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Viktig debatt på årsmøte med Geno, Norsvin og Tyr 
 
Denne uken var det tid for årsmøte med Geno, Norsvin og Tyr. Den første dagen var en viktig 
og spennende temadag hvor de tre organisasjonene gikk sammen om å sette fokus på 
genredigering og CRISPR-teknologi. 
 

Dagen ble ledet av Kjell Rakkenes, konserndirektør Nortura Kommunikasjon og Trygg Mat. 
Han introduserte innlederne som var Sigrid Thoresen (Seniorrådgiver i Bioteknologirådet), Eli 
Grindflek (FoU-leder i Norsvin), Merete Furuberg (Leder i Småbrukarlaget), Mat- og 
landbruksminister Jon Georg Dale og Lars Petter Bartnes (Leder i Norges Bondelag). 

Sigrid Thoresen og Eli Grindflek gav en interessant innføring i CRISPR/genredigering - en 
genteknologisk revolusjon. Dette gjør det mulig å klippe i DNA og på den måten deaktivere gener 
som kan gi uønskede egenskaper. I USA har man allerede produsert griser som er resistente mot den 
fryktede svinesykdommen PRRS. Metoden skiller seg fra tradisjonell GMO ved at det ikke settes inn 
arvestoff fra andre arter, og den er mye mer presis. 

Mat- og landbruksminister Jon Georg Dale benyttet anledningen til å skryte av arrangørenes 
langsiktige fokus på dyrehelse i avlen - Vårt nasjonale avlsarbeid er et åpenbart 
konkurransefortrinn for norsk matproduksjon, sa en tydelig imponert minister. 

Lars Petter Bartnes mente at for å lykkes i det grønne skiftet, handler det om å ta 
bioressurser og tilføre kunnskap og teknologi. Han var også tydelig på at vi må våge å diskutere 
og ta beslutninger om genredigering uten å skyve forbruker foran oss. 

Merete Furuberg snakket om viktigheten av intelligent og fremtidsrettet FoU, og trakk 
frem klyngefellesskapet i Heidner som et godt eksempel på dette. Bioteknologi er en del stor det 
av det grønne skiftet, og kloke politikere må ta riktige beslutninger, mente hun. 

Dagen ble avsluttet med en debatt mellom innlederne og publikum om genredigering. Det 
var tydelig at temaet engasjerte, det var mange spørsmål fra salen. Hva er mulighetene og truslene? 
Vil næringa ta teknologien i bruk? Klarer politikerne å henge med på den raske utviklingen? Det var 
enighet om at dette er et tema vi må vi ta stilling til, slik at Norge ikke blir hengende etter når 
«lyntoget forlater stasjonen». 
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