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Høring - Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi 
felles forskrift om nemndas virksomhet 

Norges Bondelag har ingen merknader til forslaget om å endre Bioteknologinemdas navn 

til Bioteknologirådet. Vi har heller ingen merknader til å endre genteknologiloven slik at 

den gir hjemmel til å gi forskrifter om Bioteknologirådets virksomhet.  

  

Norges Bondelag vil for øvrig understreke at landbruk er en næring som i stor grad berøres 

av utviklingen av bioteknologi og genteknologi. Genteknologi åpner for endringer i 

hvordan matproduksjon skjer og er en teknologi som både har praktiske og 

produksjonstekniske konsekvenser, i tillegg til å reise etiske spørsmål og dilemmaer.  

 

Bonden vil være bruker av genteknologien. Som matprodusent og forvalter av 

naturressursene har bonden et ansvar for bærekraftig utvikling. Trygghet for matkvalitet og 

miljøeffektene av matproduksjon er viktig for samfunnet og landbruket. Det er også helt 

nødvendig at de etiske rammene for matproduksjonen blir belyst og drøftet. Landbruket er 

utgangspunktet for alle debattene som genteknologi reiser på disse områdene. Innsikt og 

kunnskap om praktisk landbruk og verdikjeden for mat må derfor være representert i 

ordskiftet om genteknologiske og bioteknologiske utfordringer, og dette må tas hensyn til 

ved sammensetningen av Bioteknologirådet.  

 

Vi forventer at forskriften som skal utarbeides om Bioteknologirådets 

virksomhet tydeliggjør at kunnskap og kompetanse i praktisk landbruk skal være 

representert blant Bioteknologirådets medlemmer.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Anne Thorine Lundstein         Ingrid Melkild 
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