
Hva er CRISPR?  
Er landbruket klar?
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• Prosjektleder genteknologi NCE Heidner Biocluster

• Medlem av forskningskonsortiet GENEinnovate
• Strategisk rådgiver i Kreftforeningen

• Medlem av genteknologiutvalget (NOU)
• Medlem av Antibiotikakampanjen





99%

50%







Den grønne revolusjonen
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Mange typer genetiske endringer mulige med genteknologi:

Genredigering GMO Syntetisk biologi
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Klimatilpasning av planter
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Konkurransevilkår og geopolitisk balanse









Har genredigering en fremtid i
norsk matproduksjon?
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Bør norsk oppdrett ta i bruk 
genredigering?

Forskningsrådets havbrukskonferanse 2018







Hva vil forbrukerne?



Tidligere undersøkelser har sett hovedsakelig på «gamle» 

GMOer (beregnet på det internasjonale markedet) 



Norske forbrukeres 
holdninger til 
genredigering i norsk 
landbruk og akvakultur



Bedre næringsinnholdet i planten, for eksempel tomater med 
høyere nivå av vitamin C eller helsebringende antioksidanter?

Tilpasse en plante til klimaendring, for eksempel hvete som bedre 
tåler tørke eller nedbør?

Utvikle høytytende planter, for eksempel hvete med større korn 
eller flere korn per aks?

Redusere sprøytemiddelbruk og avlingstap, for eksempel potet som 
bedre motstår tørråte (en vanlig soppinfeksjon i poteter)?

Bedre dyrehelsen, for eksempel kyr eller griser som er 
motstandsdyktige mot smittesykdom?

Endre utseende på planteprodukter, for eksempel frukt og 
grønnsaker med annen farge?

Bedre fiskehelsen i oppdrettsnæringen, for eksempel laks som er 
motstandsdyktig mot lakselus?

Redusere miljøbelastningen i oppdrettsnæringen, for eksempel steril 
oppdrettslaks som ikke kan krysse seg med villaks når den rømmer?

Endre utseende på dyreprodukter, for eksempel laksefilet med 
sterkere rosa farge?

Høytytende husdyr, for eksempel kyr med økt muskelmasse eller 
melkemengde?
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Hvor positiv eller negativ er du til å bruke genredigering på planter og husdyr i norsk landbruk og fiskeoppdrett, dersom hensikten med 
dette er å:
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Vet ikke, umulig å svare
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