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Liv laga?

Syntetisk biologi tar mål av seg til å være 
løsningen på mange av de store probleme-
ne vi vil stå overfor i årene framover. Med 
syntetisk biologi starter vi med DNA-byg-
gesteinene og setter sammen et helt genom 
som man for eksempel kan putte inn i en 
bakterie som har fått fjernet sitt eget DNA. 
Slik får vi en ny organisme. Optimistene, 
med Craig Venter i spissen, tror at synte-
tisk biologi både skal gi oss mer miljøvenn-
lig biodrivstoff, som ikke går på bekost-
ning av matproduksjon, og at vi skal 
kunne bruke syntetisk biologi til diagnos-
tikk og behandling. Men er det bare mu-
ligheter med disse nye organismene? Lager 
vi virkelig noe vi har full kontroll over, el-
ler skaper vi med denne ingeniørtankegan-
gen bare nye og flere problemer for oss selv?

Etter en høst der virus har fått mer medi-
eoppmerksomhet enn noensinne, er det 
helt sikkert noen som vil synes at det vir-
ker irrasjonelt å bruke ressurser på å lage 
flere mikroorganismer enn det naturen 
selv har utviklet. Hvor sikre er disse nye 
organismene? Kan det ikke bli farlig om 
kunnskapen om hvordan man lager nye 
organismer havner i feil hender? Er dette 
en ny kilde til biovåpen? Hva skjer om or-
ganismene kommer ut i naturen?

Frontfiguren innen syntetisk biologi er 
som sagt forskningsstjernen Craig Venter, 
mannen som på slutten av 1990-tallet bi-
dro til at sekvenseringen av det menneske-
lige genom skjøt fart. Craig Venter fikk 

ekstra mye oppmerksomhet fordi det var 
sitt eget genom han sekvenserte, og han 
har stått fram i vitenskapelige tidsskrifter 
og snakket om hvilken informasjon han 
fikk om sin egen helse ved å se på detaljer i 
genene sine. Venter ble invitert til Norge 
av Bioteknologinemnda i januar 2009. Da 
holdt han foredrag om både syntetisk bio-
logi og sekvensering av enkeltindividers 
genom. Han snakket også om et av de an-
dre prosjektene sine der han prøver å lage 
en mikroorganisme som kan lage biodriv-
stoff. Han er opptatt av mulighetene, men 
også han mener at regelverk og definerte 
rammer er viktige for forskerne.

The European Group on Ethics in Science 
and New Technologies (EGE) kom nå i 
november med en rapport om etiske, retts-
lige og sosiale vurderinger knyttet til syn-
tetisk biologi, på oppdrag fra EU. EGE 
framhever at man må vurdere den langsik-
tige virkningen på økosystemene og at fø-
re-var-prinsippet må gjelde her som for 
andre genmodifiserte organismer (GMO-
er). Som for andre GMO-er er vi i Biotek-
nologinemnda opptatt av at vi trenger 
etiske vurderinger og lovverk for organis-
mer som er framstilt ved hjelp av syntetisk 
biologi. Vurderingen av GMO-er i Norge 
er basert på helse- og miljørisiko, bære-
kraft, samfunnsnytte og etikk. Også EU 
vurderer nå å vektlegge samfunnsøkono-
miske sider og etikk. Syntetisk biologi er et 
felt der vi i Norge har grunnlaget og bør 
prøve å bidra til at man tenker helhetlig. 

Da sørger vi for at ny teknologi kan tas i 
bruk i stor skala, men først etter at man 
har tatt seg god tid til å utrede og diskutere 
konsekvensene. 

Bioteknologinemnda ønsker nytenkning 
velkommen både når det gjelder tiltak som 
kan bidra til et bedre klima og tiltak som 
kan bidra til at vi framover får nok mat til 
hele klodens befolkning. Det er noe av det 
vi ønsker å bruke det kommende året til å 
diskutere. I tillegg ønsker vi å forfølge en 
av de andre problemstillingene fra møtet 
med Craig Venter i januar, nemlig hel-
genomsekvensering.




