	Kanskje	var	vi	litt	for	tidlig	ute,	slik	at	
behovet	ikke	var	tydelig	nok	ennå,	eller	kanskje	avslaget	
skyldes	den	generelle	holdningen	til	bioteknologi.
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For	 å	 summere	 opp,	 må	 en	 på	 proteinsiden	 få	 ned	
bruken	 av	 marine	 råvarer	 i	 fôret.	 Her	 er	 det	 en	 del	
hindringer	i	form	av	at	GM-restriksjoner	på	kort	sikt	
utelukker	flere	kilder	for	planteprotein.	Men	på	lengre	
sikt	 kan	 genmodifisering	 bedre	 proteinkvaliteten	 og	
fjerne	giftstoffer	i	den	typen	råvarer.	I	dagens	situasjon	
er	det	ikke	så	mye	grunn	til	å	dvele	ved	dette,	for	en	har	
et	godt	alternativ	ved	å	åpne	opp	for	å	bruke	slaktavfall	
i	 fiskefôr.	 Det	 vil	 være	 et	 godt	 steg	 mot	 bærekraftig	
produksjon.	 På	 fettsiden	 derimot,	 så	 kan	 genmodi-
fisering	definitivt	være	med	på	å	skape	nye	kilder	for	
fett	med	marin	fettsyreprofil	som	er	nødvendig,	som	vi	
trenger	større	tilgang	på,	og	som	vil	være	med	på	å	øke	
bærekraften	i	akvakulturen	ved	å	redusere	presset	på	
ville	fiskebestander.	Jeg	vil	avslutte	med	å	si	at	fremti-
dens	fiskefôr	inneholder	lite	fisk!

SPØRSMÅL	OG	SVAR

Henrik Stenwig: Jeg	vil	bare	legge	til	at	det	er	mulig	å	
bruke	blodprodukter	fra	gris	og	fjørfe.

Ståle Refstie:	Ja,	det	åpner	seg	gradvis	opp,	men	hvis	
vi	 sammenligner	med	situasjonen	 i	Chile	der	du	kan	

finne	25-30	prosent	animalske	biprodukter	i	 fôret,	så	
er	det	en	helt	annen	verden.

Knut Hjelt:	Og	dette	er	fisk	du	får	kjøpt	i	Europa.

NN: Hvis	man	får	planter	som	uttrykker	sunne	marine	
fettsyrer	for	å	få	en	helseeffekt	av	det	hos	fisk,	trenger	
man	å	gå	via	fisk	for	å	få	en	slik	effekt,	eller	kan	man	
spise	plantene	direkte?

Ståle Refstie: Jeg	skal	ikke	uttale	med	om	vi	kan	spise	
plantene	 direkte,	 men	 man	 kan	 innta	 oljene	 direkte.	
Det	vil	være	et	genmodifisert,	renset	produkt.	Men	vi	
må	ikke	glemme	at	fisken	har	behov	for	dette	også.

Knut Hjelt:	Da	snakker	vi	om	tredjegenerasjon	genmo-
difiserte	vegetabiler.	Stort	sett	er	det	vi	har	sett	av	GMO	
til	 nå	 vært	 insektresistente	 eller	 herbicid-resistente,	
altså	rent	produksjonsmessige	egenskaper.	Bortsett	fra	
noe	 genmodifisering	 knyttet	 til	 C-vitaminer,	 så	 har	
det	vært	lite	av	dette.

Ståle Refstie:	 Ja,	 men	 både	 i	 USA	 og	 andre	 plasser	
jobbes	det	aktivt	med	å	 forbedre	 fettsyresammenset-
ningen.
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Gro-Ingunn Hemre
Forskningssjef Nasjonalt institutt for ernærings- og 
sjømatforskning (NIFES)

Jeg	 vil	 i	 dette	 foredraget	 fortelle	 om	 resultater	 fra	
fôringsstudier	 på	 laks	 gitt	 fôr	 med	 genmodifiserte	
råvarer.	Arbeidet	startet	i	2001	med	et	strategisk	insti-
tuttprogram	bevilget	av	Norges	forskningsråd.	Arbeidet	
har	vært	 ledet	av	Nasjonalt	 institutt	 for	ernærings-	og	
sjømatforskning	(NIFES),	og	er	et	samarbeid	med	Vete-
rinærinstituttet	og	Veterinærhøgskolen.	I	tillegg	har	vi	
samarbeidspartnere	 i	 Italia	 og	 Mississippi	 (USA).	 De	
siste	tre	årene	har	vi	fått	råvarer	fra	Monsanto.	

Det	første	jeg	vil	vise	er	resultater	fra	et	startfôrings-
forsøk,	der	vi	fokuserte	på	hva	som	skjer	med	laks	fôret	
med	genmodifiserte	råvarer	 i	en	tidlig	 livsfase.	Start-
vekten	var	0,2	gram,	og	forsøket	varte	fra	startfôring	
til	fisken	veide	ca.	70	gram.	Videre	vil	jeg	komme	inn	
på	 resultater	 fra	et	 forsøk	der	vi	har	 sett	på	hva	 som	
skjer	gjennom	smoltifisering.	Smoltifisering	er	regnet	
som	det	mest	følsomme	livsstadiet	for	laks.	Videre	har	
vi	en	god	del	resultater	fra	vekstfasen	i	sjø,	og	noen	av	
resultatene	fra	disse	studiene	vil	gjennomgås.

De	to	råvarene	vi	har	 jobbet	med	er	Roundup	Ready	
soya	 (RRS),	 som	 har	 vært	 brukt	 som	 proteinkilde	 i	
fôrene,	 og	 insektresistent	 Bt-mais,	 variant	 Mon810,	
som	vi	har	tilsatt	både	som	stivelseskilde	og	som	prote-
inklide	i	fôrene.

Vi	 setter	 alltid	 opp	 fôrvariablene	 i	 triplikate	 kar	 med	
fisk,	for	å	sikre	at	konklusjonene	tar	høyde	for	karvaria-

sjoner.	I	tillegg	legger	vi	vekt	på	at	fôrene	skal	være	ernæ-
ringsmessig	identiske;	de	er	balanserte	med	hensyn	på	
aminosyrer,	fettsyrer,	vitaminer,	mineraler,	fett,	protein	
og	karbohydratnivå.	Et	lite	unntak	er	at	vi	ikke	klarer	å	
få	dem	helt	like	når	det	gjelder	antinæringsstoffer.

Ved	startfôringsforsøket	vurderte	vi	 to	maistyper,	en	
GM	og	en	konvensjonell	ikke-GM-råvare	som	kontroll,	
og	vi	vurderte	én	soyatype.	Gjennom	startfôring	fant	
vi	 at	 yngelen	 vokser	 bra,	 og	 vi	 finner	 ingen	 forskjell	
mellom	gruppene	når	det	gjelder	sluttvekt.	

Råvarene	er	innblandet	på	et	lavt	nivå,	rundt	12	prosent	
av	fôret.	12%	tilsetning	var	brukt	for	å	hindre	skadeef-
fekter	av	planteråvarer,	og	var	i	henhold	til	anbefalin-
gene	for	planteråvareinnblanding	som	gjaldt	den	gang	
vi	gjennomførte	forsøket.

Mulige effekter på fisk ved å ta i bruk genmodifisert fôr

Hemre er forskningssjef 
i program for Akvakul-
turernæring ved NIFES 
(Nasjonalt institutt for 
ernærings- og sjømatfors-
kning). Programmet foku-
serer blant annet på bruk 
av alternative planteråva-
rer i fôr, og herunder også 
effekter av genmodifiserte 
råvarer. Arbeidet på bruk 
av genmodifiserte råvarer 
startet i 2001 med et stra-
tegisk instituttprogram be-
vilget av Forskningsrådet, 
og som i dag er videreført 
i et prosjekt i Havbruks-
programmet. NIFES er et forvaltningsforskningsinstitutt som skal 
ivareta myndighetens behov for kunnskap innen sjømatområdet.
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Videre	 har	 vi	 fulgt	 organutvikling,	 fordi	 GM	 ble	
innført	var	noe	av	skepsisen	basert	på	resultater	som	
viste	effekt	på	organers	utvikling	hos	rotter.	Størrelse	
og	utvikling	av	hjerne,	hodenyre,	nyre,	ulike	deler	av	
tarmtrakten,	milt,	lever	og	hjerte	ble	fulgt	fra	start	til	
slutt	i	forsøket.	

Vi	målte	på	flere	nivå,	men	først	og	 fremst	på	størrelse	
og	størrelsesutvikling.	For	hjerne	så	vi	ingen	forskjell,	og	
utviklingen	fulgte	en	normal	kurve	i	alle	gruppene.	For	
lever	så	vi	en	variasjon	i	relativ	leverstørrelse,	men	vi	fikk	
ikke	i	dette	forsøket	en	effekt	på	leverstørrelse	avhengig	av	
om	fisken	hadde	spist	fôr	med	GM	eller	ikke-GM.	Lever-
størrelse	har	variert	i	ulike	forsøk,	og	noen	ganger	har	vi	
funnet	en	effekt,	noen	ganger	ikke.	Heller	ikke	milten	var	
påvirket	av	fôret	fisken	hadde	fått	i	dette	forsøket.	Men	for	
milt	har	vi	fått	varierende	resultater	fra	forsøkt	til	forsøk,	
noen	ganger	har	vi	fått	en	forstørret	milt,	mens	i	andre	
forsøk	finner	vi	ingen	effekt.

Videre	ble	det	undersøkt	næringsstoff	og	enzymnivåer	
i	 plasma	 som	 mål	 på	 fiskens	 helse.	 I	 startfôringsfor-
søket	 fant	 vi	 ingen	 effekt	 av	 GM-råvarer	 i	 fôret	 på	
verken	 næringstoffsammensetning	 i	 fiskens	 plasma,	
eller	 lekkasje	 av	 organspesifikke	 enzymer.	 Konsen-
trasjonen	 av	 de	 organspesifikke	 enzymene	 vil	 øke	 i	
plasma	dersom	det	er	skade	på	lever	og	nyrer.	

Vi	 fokuserte	 også	 på	 tarmen	 og	 tarmens	 utvikling.		
Tarmen	ble	delt	den	inn	i	ulike	seksjoner	for	å	se	på	relativ	
størrelse.	Som	jeg	sa	innledningsvis,	så	klarte	vi	ikke	å	få	
mengde	antinæringsstoff	eller	mengde	fiber	helt	identisk	
i	fôrene.	Likevel	fant	vi	i	yngelen	akkurat	lik	størrelse	på	
de	ulike	tarmavsnittene	i	alle	fôrgruppene.	

Tarmen	ble	videre	undersøkt	for	respons	på	en	tidlig	
biomarkør,	PCNA,	som	måler	celledelingsaktivitet.	[se	
figur	nedenfor	der	mørk	farge	viser	celler	i	deling],	dvs.	
studiene	ville	belyse	om	GM	råvarer	påvirket	tarmens	
celledelingsmønster.	

Vi	fant	ingen	forskjell	mellom	fisk	som	var	fôret	med	GM	
soya	og	ikke-GM	soya.	Vi	fant	heller	ingen	effekt	mellom	
fisk	 som	 var	 fôret	 med	 GM	 mais	 og	 ikke-GM	 mais.	
Derimot	fant	vi	en	stor	variasjon	mellom	de	ulike	plan-
teråvaregruppene,	 dvs.	 det	 var	 tydelig	 forskjell	 mellom	
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fisken	som	var	fôret	soya	sammenlignet	med	mais.

Videre	ble	 tarmen	snittet	 for	 tarmhistologiske	studier.	
Tarmtottene	 fra	 den	 fiskemel-fôrete	 laksen	 hadde	 en	
veldig	fin	og	jevn	struktur	i	et	område	som	heter	Lamnia 
propria,	mens	de	tarmhistologiske	snittene	viste	at	fisken	
som	 hadde	 fått	 ikke-GM-soya	 og	 ikke-GM-mais,	 fikk	
en	 endring	 i	 strukturen	 –	 vi	 fant	 infiltrasjon	 av	 noen	
celler,	og	strukturen	var	ikke	like	jevn	og	fin.	

Her	har	vi	altså	fått	en	moderat	effekt	som	kommer	av	
planteråvarene.	Hos	fisk	som	ble	fôret	med	GM-soya,	
var	den	fine	og	jevne	strukturen	nesten	helt	borte.	Den	
effekten	var	mer	alvorlig.	På	detaljer	på	tarmnivå,	fant	
vi	altså	en	GM-effekt	i	dette	forsøket.

Hva	skjedde	så	med	laks	som	ble	fôret	med	GM-råvarer	
gjennom	smoltifisering?	

I	august	i	2006	startet	vi	et	smoltifisertingsforsøk	der	
fisken	 ble	 fôret	 enten	 med	 GM-soya	 eller	 morlinje-
soya	(RRS	og	dens	nær-isogene	morlinje)	og	brukte	ca	
25%	innblanding	av	soya.	Vi	fulgte	fisken	fra	den	var	
rundt	40	gram,	og	tok	ut	prøver	underveis	for	å	måle	
alle	mulige	helseeffekter	i	tillegg	til	vekst	og	detaljerte	
studier	 på	 histologi.	 Ved	 overføring	 fra	 fersk	 til	 salt-

vann	(smoltutsetting),	ble	det	tatt	prøver	for	å	sjekke	
helse	 og	 saltvannstoleranse,	 videre	 ble	 fisken	 fulgt	 i	
4	måneder	 i	saltvannsfasen.	Gjennom	saltvannsfasen	
brukte	vi	et	”crossover”	design.	Det	vil	si	at	halvparten	
av	den	fisken	som	hadde	fått	GM-soya	gjennom	smol-
tifiseringen,	fikk	et	ikke-GM-fôr.	Og	motsatt	fikk	den	
fisken	som	hadde	fått	en	 ikke-GM-soya,	etter	”cross-
over”	et	GM-soya	fôr.	De	eventuelle	effektene	av	å	spise	
GM-soya	ville	da	vise	om	de	var	reversible	eller	ikke.	
Også	hvis	vi	kunne	spore	transgene	gener	i	fisken,	ville	
”cross-over”-designet	 vise	 om	 genene	 ble	 ”vasket”	 ut	
igjen	 eller	 ikke.	 Alle	 resultatene	 fra	 forsøket	 er	 ennå	
ikke	 klare,	 men	 heller	 ikke	 i	 dette	 forsøket	 fant	 vi	
noen	forskjeller	på	vekst	mellom	fisk	 fôret	 ikke-GM-	
og	 GM-soya.	 Daglig	 vekstrate	 var	 lik	 i	 alle	 grupper	
og	 fulgte	 et	 normalt	 forløp.	 En	 av	 helseparameterne,	
antall	røde	blodceller,	viste	også	et	helt	normalt	forløp	
i	begge	gruppene.

Videre	 har	 hovedfokus	 i	 GM-studiene	 vært	 på	 laks	 i	
vekstfasen	 i	 sjø.	 Jeg	 skal	 kun	 gjengi	 resultatene	 fra	 et	
forsøk	der	vi	har	brukt	Bt-mais,	og	sammenlignet	med	
den	 nær	 isogene	 morlinje-maisen.	 Her	 har	 vi	 brukt	
innblanding	på	to	nivåer,	15	%	og	30	%	GM	og	ikke-GM	
morlinje-kontroll,	i	tillegg	til	et	0-fôr	uten	Bt-mais	eller	
morlinje,	kalt	referansefôr.	Referansefôret	var	tilsatt	en	
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standard	suprex-mais.	Suprex-mais	valgte	vi	fordi	vi	har	
mange	tidligere	forsøksresultater	på	denne	maisen.

I	forsøket	med	Bt-mais	fant	vi	effekt	på	sluttvekt.	Fisken	
som	hadde	fått	GM-mais,	både	på	15	og	30	%	nivå,	var	
mindre	enn	den	som	hadde	fått	ikke-GM-mais.	Det	gjaldt	
også	for	daglig	tilvekst	(SGR).	Målingene	viste	imidlertid	
at	fôrinntak	var	lavere	i	den	fisken	som	vokste	minst,	slik	
at	fôrutnyttelsen	var	identisk	i	alle	gruppene:	antall	gram	
fôr	spist	resulterte	i	likt	antall	gram	tilvekst.	

Vår	samarbeidspartner	i	Italia	har	studert	opptaksme-
kanismer	 på	 glukose	 i	 tarmen.	 Disse	 studiene	 viste	
at	 fisken	 som	 hadde	 spist	 GM-mais,	 hadde	 et	 annet	
opptaksmønster	enn	den	fisken	som	hadde	spist	ikke-
GM-mais.	 Dette	 gjelder	 for	 begge	 innblandingsni-
våene,	15	og	30	%.

På	blod	og	helseparametere	i	fisken,	fant	vi	ingen	effekt	
av	 GM	 på	 hematokritt,	 men	 en	 effekt	 på	 antall	 røde	
blodceller.	 Om	 dette	 er	 negativt	 eller	 positivt,	 vet	 vi	
ikke.	Verdiene	ligger	innenfor	det	vi	vil	kalle	normal-
verdier	for	laks,	men	det	er	en	fôrgruppe-forskjell.	

Størrelsen	på	de	røde	blodcellene	varierte	også	mellom	
fisk	som	hadde	spist	de	ulike	maistypene,	men	den	var	
uavhengig	av	om	maisen	var	GM	eller	ikke.	Det	samme	

gjelder	for	hemoglobinkonsentrasjonen	i	de	røde	blod-
cellene;	 den	 var	 avhengig	 av	 råvaretypegruppe,	 men	
ikke	om	den	var	GM	eller	ikke.

Analyser	 av	 blodutstryk	 viste	 imidlertid	 forskjeller	 i	
de	 hvite	 blodcellene,	 som	 er	 de	 som	 er	 mest	 aktive	 i	
fiskens	immunsystem.	Vi	talte	antall	granulocytter	og	
lymfocytter,	 og	 summen	 av	 granulocytter	 og	 mono-
cytter.	 Resultatene	 viste	 at	 fisk	 som	 spiste	 GM-mais,	
hadde	et	mye	høyere	antall	granulocytter	enn	fisk	som	
hadde	fått	 ikke-GM-mais.	Den	hadde	et	 lavere	antall	
lymfocytter,	 og	 en	 høyere	 sum	 av	 granulocytter	 og	
monocytter.	 Imidlertid	 lå	 resultater	 fra	 GM-fôret	 og	
ikke-GM	fôret	fisk	på	hver	 sin	 side	av	 tallet	 for	 refe-
ransegruppen.	Altså	var	ingen	av	gruppene	signifikant	
forskjellige	fra	referansegruppen.

I	Bt-fôret	fisk	fant	vi	en	effekt	av	GM	på	leverindeksen.	
Det	 tilsvarer	 funn	 fra	 noen	 forsøk	 men	 ikke	 andre.	
Milten	reagerte	ikke	på	GM	mais,	men	var	signifikant	
forskjellig	 mellom	 fôrgruppene.	 Det	 samme	 gjaldt	
for	hodenyre	og	midttarm.	Det	eneste	eksempelet	på	
at	vi	fikk	en	klar	GM	effekt	var	størrelse	på	baktarm,	
som	var	større	hos	GM-maisfôret	fisk,	enn	i	de	andre	
fôrgruppene	 (referanse	 og	 morlinje-mais	 gruppen).		
Det	ble	ikke	funnet	forskjeller	i	næringsstoffsammen-
setning	i	muskel	og	lever.	

Alle	effektene	 jeg	har	snakket	om	så	 langt,	er	sekun-
dære	effekter	av	GM.	Vi	har	også	gjort	et	forsøk	på	å	
finne	primæreffekter	–	hvor	blir	det	av	de	genmodifi-
serte	genene?	Vi	har	brukt	en	metode	som	innebærer	
snitting	 av	 tarmen,	 og	 merking	 med	 antistoff,	 for	
å	 se	om	vi	finner	 igjen	sekvenser	av	RR	soya.	Vi	har	
valgt	 to	 sekvenser,	 en	 på	 211	 og	 en	 på	 305	 basepar	 i 
in vitro-forsøk,	som	innebærer	vrenging	av	tarmen	og	
merking,	ble	det	funnet	opptak	av	sekvensene	i	tarm-
celler.	 Videre	 gikk	 sekvensene	 inn	 i	 blodet	 i	 tarmen.	
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Dette	er	også	blitt	vist	for	fisk	som	var	fôret	med	RRS.	
Dette	kan	være	helt	normalt,	og	vi	vet	 foreløpig	 ikke	
hva	det	betyr.

For	 å	 oppsummere,	 bruk	 av	 genmodifiserte	 råvarer	
gir	liten	til	ingen	effekt	på	vekst	og	organstørrelsesut-
vikling,	 med	 noen	 få	 unntak.	 Vi	 finner	 lite	 på	 ener-
gilagringskapasitet.	 Noen	 effekter	 er	 belyst	 ved	 hjelp	
av	 tarmhistologiske	 studier,	 og	 membranfunksjon	 er	
påvirket,	 vist	 ved	endret	opptaksmønster	 av	glukose.	
Celledelingshastigheten	 i	 tarm,	 målt	 som	 PCNA;	 ble	
påvirket	av	vegetabilier,	men	ikke	GM.	

SPØRSMÅL	OG	SVAR

Petter Arnesen: Nå	har	dere	holdt	på	med	forsøkene	i	
ganske	mange	år,	og	det	er	noen	av	oss	som	er	ganske	
utålmodige	 i	 forhold	 til	 å	 trekke	konklusjonen	at	 for	

alle	praktiske	formål,	så	er	det	ikke	noe	galt	i	å	bruke	
genmodifisert	soya	i	fôr	til	laks	–	verken	når	det	gjelder	
helse	eller	vekst.	Er	du	med	på	den	konklusjonen?

Gro-Ingunn Hemre: Jeg	bare	viser	resultatene,	og	så	
lar	 jeg	 Marine	 Harvest	 og	 deg	 trekke	 konklusjoner.	
Som	jeg	viste	så	finner	vi	noen	ganger	noen	endringer,	
men	vi	finner	ikke	noen	gjentatte.	Vi	kan	ikke	forklare	
hvorfor	 vi	 får	 forskjeller	 mellom	 forsøkene.	 Vi	 tør	
heller	 ikke	 konkludere	 med	 om	 det	 er	 genmodifise-
ringen	i	seg	selv	som	gir	disse	effektene.	Vi	kan	heller	
ikke	si	om	de	er	skadelige.	Det	vi	kan	si	er	at	mange	av	
endringene	 vi	 finner	 ligger	 innenfor	 det	 vi	 kan	 kalle	
normalområdet	for	fisk.

Petter Arnesen: Klarer	 dere	 å	 skille	 effektene	 fra	
GM-soya,	og	effekten	fra	mer	tradisjonelle	soya-vari-
antene?

Gro-Ingunn Hemre: Nei,	det	klarer	vi	ikke.
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Lyngøy er teknologidi-
rektør i Marine Harvest 
Norge, som er del av 
verdens største oppdretts-
selskap. Rundt hver 
fjerde laks som omsettes i 
Norge produseres av dette 
selskapet. Avdelingen 
som Lyngøy leder driver 
forsknings- og utviklings-
arbeid på fôr, fiskehelse, 
kvalitet, matvaretrygghet 
og miljø. Lyngøy har ledet 
en arbeidsgruppe som i 
2006 avla en rapport om 
genmodifisert råvare til 
laksefôr.

Cato Lyngøy
Direktør i MarineHarvest ASA

Jeg	hadde	gleden	av	å	lede	en	arbeidsgruppe	som	jobbet	
med	 GM-problematikken	 på	 fôrråvarer	 i	 2005-2006.	
Det	jeg	skal	si	her	i	dag,	er	i	hovedsak	en	oppsummering	
av	den	 rapporten	 som	vi	 la	 frem	 i	 juni	2006.	Det	blir	
spennende	å	se	om	konklusjonene	fortsatt	holder	vann.

Hvorfor	er	GM-politikk	et	spørsmål	for	oss?	Hvorfor	er	
dette	et	spørsmål	for	norsk	oppdrett?	Jeg	skal	oppsum-
mere	 de	 funnene	 som	 er	 gjort	 i	 arbeidsgruppen,	 de	
vurderingene	som	er	gjort,	og	de	konklusjonene	som	er	
trukket.	Jeg	skal	si	litt	om	endringene	i	lovgivningen,	og	
forskningsbehovene	vi	peker	på.

Ståle	 Refstie	 har	 allerede	 dekket	 det	 første	 punktet	
godt,	så	jeg	skal	ikke	bruke	mye	tid	på	det.	Dere	kjenner	
til	situasjonen	rundt	fiskemel	og	fiskeolje.	Situasjonen	
er	mest	kritisk	for	fiskeolje,	fordi	der	er	vi	nærmere	et	
produksjonstak.	

Trygve	Berg	Lea	i	Skretting,	har	laget	illustrasjon	over	
bruken	 av	 råvarer	 i	 fiskefôr,	 og	 denne	 illustrerer	 vårt	
hovedproblem.	

Problemet	er	at	mens	Chile	og	Canada	kan	bruke	alle	
råvarene	som	inngår	i	fôret,	har	vi	i	Europa	satt	lås	og	
slå	på	det	som	er	i	kategorien	”Land	animal	proteins	and	
oils”.	I	tillegg	har	vi	prinsippet	om	ikke-GMO,	som	vi	
har	pålagt	oss	selv	fra	1996.

Dette	gir	en	forskjell	i	fôrpris	på	rundt	én	krone	mellom	
Canada	 og	 Chile	 på	 den	 ene	 siden	 og	 Europa	 på	 den	
andre.	Særlig	vanskelig	blir	det	for	oss	å	begripe	dette,	
når	våre	kunder	i	Europa	er	veldig	ivrige	etter	å	kjøpe	inn	
laks	fra	Chile.	Det	er	de	samme	kundene	som	forteller	
oss	hvor	viktig	det	er	med	ikke-GMO,	og	hvor	viktig	der	
er	at	vi	ikke	bruker	”land	animal	proteins”.

Nå	 tror	 jeg	 vi	 har	 passert	 100	 millioner	 kroner	 på	 å	

I hvilken retning går oppdrettsnæringen, og hvor fort? 
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forske	 frem	 et	 fôr	 som	 laks	 kan	 utvikle	 seg	 og	 vokse	
normalt	på	og	som	har	en	større	andel	vegetabiler.	Det	
har	vi	gjort	siden	2000,	og	i	2007	kunne	vi	si	at	vi	langt	
å	vei	hadde	klart	det.	De	siste	forsøkene	som	nå	går	inn	
i	våre	forskningsanlegg,	de	legger	opp	til	et	1:1-forhold	
mellom	 protein	 inn	 og	 protein	 ut,	 som	 Ståle	 Refstie	
viste.	Vi	tror	at	det	er	mulig.

Situasjonen	 er	 altså	 at	 vi	 har	 en	 selvpålagt	 ikke-GM-
policy.	Skottland	har	fulgt	Norge,	Canada	har	ikke	det,	
og	de	bruker	i	tillegg	rikelig	med	olje	og	mel	fra	fjærfe.	
I	 Chile	 har	 de	 hatt	 en	 veldig	 fleksibel	 tilnærming	 til	
dette,	og	stort	sett	valgt	råvare	etter	prisnivået.	De	har	
ikke	hatt	noen	ikke-GM-policy.	Nå	er	det	noen	kunder	
i	 Europa	 som	 etterspør	 GMO-fri	 vare,	 slik	 at	 det	 er	
fôrfabrikker	der	som	produserer	ikke-GM.	I	tillegg	har	
de	valgt	en	interessant	strategi,	som	jeg	synes	vi	burde	
lytte	til	i	Norge.	Det	er	at	landbruket	som	de	utvikler	i	
region	9	og	10,	skal	produsere	fôr	til	oppdrett.	Det	er	et	
ikke-GM-konsept.	De	har	også	en	slags	industridrevet	
tilnærming,	 hvor	 de	 sier	 at	 ikke-GM-definisjonen	 er	
”mindre	enn	én	prosent	i	ferdig	fôr”,	eller	”mindre	enn	5	
prosent	på	råvarenivå”.

Arbeidsgruppen	jeg	nevnte	er	for	så	vidt	et	industriiniti-
ativ,	og	alle	som	er	involvert	er	industrifolk	med	fagbak-
grunn	 og	 oppdrettsbakgrunn.	 Noen	 sitter	 nærmere	
markedet	enn	andre.	

I	tillegg	hadde	vi	en	gruppe	som	nærmest	var	en	refe-
ransegruppe,	hvor	vi	hadde	en	del	folk	å	spille	på	i	den	
brede	diskusjonen.	Forskerne	var	veldig	viktige	disku-
sjonspartnere.

Vi	 så	 på	 risikoen	 innenfor	 fire	 områder:	 matvare-
trygghet,	fiskehelse/dyrevelferd,	miljø	og	marked.	Mens	
vi	 fra	de	 tre	 førstnevnte	områdene	måtte	 støtte	oss	 til	
publikasjoner	og	 forskere,	så	ble	markedsdelen	dekket	

av	 at	 vi	 utførte	 en	 spørreundersøkelse,	 som	 jeg	 skal	
komme	tilbake	til.

På	 matvaretrygghetsiden,	 så	 har	 gruppen	 ikke	 funnet	
dokumentasjon	som	gir	substans	til	at	GM-problemstil-
lingen	er	en	risiko	 for	matvaretryggheten.	Selvfølgelig	
så	gjør	ikke	det	at	fisken	blir	fôret	med	GM-råmateriale,	
at	vi	får	en	GM-fisk.	Og	selv	om	forskning	viser	at	en	
viss	andel	av	gensekvensene	blir	 tatt	opp,	så	finner	en	
ikke	disse	sekvensene	igjen	etter	noe	tid.	Funnene	som	
er	gjort	 i	 forbindelse	med	denne	forskningen	er	 inter-
essante	 i	 seg	 selv,	 men	 de	 er	 ikke	 GM-spesifikke.	 Det	
at	det	blir	 tatt	opp	gensekvenser	gjennom	tarmene,	er	
antageligvis	noe	som	har	foregått	 i	 tusenvis	av	år.	Det	
kunne	 vært	 interessant	 å	 se	 om	 en	 kunne	 spore	 disse	
fragmentene	i	spisbare	produkter	av	laks.

Uten	tvil	blir	GM-fôr	sett	på	som	mindre	problematisk	
i	kundenes	øyne,	enn	GM-mat.	EFSA	har	også	vurdert	
ulike	GM-matvarer	som	sikre,	og	godkjent	disse.	Viten-
skapskomiteen	har	vurdert	en	hel	rekke	med	søknader	
på	GM-mat	og	fôrråvarer.	Vår	oppfatning	er	at	det	har	
vært	 lite	 opposisjon	 til	 den	 dokumentasjonen	 som	 er	
fremlagt.

Det	er	to	rapporter	vi	har	kunnet	legge	til	grunn,	når	
det	gjelder	allergi	og	GM-mat	 i	Brasil.	De	finner	der	
ikke	noen	 forskjell	 fra	 tradisjonell	mat.	Videre	 ser	vi	
at	den	individuelle	vurderingen	som	blir	gjort	av	gen-
variantene	er	en	fundamental	tilnærming,	noe	vi	ser	på	
som	veldig	positivt.	Dette	er	ikke	et	svart/hvitt-bilde,	
men	et	grått.

Når	det	gjelder	fiskehelsen,	kunne	en	tenke	seg	at	den	
kraftige	gen-promotoren	som	er	brukt	i	forbindelse	med	
GM-såvare,	teoretisk	sett	kunne	ha	effekter	som	kunne	
blitt	spredd	i	miljøet.	Den	er	jo	foretrukket	nettopp	fordi	
den	 er	 så	 mye	 kraftigere	 enn	 vevsspesifikke	 promo-
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torer.	Vi	vet	 jo	også	at	 lecithin	ødelegger	 tarmene	hos	
insektene,	 mens	 den	 ikke	 har	 tilsvarende	 effekter	 hos	
høyerestående	dyr.	Vi	kan	ikke	utelukke	at	det	kan	være	
en	subklinisk	effekt	i	tarmen	på	fisken	over	litt	tid.	Det	
var	betryggende	å	se	de	siste	forskningsresultatene	som	
ble	presentert	her	i	dag.

Figuren	til	Hemre	et	al.	 (2006)	er	veldig	 illustrativ,	og	
viser	at	det	er	mange	grader	på	skalaen.	En	del	av	det	
som	kanskje	 ikke	kan	fanges	opp	i	 forsøk,	kan	 likevel	
vise	seg	i	stor	skala.	Men	det	er	lite	som	tyder	på	dette,	
ettersom	vi	har	 fôret	flere	generasjoner	med	slikt	 fôr	 i	
Canada	med	gode	resultat.	Det	er	ingenting	som	tyder	
på	at	den	fisken	har	dårligere	vekst	eller	dårligere	over-
levelse,	eller	tilsvarende	som	vi	er	opptatt	av.

Det	 er	 vel	 mulig	 å	 finne	 forandringer,	 men	 vi	 tror	 at	
mestedelen	av	det	vi	finner,	tar	fisken	hånd	om	med	sine	
etablerte	reparasjonsmekanismer.

Dette	var	så	langt	forskningen	var	kommet	på	det	tids-
punktet	arbeidsgruppen	gjorde	sitt	arbeid.	Essensen	var	
at	dette	var	småskala-eksperiment,	som,	fordi	de	selvføl-
gelig	skal	være	kontrollerbare,	ikke	tilbyr	den	tilveksten	
som	fisken	vil	ha	en	kommersiell	 situasjon.	Det	 synes	
vanskelig	å	designe	forsøk	som	isolerer	GMO-effekten	
i	 fra	 antinæringsstoffer	 og	 råvarevariasjoner.	 Det	 var	
godt	å	høre	at	forskerne	nå	har	fått	tak	i	morlinjene,	og	
har	kjørt	dem	som	kontroller.	Da	får	en	sikrere	svar	for	
hvordan	dette	virker	på	fisken.	En	må	videre	kunne	si	at	
en	god	del	av	funnene	er	innenfor	det	som	er	naturlig	
normalfysiologisk	variasjon.

Vitenskapskomiteens	 Ingolf	 Nes	 sa	 dette	 på	 et	 GM-
seminar	som	ble	holdt	i	desember	2005:	

”Flertallet	 av	 de	 subkroniske	 matvarestudiene	 vi	 har	
hatt	tilgang	til	viser	ingen	toksikologiske	eller	histopato-

logiske	abnormiteter	som	kan	tilskrives	selve	genmodi-
fiseringen.	De	studiene	hvor	det	er	observert	effekter	av	
fôret	er	funnene	blitt	kritisert	fordi	de	er	beheftet	med	
feil	og	dårlig	forsøksoppsett.”

Kanskje	ville	Nes	ha	nyansert	dette	nå,	basert	på	de	siste	
tallene.	Men	vi	må	huske	på	at	dette	er	veldig	krevende	
forskning.

Videre	 har	 vi	 miljøsiden.	 Vi	 er	 i	 et	 åpent	 miljø	 –	 vi	
driver	 på	 sjøen.	 Vi	 vet	 at	 GM-sekvensene	 overleverer	
”extruder”-prosessen	i	fôrfabrikken,	og	at	de	kan	finnes	
intakt	 i	 fiskens	 tarm.	 Derfor	 må	 vi	 forholde	 oss	 til	 at	
disse	sekvensene	også	slipper	ut	i	miljøet,	enten	i	form	
av	fôrspill,	eller	i	form	av	ufordøyd	fôr	fra	tarmen.	Det	
skal	selvfølgelig	ikke	være	mye	spill,	men	uansett	så	må	
vi	forholde	oss	til	at	det	er	elementer	som	blir	sluppet	ut	
i	nærmiljøet.

Hvis	vi	tar	i	betraktning	den	fortynningsfaktoren	som	
nødvendigvis	 må	 være	 tilstede,	 så	 anser	 vi	 det	 som	
usannsynlig	at	GM-sekvensene,	når	de	ikke	har	negative	
effekter	i	fiskens	tarm,	skal	bidra	til	en	betydelig	risiko	
for	miljøet.

Vi	kan	ikke	utelukke	at	pelleter	blir	spist	av	skalldyr,	og	
at	gensekvensene	kan	komme	i	tarmene	på	slike	dyr.	Når	
det	gjelder	 lecithin,	 så	vet	vi	at	det	er	ødeleggende	 for	
insekter,	men	skadeeffekter	ikke	er	påvist	hos	fisk.	Det	
ville	vært	bra	om	vi	fikk	gjort	noen	studier	på	hvordan	
dette	virker	på	den	typen	organismer.	Vi	føler	at	dette	er	
rimelig	spekulativt,	men	vi	driver	i	et	åpent	miljø,	og	vi	
velger	å	ta	hensyn	til	det.

Det	fjerde	området	vi	så	på,	var	markedet.	Vi	henvendte	
oss	til	40	av	de	største	kundene	våre:	supermarkedkjeder,	
røykeri	 og	 distributører,	 og	 stilte	 dem	 noen	 spørsmål.	
Det	 vi	 fant,	 var	 at	 desto	 lenger	 vest	 i	 Europa	 vi	 kom,	
desto	mer	vektlagt	ble	ikke-GM	prinsippet,	i	tillegg	var	
det	slik	at	jo	nærmere	vi	kom	kunden,	desto	viktigere	ble	
dette.	Fire	av	14	supermarkedkjeder	diskuterte	GM-mat	
åpent	på	sine	 internettsider.	Over	80	%	av	alt	 fôr	som	
tilbys	annen	kjøttproduksjon	i	Europa	har	GM-planter	
som	råstoff.

Dette	er	spørsmålene	vi	stilte:	”Is	non	GM	feed	an	issue	
which	is	important	to	communicate	to	your	customers	
of	salmon?”,	”GM	feed	raw	materials	seems	well	accepted	
in	land	animal	farming.	Why	not	in	aquaculture?”,	“Is	
the	cost	of	non	GM	policy	(in	feed)	in	salmon	farming	



��
Åpent møte om Genmodifisert fôr til dyr      

in	Europe	acceptable?”,	“Would	it	be	an	advantage	if	the	
industry	could	offer	both	types	of	salmon	(one	that	has	
been	fed	GM	feed	and	another	type	that	has	been	fed	
non	GM	feed)?”	og	“Seen	the	sourcing	situation	makes	it	
impossible	to	warrant	non-GM	feed	at	all	times,	how	do	
you	prefer	this	to	be	handled	communication	wise?”.

Funnene	viser	 først	og	 fremst	at	det	bare	er	én	kunde	
som	aktivt	promoterer	dette	med	ikke-GM	i	butikkene	
sine.	Vi	fant	at	kundene	ikke	er	tilstrekkelig	informert	
om	 dagens	 situasjon	 når	 det	 gjelder	 bruk	 av	 råvarer	
i	 dagens	 landbruk.	 Dette	 tror	 vi	 har	 å	 gjøre	 med	 at	
merkesituasjonen	tilslører	situasjonen	overfor	kundene:	
de	får	ikke	den	informasjonen	de	har	krav	på.	På	samme	
måte	som	du	ikke	merker	en	laks	som	er	fôret	med	GM-
råvarer,	kan	vi	heller	ikke	promotere	ikke-GM	overfor	
sluttbruker.

Supermarkedkjeder	sier	de	 ikke	ønsker	noen	form	for	
valgfrihet,	 for	 det	 kommer	 i	 konflikt	 med	 situasjonen	
for	andre	 typer	kjøtt.	Vi	kan	umulig	kommunisere	 til	
kundene	at	her	har	de	en	GM-	og	her	en	ikke-GM-fôret	
laks,	 når	 det	 ikke	 samtidig	 blir	 gitt	 det	 samme	 valget	
for	annen	type	kjøtt.	Majoriteten	av	kundene	våre	sier	
at	de	ikke	liker	det,	men	at	de	aksepterer	at	det	går	mot	

GM-råvarer.	 Én	 kunde	 sier	 at	 de	 kommer	 ikke	 til	 å	
markedsføre	den	typen	laks	under	egen	merkevare,	men	
vi	kommer	til	å	selge	den	under	andre	merkevarer.

Så	har	vi	endringen	som	har	skjedd	i	EU,	men	som	ennå	
ikke	har	trådt	i	kraft	i	Norge.	Jeg	kan	ikke	forstå	at	vi	kan	
leve	med	en	situasjon	hvor	vi	skal	ha	nulltoleranse.	All	
den	tid	USA	ligger	foran	oss	når	det	gjelder	å	godkjenne	
nye	typer	GM,	så	får	vi	et	problem	i	forhold	til	forurens-
ning.	Det	betyr	i	praksis	at	fôrprodusentene	blir	stilt	i	en	
meget	vanskelig	situasjon.	

Våre	konklusjoner	er	at	vi	ser	at	utviklingen	går	mot	GM.	
Alle	ting	tatt	i	betraktning,	også	bærekraft	sett	i	et	større	
perspektiv,	så	tror	vi	det	er	rett	å	gå	den	veien.	Men	vi	
er	delt	i	synet	på	hvor	fort	vi	skal	gå.	Jeg	skulle	gjerne	se	
flere	av	resultatene	Gro-Ingunn	Hemre	har	underveis,	
før	vi	tok	den	beslutningen.	Hvis	vi	går	i	den	retningen,	
så	ønsker	gruppen	å	 foreslå	at	vi	har	en	valgfrihet	 for	
produsentene,	på	samme	måte	som	vi	har	hatt	når	det	
gjelder	vegetabilsk	olje.	Vi	finner	ingen	dokumentasjon	
som	er	avgjørende	imot	GM-råmateriale,	når	det	gjelder	
mattrygghet,	 dyrevelferd,	 dyrehelse	 og	 miljø.	 Jeg	 tror	
at	det	er	nødvendig	å	 forske	videre	på	dette,	særlig	på	
miljøeffektene	i	nærmiljøene	til	anleggene	våre.
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Ole-Jacob Christensen
Hovedstyremedlem

Det	er	vi	bøndene	som	skal	produsere	fôret,	enten	det	
er	genmodifisert,	eller	 ikke.	Til	nå	har	det	vært	veldig	
lite	diskusjon	om	genmodifisering	i	Norge,	i	motsetning	
til	 i	 landene	 rundt	 oss,	 hvor	 dette	 har	 vært	 et	 hett	 og	
aktuelt	politisk	tema.	Men,	som	vi	ser	i	dag,	så	er	dette	
et	spørsmål	som	også	vi	må	ta	stilling	til.

Norsk	 Bonde-	 og	 småbrukarlag	 har	 utfordret	 regje-
ringen	på	dette	flere	ganger,	uten	å	ha	 fått	 andre	 svar	
enn	”restriktiv	linje”.	Men	hva	er	en	restriktiv	linje?	Er	
det	EUs	linje?	Den	er	restriktiv	i	forhold	til	den	vi	ser	i	
USA,	for	eksempel.

Spørsmålet	 om	 genmodifisering	 er	 viktig.	 Vi	 vet	 ikke	
hvor	viktig	det	er,	fordi	vi	mangler	mye	kunnskap	om	
konsekvensene	 fra	 jord	 til	 bord.	 Uansett,	 landbruks-
spørsmål	er	alltid	sentrale	samfunnsspørsmål.	Verdens	
befolkning	vil	øke	fra	6,5	til	9	milliarder	i	løpet	av	tre	
til	fire	tiår.	Allerede	i	dag	har	854	millioner	mennesker	
utilstrekkelig	 med	 mat	 hver	 dag,	 i	 følge	 FNs	 mat-	 og	
jordbruksorganisasjon,	 og	 tallet	 øker	 med	 rundt	 4	
millioner	 i	 året.	Hvert	 år	dør	36	millioner	mennesker	
på	grunn	av	underernæring	og	sykdommer	knyttet	til	
underernæring.

Dette	 er	 altså	 bakgrunnen	 man	 må	 ha	 med	 seg,	 når	
man	 skal	 svare	 på	 spørsmålet:	 ”Bør	 Norge	 importere	
genmodifisert	fôr?”	Et	samlet	landbruk	har	svart	nei	på	
det	 spørsmålet.	 Smårbukarlaget	 har	 gitt	 en	 kortfattet	
begrunnelse	for	det	som	er	publisert	i	hefter	vi	har	utgitt	
tidligere	(www.smabrukarlaget.no).	

Det	er	altså	flere	spørsmål	man	må	ta	stilling	til,	på	fôrets	
vei	fra	jord	til	bord.	Jeg	skal	kort	komme	inn	på	økono-
miske,	 økologiske,	 politiske	 og	 helsemessige	 forhold.	
Jeg	skal	bruke	mest	tid	på	økologiske	og	miljømessige	
forhold,	siden	helsemessige	forhold	muligens	ikke	er	de	
mest	prekære.

Jeg	 skal	 først	 ta	 for	 meg	 de	 økonomiske	 forholdene.	
Som	 det	 har	 vært	 snakket	 om	 en	 del,	 så	 har	 vi	 et	

problem	hvis	vi	skal	ha	to	separate	håndteringslinjer	fra	
jord	til	bord.	Dette	vil	både	gjelde	linjene	inn	til	landet,	
og	inne	i	landet.	Spørsmålet	er	hvem	som	skal	betale	for	
dette.	Kan	man	finne	mekanismer	som	sikrer	at	det	er	
den	som	vil	ha	genmodifisert	 fôr	 som	betaler	 for	det?	
Jeg	er	svært	skeptisk	til	om	man	på	lang	sikt	kan	sikre	
seg	det.	Det	vil	også	kreve	et	stort	kontrollapparat,	for	å	
holde	linjene	fra	hverandre.

Ser	vi	på	landene	som	skal	produsere	dette,	så	har	det	
vært	nevnt	kostnader	ved	frøkjøp.	Fem	prosent	merpris	
er	kanskje	ikke	mye	for	dem	som	driver	stort,	men	for	
dem	 som	 driver	 lite	 så	 kan	 det	 være	 fem	 prosent	 for	
mye.	Forskningsdirektøren	ved	det	franske	jordbruks-
instituttet	 (Institut	 Nationale	 de	 Recherche	 Agrono-
mique/Inra	)	har	anslått	ekstrakostnadene	ved	å	kjøpe	
GM-maisfrø	fremfor	å	ta	av	egen	avling	til	500	millioner	
Euro	i	året.

Tillit	hos	forbrukerne	er	også	et	stort	problem,	hvis	man	
skal	drive	med	genmodifisering.	For	norsk	landbruk	er	
det	veldig	viktig	å	ha	 tillit	hos	 forbrukerne,	det	er	det	
som	er	mye	av	begrunnelsen	for	at	norske	forbrukere	er	
villige	til	å	betale	for	norsk	mat,	både	over	statsbudsjettet	
og	over	husholdningsbudsjettet.	Det	er	en	fordel	vi	ikke	
gir	fra	oss	uten	videre.

Økologiske	og	miljømessige	forhold	er	det	som	har	vært	
mest	fremme	i	debatten.	I	produsentlandene	for	det	fôret	
vi	snakker	om,	så	vil	det	være	fare	for	spredning	til	ville	

Norsk Bonde- og småbrukarlags holdning til GMO i fôr 
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planter.	Faktisk	er	problemet	større	ved	import,	enn	om	
vi	produserer	selv,	for	mange	av	disse	plantene	vil	ikke	
ha	beslektede	arter	 i	norsk	natur,	mens	de	vil	ha	det	 i	
varmere	land	–	og	de	fleste	land	er	varmere	enn	Norge.

Vi	har	et	problem	med	spredning	i	landbruket.	Spred-
ning	i	tid	og	i	rom	kan	sammen	skape	store	problemer.	
Et	eksempel	er	maissorten	med	Cry9-genet	fra	Aventis.	
Den	ble	påvist	i	26,7	prosent	av	prøver	som	ble	tatt	i	2003,	
til	tross	for	at	Aventis	hadde	trukket	tilbake	den	maisen	
fra	Nord-Amerika	allerede	i	2000.	Det	har	i	praksis	vist	
seg	umulig	å	holde	linjene	separate:	det	er	spredning	hele	
veien	ved	transport,	gjennom	maskiner,	insekter	og	så	
videre.	Det	kanskje	aller	største	problemet	er	i	forhold	til	
biologisk	mangfold.	Spredningen	 i	 landbruket	berører	
biologisk	 mangfold,	 men	 også	 på	 andre	 måter	 skaper	
dette	problemer.	Utvikling	av	genmodifiserte	planter	er	
kostbart,	og	man	kan	ikke	utvikle	tilstrekkelig	mange	
planter	som	er	tilpasset	lokale	forhold.	Dette	kan	bli	et	
enda	større	problem,	hvis	vi	får	større	klimaendinger.	

Mister	vi	det	biologiske	mangfoldet	vi	skal	utvikle	nye	
planter	fra,	så	står	det	dårlig	til	med	oss.	Sytti	prosent	
av	de	genmodifiserte	plantene	som	er	utviklet	i	dag,	er	
resistente	mot	ugressmidler.	Det	vil	si	at	man	kan	bruke	
ugressmidler	 på	 planter	 som	 man	 ellers	 ikke	 kunne	
ha	 brukt	 det	 på.	 Mest	 kjent	 er	 disse	 Roundup	 Ready-
sortene.	I	dag	er	det	en	erkjennelse	av	at	Roundup	ikke	
nødvendigvis	er	en	helsedrikk	–	det	ble	hevdet	av	mange	
at	man	kunne	drikke	det,	men	 jeg	 tror	det	er	slutt	på	
det	 nå!	 Tjueni	 prosent	 av	 de	 genmodifiserte	 plantene	
produserer	 insektgiften	 sin	 selv,	 de	 er	 det	 som	 kalles	
insektresistente	planter.	I	følge	Charles	Benbrook,	som	
var	 leder	 av	 landbruksavdelingen	 i	 det	 amerikanske	
vitenskapsakademiet	fra	1984-1990,	så	kan	slike	planter	
etter	et	grovt	overslag	produsere	10	000	til	100	000	mer	
insektgift	enn	det	som	brukes	ved	intensiv	dyrkning.

Produksjonen	av	gift	foregår	kontinuerlig	i	slike	planter.	
Insektene	får	 ingen	periode	under	vekstsesongen	hvor	
de	kan	komme	bort	til	plantene	uten	at	de	har	produsert	
gift.	Ved	tradisjonell	sprøytning	er	det	visse	tidspunkter	
man	sprøyter,	som	blant	annet	er	tilpasset	forholdet	til	
insekter.	 Bier	 er	 et	 viktig	 insekt	 her,	 både	 fordi	 de	 er	
viktige	 i	 naturen,	 og	 fordi	 de	 er	 honningprodusenter.	
Birøktere	i	mange	land	er	nå	svært	redde	for	hva	utbre-
delsen	av	GM-planter	kan	føre	til.	Jeg	vil	sette	dette	litt	
i	perspektiv	ved	å	 si	 at	 i	 forhold	 til	den	miljødebatten	
som	har	vært	mest	fremme	i	Norge	i	mange	år,	nemlig	
spørsmålet	om	de	store	rovdyrene,	så	er	insektene	lengre	

nede	i	næringskjeden	og	har	en	helt	annen	viktighet	enn	
disse	store	dyrene.

Dyrkning	 og	 utnytting	 av	 genmodifiserte	 planter	 har	
også	en	del	politiske	sider	som	er	viktige.	Det	ene	er	at	
det	koster	å	utvikle	dem,	og	at	de	er	patentert.	Man	kan	
ikke	bare	ta	av	egen	avling,	og	bruke	i	årene	fremover.	
For	dem	som	driver	stort,	så	betyr	ikke	dette	så	veldig	
mye.	 Men	 de	 aller	 fleste	 bønder	 i	 verden	 driver	 ikke	
stort.	Av	verdens	1	320	000	000	bønder	så	er	1	milliard	
det	 vi	 kan	 kalle	 hakke-bønder,	 altså	 at	 de	 driver	 med	
ren	 manuell	 arbeidskraft.	 De	 driver	 mellom	 5	 og	 20	
dekar.	Denne	typen	landbruk	er	offer	for	en	dramatisk	
dekapitalisering	på	grunn	av	synkende	råvarepriser	på	
verdensmarkedet,	og	dyrere	innsatsfaktorer.	Det	sier	seg	
selv	at	for	disse,	som	så	vidt,	og	knapt	nok	det,	klarer	å	
skaffe	mat	til	egen	befolkning	og	mette	egen	familie,	så	
vil	det	å	måtte	kjøpe	inn	såfrø	bli	en	umulig	økonomisk	
belastning	og	bare	bidra	til	ytterligere	dekapitalisering.

Det	 dreier	 seg	 altså	 om	 makt	 over	 planteforedlingen,	
makt	 over	 plantene,	 makt	 over	 det	 vi	 lever	 av,	 og	 om	
den	skal	flyttes	fra	småbønder	verden	over,	til	de	store	
frøforedlingsselskapene,	som	tilfeldigvis	også	gjerne	er	
de	samme	som	produserer	sprøytemidler.

Dette	gjelder	også	større	bønder,	med	større	kapasitet.	
Dere	 kjenner	 historien	 om	 Percy	 Schmeiser	 i	 Canada	
som	ble	 trukket	helt	 til	høyesterett	av	Monsanto	fordi	
det	vokste	av	Monsantos	planter	på	åkeren	hans.	Han	er	
nå	nylig,	i	høst,	blitt	tildelt	den	såkalt	alternative	freds-
prisen	”Right	Livelihood	Award”.

Dere	 kjenner	 hva	 som	 skjedde	 med	 Árpád	 Pusztai	
og	 hans	 forsøk,	 og	 en	 del	 husker	 kanskje	 for	 noen	 år	
siden,	 da	 det	 var	 alvorlig	 hungersnød	 i	 Øst-Afrika	 og	
USA	tilbød	de	aktuelle	landene	genmodifisert	og	ikke-
oppmalt	mais.	”Spis	eller	dø”.

Jeg	bruker	bevist	ordet	genmodifisering,	og	ikke	genma-
nipulering,	fordi	det	er	et	nøytralt	ord.	Når	det	gjelder	
den	politiske	kampen	bak	dette,	så	vil	jeg	ikke	nøle	med	
å	bruke	ordet	manipulering.

Til	 slutt,	 av	 de	 politiske	 faktorene,	 så	 vil	 jeg	 nevne	
bondens	og	 forbrukerens	 rett	 til	 ren	vare	og	 ren	åker.	
EU	har	som	nevnt	nettopp	innført	merkegrense	på	0,9	
prosent,	på	 tross	av	at	 sporingsgrensen	er	0,1	prosent.	
Merkegrensen	er	altså	satt	ni	ganger	høyere,	og	det	er	en	
innrømmelse	av	at	det	er	umulig	å	drive	parallelt	uten	at	
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man	får	uønsket	sammenblanding.	I	fjor	fikk	vi	et	svært	
parti	amerikansk	ris	til	Europa,	med	en	ulovlig	mengde	
genmodifisert	ris.	I	USA	har	man	hatt	sammenblanding	
mellom	 fôrvekster	 og	 matvekster	 –	 altså	 at	 fôrvekster	
som	ikke	kan	omsettes	som	mat,	likevel	omsettes	slik.	
Hvis	vi	godtar	dette,	så	får	forbrukeren	et	valg	mellom	
varer	som	er	helt	genmodifisert,	og	 litt	genmodifisert.	
Det	er	det	som	er	det	reelle	valget.

Jeg	skal	ikke	gå	så	veldig	inn	på	dette	med	helse.	Der	er	
det	stor	usikkerhet.	Árpád	Pusztai	var	inne	på	begrepet	
vesentlig	 likhet,	 når	 man	 sammenligner	 genmodifi-
serte	og	ikke-genmodifiserte	varer.	Han	sa	at	det	er	det	
samme	som	at	vi	skulle	si	at	en	ku	var	frisk,	fordi	den	
inneholder	99,999	prosent	av	proteinene	som	en	frisk	ku	
gjør,	mens	den	siste	delen	er	kugalskap.

Det	har	vært	snakket	om	at	vi	dessverre	ikke	får	brukt	
ressurser	som	benmel,	blodmel	og	slakteavfall	dag,	men	
for	å	trekke	en	parallell:	Hva	kan	skje	med	planteprotei-
nene	våre	hvis	vi	tar	sjansen	på	å	genmodifisere	dem,	og	
så	viser	det	seg	etterpå	at	det	har	en	uheldig	virkning?	
Da	er	vi	kommet	i	en	situasjon	som	er	ti	ganger	verre,	
for	planteproteiner	er	langt	viktigere	enn	slakteavfall.

Til	 slutt:	 Kan	 vi	 unngå	 å	 importere	 genmodifiert	 fôr?	
Norsk	Bonde-	og	småbrukarlag	mener	at	vi	både	kan	og	
bør	produsere	det	fôret	vi	trenger	i	Norge.	Dagens	land-
brukspolitikk	har	ført	til	en	stadig	økning	av	fôrprotein.	
Det	er	 ingen	nødvendighet,	men	vi	har	 lagt	opp	 til	 et	
mer	og	mer	intensivt	landbruk,	hvor	vi	trenger	mer	og	
mer	høyverdig	protein.

Jeg	driver	selv	som	bonde	i	Valdres,	og	vet	at	det	ligger	
enorme	 vidder	 med	 beitearealer	 som	 ikke	 blir	 brukt.	
Det	visner	hen	og	blir	til	CO2.	Det	kunne	blitt	spist	opp,	
og	blitt	høyverdig	kjøtt	og	melk.	Men	vi	må	legge	om	
landbrukspolitikken	hvis	vi	skal	få	til	en	slik	utnyttelse	
av	 de	 lokale	 fornybare	 ressurssene	 vi	 har,	 fremfor	 å	
importere	det	fra	sårbare	områder	i	resten	av	verden.	Vi	

er	nødt	til,	totalt	sett,	å	redusere	kraftfôrforbruket	vårt.	
Det	 er	 sikkert	 ikke	 det	 dere	 har	 hørt	 fra	 Felleskjøpet	
tidligere	 i	dag,	men	Felleskjøpet	er	til	 for	bøndene,	og	
ikke	 omvendt.	 Vi	 er	 nødt	 til	 å	 redusere	 kraftfôrfor-
bruket	hos	drøvtyggerne	våre,	vi	er	nødt	til	å	redusere	
produksjonen	 av	 kraftfôr-intensive	 dyrearter	 og	 fisk.	
Samtidig	 vil	 dette	 gi	 oss	 et	 sunnere	 kosthold	 med	
mindre	animalske	produkter.	Det	er	vi	nødt	til	å	gjøre.	
Verden	 i	 dag	 har	 flere	 overvektige	 enn	 underernærte	
–	Norge	er	ikke	noe	unntak.	Vi	vil	få	et	kosthold	som	
består	av	langt	mer	omega-3	enn	omega-6,	for	omega-3	
får	man	fra	beite	og	gress,	mens	omega-6	er	det	en	stor	
overvekt	av	 i	kornprodukter,	 som	vi	bruker	 i	kraftfôr.	
Totalt	bruker	vi	40	prosent	av	verdens	kornproduksjon	
til	 dyrefôr.	 Da	 mister	 vi	 altså	 mellom	 halvparten	 og	
1/3	av	næringsverdien	 i	dette	når	vi	omdanner	det	 til	
animalske	produkter.

Skal	vi	mette	verdens	befolkning,	og	det	er	i	grunnen	et	
etisk	og	eksistensielt	spørsmål,	så	er	vi	nødt	til	å	gjøre	
noe	 med	 dette.	 Vi	 kan	 ikke	 fortsette	 å	 bruke	 kornet	
vårt	 i	 så	 stor	 grad	 til	 å	 fôre	 dyr	 med.	 Dette	 vil	 etter	
min	 mening	 gi	 et	 mer	 miljøvennlig	 og	 bærekraftig	
landbruk.	Beitemarker	vil	i	større	grad	fungere	som	en	
CO2-brønn,	i	motsetning	til	vekster	på	åpen	åker	som	
vi	her	snakker	om,	som	er	CO2-produserende.	Vi	vil	få	
mindre	erosjon.	Bak	den	maten	hver	av	oss	spiser	i	året	
ligger	 det	 et	 lastebillass,	 fem	 tonn,	 med	 ren	 matjord.	
Ved	 å	 legge	 om	 landbruket	 til	 å	 produsere	 dyrepro-
dukter	på	beitet,	ha	et	godt	gammeldags	vekstskifte,	så	
vil	man	kunne	redusere	dette	dramatisk.	Man	vil	også	
unngå	utpining	av	jorden,	for	det	vi	snakker	om	her,	
er	å	produsere	fôret,	og	å	ta	de	aller	mest	næringsrike	
delene	av	plantene,	flytte	dem	fra	enkelte	land,	og	flytte	
dem	til	den	rike	delen	av	verden.	Det	er	 ikke	bare	et	
spørsmål	om	at	vi	blir	 for	 tykke,	men	om	at	 jorden	i	
disse	 landene	 blir	 systematisk	 utpint.	 Til	 slutt,	 så	 vil	
vi	gjennom	økt	beitebruk,	gjennom	variert	 åkerbruk	
uten	genmodifisering,	ta	vare	på	det	biologiske	mang-
foldet	vårt.
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Jeg	skal	ta	opp	problemstillinger	knyttet	til	påvisning	
og	 analyse	 av	 GMO	 i	 fôr.	 Bakgrunnen	 for	 at	 vi	 har	
GMO-diagnostikk	har	andre	foredragsholdere	drøftet.	
Det	som	ikke	har	vært	nevnt	er	definisjonen	på	GMO.	
Grovt	sett	er	GMO	definert	som	’organismer	produsert	
ved	genteknologi’.	Det	som	er	en	misforståelse,	er	at	det	
kun	er	GMO-er	som	er	genetisk	endret,	og	at	produkter	
fremkommet	 ved	 annen	 foredlingsteknologi	 ikke	 er	
genetisk	endret.	Alle	 typer	 fremforedlede,	nye	sorter,	
det	være	seg	hvete,	mais	eller	soya,	er	genetisk	endret.	
Og	for	hver	ny	sort	som	kommer	på	markedet,	er	det	en	
liten	risiko	for	ikke-intenderte	effekter	for	mennesker	
og	 dyr.	 Det	 er	 derfor	 et	 tankekors	 at	 man	 skiller	 så	
sterkt	på	GMO	og	sorter	fremkommet	ved	alle	andre	
foredlingsteknologier.	 GMO	 er	 strengt	 regulert	 med	
krav	 til	 omfattende	 dokumentasjon,	 godkjenning	 og	
merking,	mens	alle	andre	fremforedlete	sorter	risiko-
vurderes	ikke	og	skal	ikke	merkes	eller	godkjennes.	

Det	er	mange	sektorer	i	samfunnet	som	er	interessert	
i	hvorvidt	GMO	er	til	stede	i	et	produkt	og	om	det	kan	
påvises.	Representanter	fra	disse	arenaene	er	represen-
tert	her	på	møtet	i	dag.	

Veterinærinstituttet	utfører	GMO-analyser	for	forval-
ting	og	næringsliv.	Det	er	de	 internasjonale	handels-
varene	som	soya,	mais	og	raps	som	vi	oftest	mottar	til	
analyse.	Det	kommer	andre	matplanter	til	etter	hvert,	
som	 ris.	 Vi	 analyserer	 både	 råvarer	 og	 bearbeidete	
produkter	 som	 lecithiner,	 oljer,	 gluten	 og	 blandete	
produkter	som	fôr.

Hvordan påviser man GMO? 

Det	er	tre	prinsipper	man	kan	bruke	for	å	påvise	GMO.	
I	en	genmodifisert	plante	er	det	satt	inn	en	DNA-bit.	En	
mulighet	er	derfor	å	påvise	den	biten	som	er	satt	inn.	Det	
DNA-et	som	er	satt	 inn,	vil	 i	de	fleste	 tilfeller	uttrykke	
et	 protein,	 og	 dette	 proteinet	 kan	 man	 også	 lete	 etter.	
En	 tredje	 mulighet	 er	 å	 se	 på	 endrete	 egenskaper	 ved	
produktet.	Det	er	lettest	å	gjøre	på	såvarer,	for	eksempel	
ved	å	se	om	de	spirende	frøene	er	resistente	mot	et	sprøy-
temiddel.	Vi	hørte	fra	Denofas	presentasjon	om	tusenvis	
av	billaster	som	ble	 testet	 i	Brasil	 før	 lossing	og	videre-
forsendelse	 med	 tog.	 Da	 er	 det	 stort	 sett	 protein	 som	
blir	påvist,	fordi	det	er	en	rask	og	enkel	metode.	Det	er	
en	 antistoffbasert/immunologisk	 påvisning,	 og	 egentlig	
samme	prinsipp	som	ved	en	graviditetstest.	Disse	testene	
er	rimelige	og	raske,	men	de	sier	ikke	noe	om	GMO-en	
er	 godkjent	 eller	 ikke.	 Ett	 og	 samme	 protein	 kan	 være	
produsert	 av	 en	 godkjent	 eller	 en	 ikke-godkjent	 GMO,	

Påvisning og analyse av GMO i fôr
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men	 i	 produsentområdene	 har	 man	 en	 bedre	 oversikt	
over	hvilke	GMO-er	som	er	aktuelle	enn	i	importlandene	
og	enkle	proteintester	er	derfor	mye	brukt.

I	Europa	er	det	 såkalte	PCR-metoder	basert	på	påvis-
ning	av	DNA	som	er	enerådende	når	det	gjelder	diag-
nostikk.	 Disse	 metodene	 brukes	 også	 i	 produsentland	
som	 en	 dobbeltsjekk.	 Det	 skyldes	 at	 GMO-en	 som	 er	
godkjent	eller	ikke-godkjent	da	kan	påvises	helt	entydig.	
Metoden	er	også	mer	sensitiv,	men	den	tar	lengre	tid	og	
koster	mer.	Prinsippet	bak	metoden	er	det	samme	som	
ved	dyrking	av	bakterier.	Hvis	man	har	én	bakterie	i	en	
næringssuppe,	så	vil	den	raskt	doble	seg	i	antall,	og	i	løpet	
av	et	døgn	eller	to,	så	vil	du	ha	flere	milliarder	bakterier.	
PCR-metoden	gjør	det	samme	med	DNA-sekvenser.	Du	
trenger	to	’primere’	som	bestemmer	hvilket	område	av	
DNA-et	som	skal	dyrkes	opp.	Det	er	altså	ikke	hele	orga-
nismen,	men	kun	DNA-biten	av	 interesse	 som	dyrkes	
opp.	I	løpet	av	en	times	tid	har	du	flere	milliarder	kopier	
av	DNA	hvis	det	er	GMO	i	prøven,	og	denne	GMO	kan	
da	påvises	og	kvantifiseres.

Styrker og svakheter ved GMO-diagnostikk

De	 siste	 årene	 har	 man	 i	 stor	 grad	 er	 blitt	 enige	 om	
metoder	som	man	bruker	i	de	fleste	land.	Det	er	krav	
til	GMO-produsenten	om	å	utvikle	en	god	og	spesifikk	
analysemetode.	 Man	 påviser	 det	 samme,	 og	 regner	
og	analyserer	på	samme	måte.	På	den	andre	siden	er	
GMO-regelverket	 ikke	 koblet	 opp	 til	 DNA,	 men	 om	
det	 er	 tilstede	bestanddeler	 fra	GM-organismen	eller	
ikke.	I	en	prøve	kan	det	være	andre	deler	av	en	GMO	
tilstede,	 som	 for	eksempel	 lecithiner	og	oljer,	uten	at	
DNA	er	tilstede.	Slike	produkter	kan	ikke	analyseres	
med	DNA-metoder.

Når	 det	 gjelder	 for	 eksempel	 produksjonen	 av	 mais-
gluten,	 så	 begynner	 man	 med	 maiskorn,	 og	 så	 sepa-
reres	 embryo	 (for	 oljeproduksjon),	 fiberfraksjoner,	
proteiner	 (som	 maisgluten)	 og	 sukkerprodukter.	 I	
hvilken	 grad	 DNA-et	 har	 fulgt	 med	 i	 separasjonen	
sammen	med	maisglutenfraksjonen,	varierer	fra	gang	
til	 gang,	 avhengig	 av	 produksjonsvilkårene.	 Vi	 ser	 i	
laboratoriet	at	mengden	DNA	vi	kan	 få	ut	av	en	 slik	
prøve,	varierer.	En	annen	 ting	er	at	DNA	ofte	brytes	
ned	i	produksjonsprosessen,	og	da	kan	man	ikke	påvise	
det	med	den	oppkopieringsmetoden	jeg	nevnte.

Når	 en	 GMO	 blir	 godkjent,	 må	 man	 informere	 om	
hvilken	 sekvens	 som	 er	 satt	 inn	 og	 hvor	 dette	 har	

skjedd	 i	 arvestoffet.	 Denne	 informasjonen	 kan	 de	
som	 designer	 deteksjonssystemene	 benytte.	 GMO	 er	
derfor	svært	enkelt	å	diagnostisere	sammenlignet	med	
produkter	 fra	 annen	 planteforedling	 fordi	 man	 har	
konkret	kunnskap	om	den	genetiske	endringen	som	er	
gjort,	og	om	DNA-biten	som	er	satt	 inn.	Måten	man	
lager	en	GMO,	innebærer	altså	at	deteksjon	er	relativt	
enkelt.	 Ved	 annen	 foredling,	 som	 også	 er	 genetisk	
endring,	så	kjenner	man	i	liten	grad	til	hvilken	endring	
som	har	skjedd.	

En	svakhet	ved	GMO-diagnostikken	slik	man	utfører	
den	i	dag,	er	at	det	er	vanskelig	å	påvise	en	GMO	som	
ikke	er	søkt	godkjent.	Da	har	man	ikke	fått	den	nødven-
dige	informasjonen	fra	produsenten	av	GMO-en.

En	 ny	 utfordring	 er	 at	 produsentene	 av	 GMO-er	 i	
økende	 grad	 putter	 inn	 3-4-5	 eller	 10	 gener,	 og	 etter	
hvert	kan	det	bli	enda	flere.	Dette	kan	kalles	genstab-
ling.	Når	man	skal	analysere,	klarer	man	ikke	å	skille	
mellom	 en	 prøve	 hvor	 man	 har	 flere	 GMO-er	 med	
hvert	sitt	innsatte	gen,	og	en	prøve	hvor	man	kun	har	
én	enkelt	GMO	med	flere	innsatte	gener.

Nulltoleranse

Det	 er	 sagt	 en	 del	 om	 nulltoleranse	 i	 dag.	 Når	 vi	
snakker	om	analyser,	er	det	umulig	å	forholde	seg	til	
en	 nulltoleranse.	 Hvis	 du	 har	 mye	 GMO	 i	 en	 prøve,	
så	 vil	 alle	 laboratorier	 som	 analyserer	 påvise	 GMO	 i	
samme	vareparti.	Jo	mindre	GMO,	jo	vanskeligere	blir	
det	å	kvantifisere,	og	er	det	lite	nok	vil	analysen	bare	
vise	om	det	er	GMO	tilstede	eller	ikke.	For	å	illustrere:	
Når	mengden	GMO	synker,	så	vil	9	av	10	laboratorier	
påvise	 den,	 så	 8	 av	 10	 og	 så	 videre	 jo	 mindre	 GMO	
det	 er	 i	 prøven.	 Prøvesvarene	 vil	 variere	 fra	 produkt	
til	 produkt,	 fra	 laboratorium	 til	 laboratorium,	 og	 er	
avhengig	av	om	det	er	en	råvare	eller	en	prosessert	vare	
som	blir	analysert.	Det	vil	være	svært	uforutsigbart	å	
skulle	 forholde	 seg	 til	 nulltoleranse.	 Det	 vil	 i	 mange	
tilfeller	bli	et	lotteri.

Ny metodikk er svært sensitiv

Prinsippet	for	å	kvantifisere,	er	i	dag	å	telle	hvor	mange	
DNA-molekyler	du	har	 i	 en	 løsning.	Selv	om	du	kan	
påvise	at	DNA-molekylene	er	tilstede,	så	greier	du	ikke	
å	 kvantifisere	 om	 du	 har	 færre	 enn	 kanskje	 50-100	
DNA-molekyler	i	en	prøve.	En	metode	vi	har	utviklet,	
bruker	 et	 prinsipp	 som	 er	 kjent	 fra	 mikrobiologien.	
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Den	går	ikke	ut	på	å	se	på	hvor	mange	molekyler	det	
er	tilstede,	men	hvilket	volum	det	er	rundt	hvert	DNA-
molekyl.	Da	kan	man	klare	å	kvantifisere	mindre	en	
ett	molekyl.	Vi	kan	altså	få	en	metode	som	gir	en	100	
ganger	lavere	kvantifiseringsgrense.	1

Det	er	ikke	alle	som	er	like	glade	for	mer	sensitiv	meto-
dikk.	 Jeg	 har	 møtt	 myndighetsorienterte	 personer	
i	 Europa	 som	 misliker	 at	 vi	 utvikler	 en	 mer	 sensitiv	
metodikk	fordi	det	kan	føre	til	krav	om	lavere	grenser	
for	 å	 merke	 GMO-produkter	 og	 at	 regelverket	 må	
endres.	Det	kan	også	føre	til	 forskjellige	resultater	på	
analyse	av	samme	prøve	i	forskjellige	land,	avhengig	av	
hvilken	metode	som	blir	benyttet.

Økende antall GMO

Etter	hvert	får	man	mange	forskjellige	GMO-er,	og	de	
som	kommer	på	markedet	har	en	begrenset	livssyklus.	
De	er	på	markedet	i	5-10	år,	og	så	er	det	nye	som	tar	
over.	Hvor	lenge	skal	man	analysere	for	de	som	er	gått	
ut	av	produksjon?	

Det	 blir	 arbeidet	 med	 å	 utvikle	 metodikk	 som	 gjør	
det	 mulig	 å	 påvise	 mange	 GMO-er	 samtidig.	 Slike	
metoder	vil	bli	helt	nødvendige	 i	årene	som	kommer	
fordi	 mange	 GMO-er	 blir	 godkjent	 og	 kommer	 på	
markedet.	 For	 å	 påvise	 mange	 ting	 samtidig	 brukes	
microarray-teknikk.	

Videre	er	det	jo	ikke	en	0,9-merkegrense	pr.	GMO,	men	
det	er	en	0,9-grense	for	summen	av	GMO-er	i	en	ingre-
diens.	Hvis	du	har	to	GMO-er	i	samme	ingrediens,	så	
skal	de	summeres.	Jo	flere	du	får,	jo	vanskelige	blir	det	
å	gjøre	dette,	av	flere	 forskjellige	grunner.	Analysene	
vil	bli	tidkrevende	og	dyre,	og	den	tredje	verden	vil	ha	
problemer	med	å	føle	opp.	Vi	har	hjulpet	en	del	land	i	
Afrika	å	sette	opp	denne	teknologien,	men	den	koster	
mye,	og	er	en	belastning	for	disse	landene.

En	 beslektet	 problemstilling	 er	 dette	 med	 måleusik-
kerhet.	 Når	 samme	 prøve	 skal	 analyseres	 for	 flere	
GMO-er	 så	 vil	 måleusikkerheten	 øke.	 Det	 blir	 altså	
vanskeligere	og	vanskeligere	å	konkludere	om	en	prøve	
har	GMO	nivå	over	eller	under	en	gitt	grenseverdi	fordi	
måleusikkerheten	øker.

Det	 blir	 stadig	 større	 forskjell	 i	 industriens	 og	 offent-
lighetens	 forventninger	 i	 forhold	 produkters	 GMO-
innhold,	og	måleusikkerheten	er	en	utfordring.	Indus-

trien	har	ikke	0,9	%	som	grense	når	de	kjøper	inn	–	de	
har	en	lavere	grense.	Forvaltningen,	på	den	andre	siden,	
må	være	sikker	på	at	prøven	virkelig	inneholder	over	0,9	
%	før	de	fatter	et	vedtak	om	at	innholdet	er	for	høyt.

Forurensning	 er	 et	 annet	 problem.	 En	 last	 med	 mais	
som	ikke	er	genmodifisert,	kan	være	iblandet	svært	små	
mengder	med	soya	som	er	100	prosent	genmodifisert.

Ukjent GMO

Ukjent	GMO	kan	være	GMO	som	det	ikke	er	søkt	om	
godkjenning	for,	enten	fordi	man	har	fått	feil	såvarer	
eller	noe	som	ikke	var	ment	for	kommersiell	dyrkning,	
forsøk	på	svindel,	at	man	ikke	søker	fordi	man	vet	at	det	
ikke	blir	godkjent,	eller	det	kan	være	GMO-er	produ-
sert	i	den	hensikt	å	utføre	bioterrorisme.	Ukjent	GMO	
er	 naturlig	 nok	 ikke	 risikovurdert	 og	 funnet	 trygg.	
Det	 forskes	 på	 å	 utvikle	 metoder	 for	 å	 påvise	 ukjent	
GMO	2,3.	 Med	 tiden	 vil	 det	 bli	 mulig	 å	 påvise	 ukjent	
GMO,	men	dette	vil	bli	både	kostbart	og	tidkrevende.	

Veien videre for GMO diagnostikk

For	 kort	 å	 oppsummere	 veien	 videre,	 så	 vil	 det	 bli	 et	
ønske	 om	 å	 produsere	 GMO	 med	 en	 annen	 fettsyre-
sammensetning	og	for	å	få	en	GMO	som	gir	en	sunnere	
diett	osv.	Det	kan	bli	aktuelt	med	GMO	for	produksjon	
av	legemidler	og	kjemikalier,	og	mest	sannsynlig	vil	vi	
snart	få	dyr	som	er	genmodifiserte.	Det	vil	bli	nødvendig	
med	analyser	for	å	sikre	at	man	har	fått	den	GMO-varen	
man	har	bestilt,	og	at	den	 ikke	er	 forurenset	av	 ikke-
GMO.	 I	Frankrike	blir	det	nå	uført	GMO-analyse	 for	
å	forsikre	seg	om	at	leveranser	ikke	er	forurenset	med	
ikke-GMO.	 Jeg	 nevnte	 analyser	 for	 ukjent	 GMO,	 og	
dette	vil	være	viktig.	Å	 introdusere	DNA	ved	bruk	av	
genteknologi	i	dyr	og	mennesker,	vil	åpne	for	ytterligere	
problemstillinger	i	et	lengre	perspektiv.

1. Nesvold, H., A. Bråthen Kristoffersen, A. Holst-Jensen and K.G. 
Berdal. Design of a DNA chip for detection of unknown genetically 
modified organisms (GMOs). Bioinformatics 21 (2005), 1917-1926
2. Tengs, T., A. Bråthen Kristoffersen, K.G.Berdal., T. Thorstensen, 
H. Nesvold, and A. Holst-Jensen (2007) Microarray-based method 
for detection of unknown genetic modifications in plants. BMC 
Biotechnology, 7: 91, 1-8.
3. Berdal, K.G., C.B. Andersen, T. Tengs and A. Holst-Jensen. 
(2008) Improving hundred-fold the limit of quantification (LOQ) 
of GMO analyses by qualitative single molecule quantification 
(SIMQUANT-PCR). European Food Research and Technology, 
227: 1149-1157
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Debatt

Åshild Krogdahl: Jeg	 kommer	 fra	 Veterinærhøy-
skolen	 og	 er	 også	 leder	 av	 Vitenskapskomiteen	 for	
mattrygghet.

Jeg	hadde	sans	for	innlegget	fra	Småbrukarlagets	repre-
sentant,	 som	 adresserte	 blant	 annet	 miljøspørsmål.	
Vitenskapskomiteen	har	fått	inn	miljø	som	tema,	og	når	
det	gjelder	helse	så	har	det	vært	sagt	her	at	det	finnes	
ingen	dokumentasjon	på	skadelige	helsemessige	effekter	
ved	 å	 bruke	 genmodifisert	 fôr.	 Men	 det	 finnes	 ingen	
uavhengig	dokumentasjon	å	 snakke	om,	 så	her	har	vi	
et	kunnskapsbehov.	Men	det	er	også	vanskelig	å	jobbe	
med	 analyser	 av	 dette,	 blant	 annet	 fordi	 industrien	
motarbeider	 oss.	 De	 som	 lager	 disse	 genmodifiserte	
produktene	 gir	 oss	 ikke	 testmateriale,	 og	 vi	 er	 helt	
avhengig	av	å	få	morlinjene.	Vi	kan	få	GMO	i	massevis,	
men	vi	får	ikke	denne	viktige	kontrollen.	Derfor	blir	det	
så	vanskelig,	og	derfor	prøver	vi	oss	med	kommersielt	
tilgjengelige	GMO-er.	Men	når	vi	 sammenligner	med	
helt	andre	genetiske	varianter,	blir	resultatene	deretter.	

Det	 sies	 at	 finner	 man	 ingen	 effekt,	 så	 er	 det	 ingen	
effekt,	og	vi	ville	 ikke	 funnet	noen	selv	om	vi	hadde	
hatt	riktig	kontroll.	Men	dette	er	ikke	lett,	og	så	likte	
industrien	kanskje	ikke	resultatene	våre,	for	plutselig	
var	det	 full	stopp	i	å	 levere	testmateriale.	 Jeg	advarer	
ikke	egentlig	mot	GMO.	Jeg	tror	dette	har	stort	poten-
sial,	men	vi	må	vite	 litt	mer,	 slik	at	vi	kan	unngå	de	
helseeffektene	 som	 antakelig	 kommer.	 Det	 blir	 enda	
vanskeligere	 å	 avsløre	 hvilke	 effekter	 som	 er	 tilstede	

når	 vi	 begynner	 med	 ”gene	 stacking”	 (å	 stable	 flere	
genmodifseringshendelser	i	en	og	samme	plante),	så	vi	
må	forberede	oss	nå.
	
Petter Arnesen: Jeg	er	veldig	glad	 for	at	dere	 forsker	
og	prøver	å	finne	ut	om	vi	gjør	noe	galt.	Det	er	20	år	
siden	vi	begynte	å	forske	på	soya	til	laksefôr,	og	fortsatt	
har	vi	ikke	alle	svarene.	Det	som	jeg	er	litt	redd	for,	er	
at	vi	på	en	måte	skal	dokumentere	oss	 i	hjel	på	disse	
problemstillingene.

Vi	 (Marine	 Harvest)	 kjøper	 ca.	 550	 000	 tonn	 med	
laksefôr	i	året,	og	vi	er	desidert	størst	i	verden	på	dette.	
Andre	 land	 bruker	 annet	 fôr,	 også	 genmodifisert,	 og	
det	 gjør	 dem	 mer	 konkurransedyktige	 enn	 oss	 her	 i	
Norge.	 Dette	 må	 vi	 forholde	 oss	 til.	 Vi	 har	 en	 utfor-
dring	i	forhold	til	marked	og	kunder,	men	det	vi	tror	
at	vi	skal	klare	å	takle.	Det	om	er	viktig	er	at	vi	først	og	
fremst	tenker	på	fiskens	helse.	Fisken	må	ikke	bli	syk	
av	den	maten	den	spiser,	og	den	må	kunne	leve	normalt	
og	ha	en	normal	vekst.	Slik	jeg	oppfatter	resultatene	fra	
de	arbeidene	som	er	utført,	så	er	det	ingenting	der	som	
tyder	på	at	vi	gjør	noe	mer	galt	når	vi	bruker	genmodi-
fisert	soya,	enn	annen	type	soya.

Knut Hjelt: Det	er,	som	sagt,	en	større	utfordring	at	vi	
fôrer	fisk	med	vegetabiler,	enn	om	fôret	er	GMO	eller	
ikke.	Vi	fôrer	jo	en	karnivor	fisk.

En	 annen	 problemstilling	 er	 at	 hvis	 vi	 begynner	 med	
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genmodifiserte	 fôrråvarer	 i	 Norge,	 skal	 vi	 ta	 dem	 inn	
som	prosesserte	varer,	eller	som	frø	og	prosessere	dem	i	
Norge?	Hvis	vi	gjør	det	siste,	så	har	vi	en	mye	større	risiko	
for	kontaminering	av	norsk	landbruk,	enn	om	vi	gjør	det	
første.	Er	det	noen	som	har	kommentarer	på	det?

Henrik Stenwig: Det	er	prosesserte	varer	man	er	ute	
etter,	 så	 det	 må	 være	 en	 prosess	 her	 som	 må	 være	
vesentlig	 for	 sluttproduktet.	 Jeg	 tror	 det	 lett	 lar	 seg	
gjøre	å	få	en	null-risiko.

Cato Lyngøy: Jeg	vil	si	at	det	er	ikke	er	noen	motset-
ning	mellom	dagens	oppdrettsnæring,	og	den	politikk	
som	landbruket	fører.	Det	som	er	vår	virkelighet,	er	at	
vi	 blir	 målt	 på	 en	 rekke	 faktorer,	 også	 bærekraftfak-
torer.	Ståle	Refstie	belyste	veldig	godt	1:1-faktoren:	At	
ett	 kilo	 fôrfisk	 gir	 ett	 kilo	 oppdrettsfisk,	 men	 vi	 blir	
også	målt	på	dette	med	ren	produksjon	og	 fravær	av	
antibiotika.	Vi	blir	også	i	økende	grad	målt	på	klima,	
og	på	utslipp	knyttet	til	det.	Jeg	tror	det	er	rett	å	si	at	
i	et	større	perspektiv,	så	vil	vår	holdning	være	at	GM	
er	mindre	viktig	enn	1:1-ratioen.	Jeg	føler	av	og	til	at	
den	diskusjonen	vi	holder	på	med	nå	nesten	er	gått	ut	
på	dato.	Det	er	en	rekke	andre	spørsmål	som	vi	skulle	
sett	 nærmere	 på,	 så	 som	 å	 utnytte	 den	 store	 marine	
faunaen	 som	vi	har.	 Jeg	 tenker	på	muligheten	 vi	har	
i	 forhold	 til	 å	 produsere	 fôr	 til	 laksen	 nærmere	 der	
vi	skal	produsere	 laksen.	Vi	har	videre	et	stort	CO2-
problem,	på	grunn	av	måten	vi	 transporterer	råvarer	

i	dag.	Nå	snakker	vi	til	og	med	om	å	transportere	fra	
Sydishavet	og	opp	hit.

Ole-Jacob Christensen: Vi	 skal	 alltids	 klare	 1:1-
ratioen,	 om	 vi	 har	 tilstrekkelig	 med	 andre	 ressurser.	
Det	er	vi	 i	 landbruket	som	skal	 skaffe	 tilveie	det.	 Jeg	
for	 min	 del	 har	 aldri	 sett	 noen	 oversikt	 som	 viser	 at	
det	er	overskudd	av	mat	i	verden.	Så	var	det	spørsmålet	
om	dette	er	en	diskusjon	som	er	passé.	Jeg	kan	ikke	se	
at	 vi	 engang	 har	 begynt	 diskusjonen	 i	 Norge.	 Vi	 har	
hatt	lite	diskusjon	om	dette	i	offentligheten.	Jeg	går	ut	
i	fra	at	dere	i	fiskenæringa	har	hatt	en	mer	intensiv	og	
langvarig	diskusjon	enn	vi	har	hatt	i	landbruket,	men	
også	 i	 norsk	 landbruk	 er	 dette	 nye	 utfordringer.	 Når	
det	gjelder	klima	og	viktige	miljøproblem	kan	jeg	ikke	
se	at	vi	kan	genmodifisere	oss	bort	fra	det.	Langtran-
sport	 med	 skip	 er	 tross	 alt	 den	 minst	 miljøskadelige	
transporten	som	finnes,	og	du	skal	 ikke	mange	kilo-
meter	med	lastebil,	før	du	slipper	ut	like	mye	som	en	
stor	tanker	over	Atlanteren.

Cato Lyngøy: Norges	utfordring	de	neste	20	årene	er	å	
bli	et	spisskammer	for	sjømat	til	Europa.	Skal	vi	få	til	
det,	så	har	vi	en	del	viktige	valg	å	gjøre,	og	ett	av	dem	
er	GM-spørsmålet.

Anne Mette Onarheim: Jeg	 tror	at	grunnen	 til	 at	det	
blir	litt	lite	debatt,	er	at	det	er	så	mange	ting	å	diskutere	
på	 én	 gang.	 Jeg	 vil	 gjerne	 komme	 tilbake	 til	 de	 tidli-

Fra	venstre:	Hogstad,	Stenwig,	Lyngøy,	Ødegård,	Kristoffersen,	Refstie,	Herme,	Berdal	og	Christensen.
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gere	 foredragene	 fra	 Mattilsynet	 og	 Felleskjøpet.	 Som	
ansvarlig	for	kvalitet	på	råvarer	i	Skretting,	så	ser	jeg	at	
vi	har	et	kjempeproblem	med	importen	av	vegetabilske	
proteiner,	 enten	 vi	 velger	 GMO	 eller	 ikke.	 Hvilket	
lovverk	 skal	 vi	 forholde	 oss	 til?	 Skal	 vi	 ha	 et	 norsk	
lovverk,	 et	 EU-lovverk,	 et	 USA-lovverk,	 et	 brasiliansk	
lovverk?	Allerede	i	dag	strever	EU.	Det	er	nye	GMO-er	
som	er	godkjent	i	USA,	som	ikke	er	godkjent	i	EU.	Og	
EU	bruker	mye	tid	på	å	godkjenne.	Det	er	altså	ikke	en	
synkronisering	av	godkjenningene.	Hvis	vi	i	Norge	skal	
lage	enda	et	regelverk,	og	vente	enda	et	år	lengre	enn	EU	
når	vi	skal	godkjenne	noe,	så	betyr	det	at	vi	overhodet	
ikke	kan	importere	denne	type	vegetabilske	proteiner.	Vi	
må	ha	ett	regelverk	å	forholde	oss	til,	og	analysemetoder	
vi	kan	stole	på.	Uansett	om	vi	sier	ja	eller	nei	til	GMO,	
må	vi	tenke	på	disse	tingene,	og	vi	må	tenke	langsiktig.	
Vi	må	se	på	EU	og	de	valgene	de	har	gjort	der.

Knut Hjelt: En	godkjenning	ett	eller	annet	sted	i	verden,	
vil	den	automatisk	medføre,	som	du	nesten	sier,	at	alle	
andre	bør	gjør	det,	for	ikke	å	falle	etter?	Eller,	på	motsatt	
side:	hvis	hver	enkelt	godkjenner,	så	får	vi	et	lappeteppe.	
Dette	er	ytterpunkter	–	kanskje	ikke	ytterpunktene	på	
den	ene	eller	andre	siden	er	bra?

Sobjørg Hogstad: Jeg	 vet	 ikke	 om	 jeg	 misforsto	 det	
som	ble	sagt,	men	jeg	vil	gjerne	presisere	at	0,5-regelen	
er	opphørt	i	EU.	Vi	foreslår	nå	å	gjøre	det	samme,	slik	
at	vi	får	likt	regelverk	med	EU.

Anne Mette Onarheim: Man	vil	 jo	nesten	bestandig	
ha	 en	 forurensning	 av	 GMO	 i	 ikke-GMO	 vare.	 Vi	
vet	 at	 mye	 av	 GMO-en	 som	 produseres	 i	 USA	 ikke	
er	godkjent	i	EU,	og	hvis	forurensningen	er	nødt	til	å	
være	godkjent,	så	har	vi	et	kjempeproblem.	

Henrik Stenwig: EU	 hadde	 tre	 grenseverdier,	 0,	 0,5	
og	0,9.	Det	var	den	på	0,5	vi	skulle	vurdert.	Nå	har	de	
fjernet	0,5.	Null-grensen	har	vært	der	hele	tiden	for	det	
materialet	som	er	nytt	og	som	det	ikke	er	gjort	en	risi-
kovurdering	på.	Det	som	er	utfordringen	er	at	man	har	
en	forskjell	 i	behandlingen	av	søknader	om	godkjen-
ning.	Det	som	forkludrer,	og	kanskje	er	unødvendig,	
er	at	det	blir	en	tidsforskyvning.	Det	kan	hende	at	det	
som	er	godkjent	andre	steder	også	blir	godkjent	i	EU,	
men	det	er	forsinkelsen	som	skaper	problemer.

Bell Batta Torheim: Jeg	 jobber	med	spørsmål	knyttet	
til	 biologisk	 mangfold	 i	 Utviklingsfondet.	 Jeg	 har	 en	
kommentar	til	debatten	om	regelverket,	og	til	det	som	
blir	sagt	om	forsinkelser,	særnorske	regler	og	så	videre.	
Jeg	vil	slå	et	slag	for	den	norske	genteknologiloven,	som	
er	 veldig	 gjennomtenkt.	 Den	 sikrer	 at	 vi	 ikke	 har	 en	
snever	tilnærming	til	disse	problemstillingene,	men	at	vi	
også	diskuterer	etikk,	bærekraft	og	samfunnsnytte.	Én	
ting	vi	har	vært	inne	på,	er	dette	med	valgfrihet	knyttet	
til	hva	vi	egentlig	forbruker.	Da	kan	vi	tenke	på	hvilke	
valgmuligheter	andre	har.	Filippinene,	for	eksempel,	er	
et	av	våre	partnerland,	og	de	utsettes	nå	for	et	vanvittig	

Fra	venstre:	Hogstad,	Stenwig,	Lyngøy,	Ødegård,	Kristoffersen,	Refstie,	Herme,	Berdal	og	Christensen.
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press	for	å	godta	GMO-er.	Ris	er	en	basisvare	på	Filip-
pinene	og	nå	har	 et	firma	nesten	klart	 å	kjøpe	 seg	en	
godkjennelse,	men	dette	ble	heldigvis	stoppet.

Aina Bartmann: Jeg	 sitter	 i	 Bioteknologinemnda	 på	
vegne	av	landbruksorganisasjonene.	Det	som	slår	meg	
etter	å	ha	hørt	på	innlederne	i	dag,	er	hvor	mye	tid	og	
ressurser	vi	alle	må	bruke	for	å	unngå	et	produkt	som	
egentlig	 ingen	 av	 oss	 vil	 ha.	 I	 Europa	 er	 det	 ikke	 et	
krav	fra	verken	forbrukere	eller	bønder	om	å	få	dette	
produktet.	Vi	er	et	rikt	land,	så	vi	klarer	det	antakelig.	
Men	 som	 dere	 har	 vært	 inne	 på,	 så	 slår	 dette	 veldig	
skjevt	ut	i	forhold	til	fattige	land.

Det	er	faktisk	et	selvstendig	poeng	både	fra	landbrukets	
side,	og	 fra	det	store	flertallet	 i	Bioteknologinemnda,	
at	vi	i	Norge	etterspør	ikke-GM-fôr,	blant	annet	fordi	
det	er	viktig	at	vi	beholder	områder	i	verden	hvor	det	
ikke	dyrkes	GMO.	Hvis	 ikke,	 så	vil	vi	 ta	 fra	oss	 selv	
valgfriheten	 for	 fremtiden	 –	 både	 som	 produsent	 og	
forbruker.	Vi	 ser	de	store	problemene	vi	allerede	har	
med	sammenblanding.	Jeg	vil	avslutte	med	å	si	at	jeg	
var	 veldig	 imponert	 over	 holdningen	 som	 represen-
tanten	 fra	Denofa	 la	 for	dagen.	Vi	hører	alle	vanske-
lighetene,	og	hvor	krevende	dette	er,	men	likevel	at	det	
er	spennende.	Ikke	minst	er	det	bra	at	man	bygger	opp	
sporbarhet	og	kvalitetssikringssystemer	som	vi	kanskje	
komme	til	å	trenge	på	veldig	mange	områder,	ikke	bare	
på	GMO.	Jeg	håper	dere	som	er	aktører	kan	legge	en	
slik	offensiv	holding	til	grunn	i	arbeidet	fremover,	for	
det	kommer	til	å	trenges.

Even Søfteland: Jeg	selger	fiskegener	av	laks	og	ørret,	
nasjonalt	og	internasjonalt,	og	jeg	sitter	i	Bioteknolo-
ginemnda.	 Det	 som	 står	 i	 denne	 folderen	 fra	 Norges	
bonde-	 og	 småbrukarlag	 om	 genmodifisering,	 særlig	
punktet	 om	 bruk	 av	 genmodifiserte	 planter	 i	 fôr	 til	
husdyr,	 er	 overhodet	 ikke	 ulik	 det	 som	 oppdrettsor-
ganisasjonene	også	sier.	Det	som	også	Småbrukarlaget	
sier,	er	at	en	vil	forsøke	å	unngå	bruk	av	slike	råvarer	
så	lenge	det	er	praktisk	og	økonomisk	forsvarlig.	Men,	
på	 ett	 eller	 annet	 tidspunkt	 så	 kommer	 du	 kanskje	
til	 at	 det	 faktisk	 ikke	 er	 praktisk	 mulig	 å	 fremskaffe	
de	produktene	en	vil	ha.	Da	må	en	kanskje	begynne	
å	 tenke	 litt	 annerledes.	 Vi	 må	 ikke	 gjøre	 dette	 til	 en	
fisker	 versus	 bonde-diskusjon.	 Jeg	 har	 litt	 sansen	 for	
det	som	Cato	sier,	om	det	å	forholde	seg	mer	aktivt	til	
problemstillingene	og	heller	forsøke	å	ligge	litt	i	forkant	
av	utviklingen,	istedenfor	hele	tiden	å	løpe	etter	og	lage	
kunstige	diskusjoner.

Knut Hjelt: Det	 er	 et	 interessant	 spørsmål	 hvem	
som	driver	GMO-utviklingen	 i	dag.	Vi	kan	gjerne	 si	
forbrukere,	 politikere	 og	 internasjonale	 aktører,	 og	
vi	 kan	 sitte	 med	 følelser	 av	 hvem	 som	 driver	 dette,	
men	 jeg	 tror	 ikke	 vi	 skal	 ta	 den	 diskusjonen	 her	 og	
nå.	Samtidig,	som	det	er	nevnt,	så	kan	vi	i	fremtiden	
få	GMO-vegetabiler	som	er	mer	skreddersydd	for	det	
behovet	vi	har.

Dagens	 havre	 på	 min	 barndomsgård,	 er	 ikke	 den	
samme	 havren	 som	 var	 der	 opprinnelig.	 Hvis	 vi	 har	
hatt	 100	 år	 med	 planteforedling,	 tre	 generasjoner,	
har	vi	godtatt	endringene	da?	Vi	kaller	det	ene	GMO,	
det	andre	konvensjonell.	Her	kan	vi	trekke	inn	etikk,	
psykologi	og	moralsk	plattform	hos	hver	enkelt	av	oss,	
når	det	gjelder	hvordan	vi	ønsker	verden	skal	være.

Jeg	 synes	 synd	 på	 ungene	 mine,	 som	 møter	 en	 mye	
vanskeligere	verden	enn	den	jeg	lever	i!

Ståle Støen:	Jeg	sitter	i	fagkomiteen	for	Norsk	bonde	
og	 småbrukarlag.	 Jeg	 har	 lyst	 til	 å	 ta	 opp	 tråden	 fra	
noe	 som	ble	 sagt	her	 tidligere,	om	at	Monsanto	 ikke	
ville	 gi	 fra	 seg	 bakgrunnsmateriale.	 Når	 man	 hører	
det,	skjønner	man	godt	hvordan	maktforholdene	er	 i	
dette	gamet.	Sett	i	et	større	perspektiv,	er	åtte	år	med	
forskning	bare	som	et	 lite	blunk.	Vi	er	 i	en	situasjon	
globalt	 hvor	 vi	 trenger	 en	 global	 matforsyningspoli-
tikk.	Vi	må	få	organisert	verdens	matforsyning	på	en	
slik	måte	at	alle	får	nok	mat,	da	må	vi	og	sørge	for	at	
vi	 har	 en	 matproduksjon	 som	 er	 bærekraftig.	 Da	 jeg	
hørte	Cato	Lyngøy	her	si	at	vi	skal	blir	europamestere	
i	sjømat,	så	tenker	jeg:	”til	hvilken	pris”?	Skal	vi	skrape	
havet	rent	for	råstoff?

Sluttkommentarer fra paneldeltakerne:

Ole-Jacob Christensen: Det	har	vært	nevnt	hva	som	er	
mulig,	og	ikke	mulig.	I	alle	fall	er	det	mulig	å	forandre	
landbruket,	slik	at	vi	blir	mindre	avhengig	av	importert	
protein.	Det	er	ikke	noe	problem,	og	vi	har	ressurser	til	
det,	og	vi	kan	se	 landbrukspolitikk	og	ernæring	 i	en	
større	sammenheng.	Det	vil	vi	tjene	på	på	flere	måter.	
Europas	 behov	 for	 fôrproteinimport	 har	 vært	 nevnt.	
Det	er	også	et	resultatet	av	at	EU	har	valgt	ikke	å	produ-
sere	særlige	mengder	fôrprotein,	og	heller	konsentrere	
seg	om	ren	kaloriproduksjon,	særlig	i	form	av	fôrmais,	
som	 er	 nærmest	 fri	 for	 protein,	 og	 så	 supplere	 dette	
med	 importert	 soya.	 Resultatene	 av	 dette	 kjenner	 vi.	
Tidligere	i	år	ble	det	lagt	frem	en	stor	rapport	om	hva	
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som	skjer	med	matjorden	i	Europa.	Det	er	dramatisk.	
Mesteparten	av	jorden	er	sterkt	erodert	og	utpint.	Det	
samme	 skjer	 i	 disse	 landene	 som	 produserer	 fôrpro-
teinet	vårt.	Resultatet	på	markedssiden,	er	et	vi	får	en	
enorm	overproduksjon	som	skal	dumpes	på	verdens-
markedet	 i	 form	 av	 melkepulver	 og	 kyllingvinger	 og	
så	videre,	som	ødelegger	for	bønder	i	U-land.	Da	er	vi	
også	inne	på	hele	WTO-problematikken.	Vi	er	nødt	til	
å	endre	systemet,	hvis	vi	vil	løse	disse	problemene.

Knut G. Berdal: Jeg	vil	kort	kommentere	to	ting	som	har	
vært	oppe	i	debatten.	Det	ene	er	dette	med	materiale	fra	
kommersielle	aktører	i	forskning.	Det	har	vært	vanskelig	
for	 mange	 å	 få	 materiale	 fra	 bioteknologi-industrien.	
Jeg	har	de	siste	årene	erfaring	med	Statoil	som	ikke	vil	
utlevere	noe	protein	–	i	hvert	fall	har	ikke	jeg	fått	noen	
tilbakemelding.	Det	er	altså	flere	som	har	svin	på	skogen	
med	hensyn	til	det	å	utlevere	materiale	til	forskning.	Når	
det	gjelder	dette	med	felles	regler,	og	om	vi	får	et	lappe-
teppe,	så	er	det	ikke	blitt	nevnt	at	det	blir	arbeidet	med	et	
regelverk	for	tilstedeværelsen	av	små	mengder	forurens-
ning	av	GMO.	Tanken	er	slik	at	hvis	det	er	en	GMO	som	
er	risikovurdert	etter	visse	retningslinjer	ett	eller	annet	
sted	 i	 verden,	 så	 åpner	 det	 for	 en	 egen	 godkjenning	 av	
dette	produktet,	som	er	litt	enklere.

Gro-Ingunn Hemre: Jeg	har	lyst	til	å	gi	en	kommentar	
og	støtte	til	Åshild	Krogdahl,	som	sier	at	hvis	vi	skal	
beslutte	om	vi	skal	begynne	å	bruke	GMO,	så	har	vi	
bare	fragmenterte	resultater	fra	kortvarige	forsøk.	Jeg	
synes	kanskje	det	bør	være	et	tankekors,	at	man	ikke	
noen	 gang	 har	 kjørt	 studier	 av	 et	 livsløpsforløp,	 for	
eksempel	 gjennom	en	produksjonssyklus	med	denne	
typen	råvarer.	En	annen	ting,	er	at	vi	kun	har	evaluert	
to	soyatyper,	og	én	maistype.	Listen	av	godkjente	typer	
som	kan	brukes	i	dag,	omfatter	19.	Vi	er	veldig	enig	i	
at	vi	bare	har	fragmenterte	resultater,	og	at	forsknings-
innsatsen	bør	øke.

Ståle Refstie: Jeg	 sa	 en	 del	 ganger	 i	 foredraget	 mitt,	
og	 ingen	 skal	 gå	 herfra	 uten	 å	 ha	 fått	 med	 seg	 denne	
beskjeden,	 at	 hensikten	 med	 fôrutviklingen	 i	 akvakul-
turen	er	å	få	ned	bruken	av	marine	råvarer.	Her	skal	det	
ikke	tråles	i	stykker	noe	som	helst.	Om	vi	får	det	vil	ved	
genmodifiserte	planter	skal	jeg	ikke	uttale	meg	om,	men	
hensikten	er	at	vi	skal	produsere	atskillig	mer	sjømat	enn	
vi	gjør	i	dag,	og	at	fisken	skal	utnyttes	til	menneskemat.

Thor Kristoffersen: Vår	 bedrift	 Denofa	 tar	 utfor-
dringen	med	å	skaffe	Norge	tilnærmet	GMO-fri	vare.	

Det	koster	oss	10-talls	millioner	kroner	hvert	år,	og	det	
er	 en	 regning	 som	vår	bedrift	 ikke	er	 i	 stand	 til	 å	 ta	
alene.	Vi	må	dele	regningen,	og	det	skal	skje	gjennom	
et	 politisk	 system	 som	 regulerer	 dette.	 Vi	 må	 være	
forberedt	på	å	ta	konsekvensene	av	de	valgene	vi	gjør.

Johnny Ødegård: Min	oppsummering	er	at	vi	må	impor-
tere	råvarer.	Da	må	vi	ha	et	regelverk	som	ikke	overfører	
hele	 ansvaret	 til	 en	 innkjøper,	 men	 et	 regelverk	 som	
faktisk	er	gjennomførbart.	Felles	regler	med	EU	gir	lavere	
kostnader,	når	alt	annet	holdes	likt.	Ellers	er	vårt	råd	til	
kundene	 at	 de	 ikke	 må	 profilere	 norsk	 GMO-politikk	
høyt.	Det	vil	oppstå	situasjoner	med	forurensning	også	i	
fremtiden,	og	da	skaper	en	seg	unødvendig	fallhøyde	hvis	
GMO-politikken	profileres	høyt	ut	i	forbrukermarkedet.	
Mitt	 siste	 punktet	 er	 at	 man	 må	 forberede	 seg	 høyere	
kostnader	i	forbindelse	med	dette.

Cato Lyngøy: Det	må	gå	an	å	barbere	seg	uten	å	skjære	
av	seg	hele	haken.	Hvis	vi	fortsatt	skal	være	en	verdens-
ledende	næring	innen	lakseproduksjon,	så	trenger	vi	et	
aktivt	og	våkent	regelverk.	Vi	trenger	å	ha	en	forskning	
som	også	er	verdensledende.

Henrik Stenwig: Når	det	gjelder	norsk	oppdrettsnæ-
ring,	så	vil	 jeg	vise	til	at	det	er	en	mangel	på	sjømat,	
og	 at	 den	 mangelen	 vil	 øke.	 Skal	 man	 øke	 forbruket	
av	sjømat	med	hensyn	til	folks	helse,	så	må	man	satse	
på	 akvakultur	 i	 global	 sammenheng.	 Fra	 vår	 side	 er	
vi	 ikke	 prinsipielt	 i	 mot	 bruk	 av	 GM-materiale	 i	 fôr.	
Vi	har	denne	næringen	som	ikke	beskyttet	av	tollbar-
rierer,	og	95	prosent	av	sjømat	eksporteres	fra	Norge.	
Rammene	kan	endres	og	det	har	innvirkning	på	hvor	
lenge	man	kan	klare	å	holde	denne	GMO-friheten.

Solbjørg Hogstad: Det	har	vært	mye	interessant	å	høre	
i	dag,	og	vi	har	blitt	utfordret	når	det	gjelder	regelverk.	
Mattilsynet	gjør	så	godt	det	kan.	Vi	behandler	godkjen-
ninger	og	holder	styr	på	overgangsordninger	og	infor-
masjonsmateriell.	 Som	 jeg	 sa	 i	 foredraget	 så	 inviterer	
jeg	til	spørsmål	og	kommentarer.	Vi	trenger	innspill	om	
hvordan	virkeligheten	ser	ut	for	næringen	og	interesse-
organisasjonene,	slik	at	vi	vet	hvor	landet	ligger.

Knut Hjelt: Takk	skal	dere	ha,	og	jeg	vil	minne	om	at	
dere	har	alle	sammen	innvirkning	på	regelverket.	De	
av	dere	som	også	har	en	 innvirkning	på	 forskningen	
har	 i	 dag	 fått	 en	 klar	 oppgave.	 Dette	 temaet	 er	 ikke	
ferdigdiskutert,	og	Bioteknologinemnda	vil	arrangere	
flere	møter	som	dette.
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1000 - 1030  Registrering

  Kaffe og te

1030 - 1040  Velkommen og introduksjon til dagens seminar

  Knut A. Hjelt, avd.sjef i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL)  
  og medlem av Bioteknologinemnda

DØRA PÅ GLØTT FOR GMO I NORSK FÔR?

1040 -1100 Norsk regelverk for genmodifisert fõr 

  Solbjørg Hogstad, seniorrådgiver i Mattilsynet

1100 - 1120  Døra på gløtt for GMO i norsk fôr i Norge?

  Henrik Stenwig, direktør i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) 

1120 - 1140  Hvilke råvarer til fôr må norsk landbruk importere, hvor vanskelig  
  er det å skaffe GMO-fri vare?

  Johnny Ødegård, fagsjef næringspolitikk, Felleskjøpet 

1140 - 1200  Hvorledes sikre fôrvareprodusentene GMO-fri soya?

  Thor Kristoffersen, direktør i Denofa 
 

1200 - 1240  Lunsj 

MULIGE EFFEKTER VED Å TA I BRUK / IKKE TA I BRUK GMO I FISKEFÔR 

1240 - 1300  Mer bærekraftig fôr med GMO?

  Ståle Refstie, forsker, dr. scient, Akvaforsk 

1300 - 1320 Mulige effekter på fisk ved å ta i bruk genmodifisert fôr

  Gro-Ingunn Hemre, forskningssjef Nasjonalt institutt for ernærings- og  

  sjømatforskning (NIFES) 

Møteprogram
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VEIEN VIDERE

1320 - 1340 I hvilken retning går oppdrettsnæringen, og hvor fort?

  Cato Lyngøy, direktør i Marine Harvest Norway ASA 

1340 - 1355 Norges Bonde- og småbrukarlags holdning til GMO i fôr

  Ole-Jacob Christensen, hovedstyremedlem i Norges Bonde- og Småbrukarlag

1355 - 1410 Påvisning og analyse av genmodifisert fõr

  Knut G. Berdal, forsker ved seksjon for fõr- og næringsmiddelmikrobiologi,   
  Veterinærinstituttet 

1410 - 1455 Debatt

1455 - 1500 Avslutning

  Knut A. Hjelt 

Møteleder: Knut A. Hjelt 
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Deltakerliste

Atiya	Ali;	Veterinærinstituttet
Odd	Alme
Vicky	Alme
Thor	Amlie;	Norsk	Biotekforum
Petter	Arnesen;	Marine	Harvest	ASA
Knut	Berdal;	Veterinærinstituttet
Eirik	Biering;	Direktoratet	for	Naturforvaltning
Ragnhild	Bleken	Rud
Ole	Johan	Borge;	Bioteknologinemnda
Kristin	Borud;	Ås	videregående	skole
Minati	Bye;	UiO
Sidsel	Børresen;	Ringsaker	vgs
Ole-Jacob	Christensen;	Norges	Bonde-	og	Småbrukarlag
Inger	Dag
Beate	Berglund	Ekeberg;	Miljøverndepartementet
Linda	Emanuelsen;	Veterinærinstituttet
Jon	Inge	Erdal;	ScanVacc	AS
Christian	Fjellstad;	Europabevegelsen
Grethe	Foss;	Bioteknologinemnda
Else	Marie	Fykse;	Forsvarets	forskningsinstitutt
Tron	Gifstad;	Vitenskapskomiteen	for	mattrygghet
Frøydis	Gillund;	GenØK	-	Senter	for	Biosikkerhet
Leif	Kåre	Gjerde;	Fiskå	Mølle	AS	
Hans	Birger	Glende;	Mattilsynet
Sigurd	Gulbrandsen;	Norsk	Biotekforum
Aslaug	Hagen;	Mattilsynet
Rut	Harildstad;	Fiskeri-	og	kystdepartementet
Øystein	Haslum;	Denofa
Berit	Hauge;	Juridisk	Fakultet
Anders	Heen;	Landbrukets	Forsøksringer
Bjarte	Heide;	Direktoratet	for	naturfovaltning
Ellinor	Helland;	BioMar	AS	
Gro-Ingunn	Hemre;	NIFES
Solbjørg	Hogstad;	Mattilsynet
Jens	Petter	Homleid;	TINE	FoU	Senter	
Hege	Hopen;	Norgesfôr	AS
Herborg	Haaland;	EWOS	AS
Emil	B.	Jessen;	Innovasjon	Norge
Lene	Johannessen;	Veterinærinstituttet
Susanne	Koudahl;	Landbruks-	og	matdepartementet
Åshild	Krogdahl
Finn	Petter	Kvamme
Sjur	Erik	Kvåle;	Landbruks-	og	matdepartementet
Reidun	Lilleholt;	Akvaforsk
Asbjørn	Lindh
Casper	Linnestad;	Bioteknologinemnda
Cato	Lyngøy;	Marine	Harvest	Norway

Marie	Løvoll;	Veterinærinstituttet
Astrid	Løvseth;	Veterinærinstituttet
Trine	Magnus;	Norsk	senter	for	bygdeforskning
Frode	Meland;	Norges	forskningsråd
Pernille	Mengshoel;	Norsk	Landbruk
Arne	Mikalsen;	Vitenskapskomiteen	for	mattrygghet
Ellen	Morrison;	Det	Norske	Veritas
Kjell	Anders	Måsøval;	BioMar	AS
Ole	Asbjørn	Ness;	Chr.	Holtermann
Leidulf	Nordang;	Felleskjøpet	Fôrutvikling	
Øyvind	Oaland;	Marine	Harvest	ASA
Ingrid	Olesen;	Akvaforsk
Anne	Mette	Onarheim;	Skretting	AS
Ingunn	Ormstad;	Mattilsynet
Guro	Meldre	Pedersen;	Det	Norske	Veritas
Juliana	Irina	Spies	Perminow;	
	 Landbruks-	og	matdepartement
Solveig	Ravnum;	Veterinær	Instituttet
Ragnhild	Reistad
Helge	Remberg;	Norgrain	as
Øyvind	Risnes;	Information	Manager	EWOS
Sissel	Rogne;	Bioteknologinemnda
Karin	Røhne
Gerhard	Schaller;	Agronor	AS
Nini	Sissener;	NIFES
Trond	Skaftnesmo;	Herba/Biologisk-Dynamisk	Forening	
Julie	Skjæraasen
Karl-Erik	Slinning;	Marine	Harvest
Øystein	Solevåg;	Bergfald	&	Co	as
Bjørn	Spilsberg;	Veterinærinstituttet
Henrik	Stenwig;	FHL
Ståle	Stien
Anne	Sundby;	Norges	Veterinærhøgskole
Per	Harald	Svendsen;	Felleskjøpet	Agri
Even	Søfteland;	Bioteknologinemnda
Kristoffersen	Thor;	Denofa
Bell	Batta	Torheim;	Utviklingsfondet
Norunn	Torheim;	Bioteknologinemnda
Steffen	Torsnes;	Folkehelseinstituttet
Siv	Heia	Uldal;	Norges	Bondelag
Marius	Ulleland;	Universitetet	i	Oslo,	IMBV
Odd	Vangen;	UMB-Ås
Thomas	Vermes;	Nationen	
Per	Olav	Vollen;	Denofa
Johnny	Ødegård;	Felleskjøpet
Stein	Magnus	Aanderaa
Pål	Aas;	FFI
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Tidligere møter arrangert av Bioteknologinemnda

-	Reproduksjonsturisme.	Åpent	møte	1.	november	2007,	Oslo
-	The	stem	cell	challenge.	Åpent	møte	14.	mai	2007,	Oslo

-	Globalisering.	Åpent	fagseminar	8.	desember	2006,	Ås	
-	Sæddonasjon	til	lesbiske	og	enslige?	Åpen	høring	23.	november	2006,	Oslo
-	Eggdonasjon.	Åpent	møte	8.	november	2006,	Oslo
-	Virus:	small	molecules	–	crucial	questions,	22.	september	2006,	Oslo
-	Hvem	snakker	for	barna?	Åpent	møte	6.	september	2006,	Oslo
-	Antibiotikaresistens,	fagseminar.	12.	juni	2006,	Oslo
-	Regulering	av	genetiske	undersøkelser	i	klinikk,	fagseminar.	7.	juni	2006,	Oslo
-	Preimplantasjonsdiagnostikk	og	forskning	på	befruktede	egg.	Seminar	26.	april	2006,	Trondheim.

-	Religion	og	bioteknologi.	Åpent	møte	14.	desember	2005,	Oslo.
-	Høring	om	forsking	på	befruktede	egg.	7.	desember	2005,	Oslo.
-	Høring	om	preimplantasjonsdiagnostikk	(PGD).	28.	november	2005,	Oslo.
-	Hardangers	blomstrende	fruktnæring	–	hva	kan	vi	høste	i	fremtiden?	8.	september	2005,	Ullensvang
-	DNA-registrering	av	hele	befokningen?	13.	juni	2005,	Oslo
-	Navlestrengsblod	–	Status,	fremtidsmuligheter	og	privatfinansiert	lagring.	17.	mars	2005,	Oslo

-	Small	molecules	–	crucial	questions.	17.	september	2004,	Oslo
-	Genressurser	og	rettigheter.	2.	september	2004,	Tromsø
-	Et	barn	i	ditt	bilde.	16.	juni	2004,	Bergen
-	Sameksistens.	29.	april	2004,	Oslo
-	Fosterdiagnostikk.	29.	januar	2004,	Trondheim

-	Biobanker.	18.	desember	2003,	Trondheim
-	Fosterdiagnostikk	og	verdier.	31.	oktober	2003,	Oslo
-	Bioterrorisme	og	biologiske	våpen.	10.	juni	2003,	Oslo
-	Regulering	av	DNA-vaksiner	og	genterapi	på	dyr.	24.	april	2003,	Oslo
-	Biopatenter	og	EU’s	patentdirektiv.	Åpent	møte	10.	februar	2003,	Oslo
-	Benefit	or	harm?	Power	and	politics	behind	GM	food.	Åpent	møte	5.	februar	2003,	Oslo
-	Assessing	the	risk	from	transgenic	plants	–	The	next	step	forward.	Åpent	møte	3.-4.	februar	2003,	Høvik

-	Gentester	i	arbeidslivet.	Åpent	møte	9.	september	2002,	Oslo
-	Debattmøte	om	bioteknologiloven,	4.	juni	2002,	Oslo
-	Risiko	og	GMO.	Åpent	møte	13.	mars	2002,	Oslo

-	Lekfolkskonferanse	om	stamceller,	23.-26.	november	2001,	Oslo
-	DNA	i	rettssalen.	Åpent	møte	24.	september	2001,	Oslo
-	Forsikring	og	DNA-tester.	Åpent	møte	18.	april	2001,	Oslo

-	Oppfølgingskonferansen	om	genmodifisert	mat.	Åpent	møte	15.-16.	november	2000,	Oslo
-	Biopatenter.	Åpent	møte	29.	september	2000,	Oslo
-	Kloning	og	humane	stamceller.	Åpent	møte	15.	juni	2000,	Oslo
-	Post	HUGO-æraen.	Åpent	møte	14.	juni	2000,	Oslo

Se	www.bion.no	for	ytterligere	informasjon	om	tidligere	arrangerte	møter.
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