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Matproduksjon i Norge i dag og i morgen 
– trenger vi GMO?
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Mange store utfordringer siste 30 år



• Største endring i EU siden Indre 
marked ble etablert

• EUs svar på FNs bærekraftsmål

• Ambisjonen er å lage «gullstandarden»

• Push and pull – fremelske og fremtvinge

• Industri, finans, energi og ny 
matstrategi: Farm to fork

EUs Green Deal



Vi må tilpasse oss klimaendringer 
- effektene på matproduksjonen er allerede stor

Klimarisiko 
og matsystemet

Klimaendringer 
skader produksjon av 

matråvarer globalt

Bør forberede oss på 
høy forekomst av 
avlingssvikt

Risikobildet blir forsterket 
når vi ser flere risikofaktorer

(NIBIO, Vista og Ruralis – Klimaendring utfordrer det norske matsystemet – august 2022)
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(Kilde: IPCCAR6 WG 2, Annex 1: Synthesis Report: Climate Change 2023)



“Gene-editing technology, including CRISPR, represents one of the most recent 
advances in genetics and its application to plant and animal breeding, and it 
has the potential to help satisfy the increasing global demand for food and 
agricultural products.” (FAO, des. 2022)

«For å nå målene om bærekraftig matproduksjon i et klima i endring, kan ny 
teknologi, som for eksempel genomredigering, være viktige verktøy i tillegg 
til konvensjonelle foredlingsmetoder og god agronomi.» (VKM, nov. 2022)

“Plant products with similar risk profiles can be obtained with conventional 
breeding techniques, targeted mutagenesis and cisgenesis.” (EFSA, 2020)

”Det er etisk problematisk at afvise GMO-sorter, hvis de kan bidrage til at
afbøde eller løse væsentlige problemer, og der ikke er gode argumenter for 
at afvise dem.” (Etisk Råd i Danmark, 2019)

Er genredigering løsningen?



Lav risiko for helse og miljø?

• Utgangspunktet for planteforedling og avlsarbeid -
genetisk variasjon

• Tradisjonell planteforedling – indusert mutagenese

• Tilsvarende eller lavere risikoprofil for produkter produsert 
med målrettet mutagenese

• Produkter fremstilt med genredigering defineres likevel 
som GMO etter dagens regelverk i EU og Norge 

Foto: Colourbox Foto: Unsplash 



(New Phytologist, Volume: 237, Issue: 1, Pages: 12-15, First published: 23 June 2022)

Situasjonen utenfor EØS-området er en annen



Konsekvenser
EU og Norge i bakevja?

• Genredigert mat og fôr må gjennom full 
godkjennsprosedyre 

• Får ikke godkjenning i EU uten spesifikke 
deteksjonsmetoder

• Importsituasjonen – handlingsrommet mht. 
WTO kan være problematisk

• EU Kommisjonen: GMO-regelverket ikke 
«fit for purpose» og til hinder for bærekraftig 
utvikling

Foto: Colourbox 



Større konsekvenser i Norge?

• EUs GM-regelverk ennå ikke innlemmet i 
EØS-avtalen

• EU har godkjent mange ulike genmodifiserte 
produkter til mat og fôr, ingen i Norge

• Norske virksomheter har ikke like vilkår 
som konkurrenter i EU

• Sjømat Norge har sendt brev til NFD og 
LMD om utfordringer mht. import av fôr



Hva nå?

• Sammen med aktører fra jord/fjord til bord 
skal Mattilsynet muliggjøre innovasjon av 
nye, trygge og mer bærekraftige produkter

• Sjømat Norge foreslår å unnta allerede EU-
godkjente GMO fra godkjenningskravet for 
GM fôr i matloven og ber NFD og LMD om å 
initiere prosessen

• Mattilsynet behandler Norges første GM-
søknad

• Hva skjer når EUs nye regelverk om bærekraft 
og genredigert mat kommer på plass?
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