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I. Hva er bioteknologi?

Bioteknologi omfatter en rekke teknikker som har det til felles at de utnytter
biologisk materiale eller biologiske prosesser. Selv om bioteknologien er kommet
i skuddet i 1980-årene, er visse former for bioteknologi velkjent helt fra oldtiden,
som f.eks. bruk av bakterier og gjær til fremstilling av vin, ost og eddik.

De generelle definisjoner av bioteknologi varierer endel. I den definisjon som
Forskningsrådenes Samarbeidsutvalg i Norge nå er blitt stående ved, defineres
bioteknologi som „all teknologi som bruker mikroorganismer, plante- og dyrecel-
ler eller deler av disse til å fremstille eller modifisere produkter, til medisinske
formål, til å forbedre planter og dyr og til å utvikle mikroorganismer for spesifik-
ke anvendelser". Etter denne definisjonen vil tradisjonelle metoder for avl innen
plante- og dyreforedling ikke bli regnet som bioteknologi.

Bioteknologiens betydning i human sammenheng blir behandlet i Ingse Stabels
referat. Jeg tar for meg de øvrige sider.

Bioteknologiske metoder kan grovt sett inndeles i fire hovedtyper:
a) Fermentering (gjæring). Dette kan være tradisjonell fermentering, der man

bruker mikroorganismer i produksjonen av brød, ost, vin osv. I nyere fermen-
teringsprosesser dyrker man mikroorganismer eller plante- og dyreceller i store
tanker for å få dannet bestemte stoffer (biokjemikalier). Slik har man siden 1.
verdenskrig fremstilt kjemikalier som butanol, aceton og glycerol, og etter siste
verdenskrig penicillin og andre antibiotika. Fremstilling av fiskevaksiner er et av
de nyeste eksempler på bruk av fermenteringsprosesser.

b) Enzymteknologi. Enzymer er proteiner som fungerer som katalysatorer for
kjemiske reaksjoner i den levende celle. Enzymer blir brukt til en rekke analyse-
formål, og de nyttes til produksjon av f.eks. ost og andre melkeprodukter og i
rengj øringsmidler.

c) Celle- og vevsteknologi innebærer at celler og vev fra planter eller dyr blir

1 Referenteir var leder for det regjeringsoppnevnte norske Bioteknologiutvalget, som
avga utredningene NOU 1989:8 - Bioteknologi og patentering og NOU 1990:1 - Moderne
bioteknologi - sikkerhet, helse og miljø.
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dyrket i et kunstig medium for å danne nye individer (kloning) eller produsere
biokjemikalier. Det er vesentlig lettere å dyrke planteceller enn dyreceller i kul-
tur. Ved sammensmelting av to forskjellige celler kan man få en ny celle som
kombinerer begges egenskaper, og som kan oppformeres videre. I plantefored-
ling brukes hybridcelleteknikk til å smelte sammen celler fra ulike arter til hybrid-
planter, f.eks. „pomat" - en hybrid mellom potet og tomat.

En egen gren av celle- og vevsteknologien som kan få betydning for dyrefored-
lingen, er embryoteknologi. Dette omfatter forskjellige teknikker:

- hormonbehandling (superovulasjon) med påfølgende befruktning og oppsam-
ling og overføring av embryo;

- in vitro befruktning der eggcellen befruktes i laboratoriet og det befruktede
egget blir implantert i en livmor;

- oppdeling av embryoer på et tidlig stadium (16-32 celler) slik at hver del ut-
vikler seg til et nytt embryo;

- sammensmelting av embryoer fra forskjellige arter på et tidlig stadium (8-32
celler) med implantering i en livmor.

De tre første av disse teknikkene gir mulighet for å danne et antall genetisk like
individer, men ingen mulighet til å foreta genetiske modifikasjoner. Ved den fjer-
de teknikken får man frem et nytt individ (kimært dyr) der et stort antall gener
fra hver av de opprinnelige artene inngår. Et eksempel på kimære dyr er „gaut" -
en hybrid mellom sau (får) og geit.

d) Genteknologi brukes til å isolere, endre og overføre arvestoffet i levende or-
ganismer. På denne måten kan man fjerne eller forsterke organismens egen-
skaper, og tilføre den nye egenskaper.

Genteknologien omfatter forskjellige teknikker.2 Mutasjonsteknikk har vært
kjent i hele etterkrigstiden innen planteavl og industriell fermentering, og kan
brukes til å fjerne eller endre egenskaper, men ikke til å tilføre organismen en ny
egenskap. Med delesjon går man inn i DNA-molekylet3 og fjerner deler av gen-
materialet, f.eks. det gen som koder for dannelse av iskrystaller hos en bestemt
bakterie.

Genspleising (rekombinant DNA-teknikk) ble utviklet for vel 15 år siden, og
kan brukes til å overføre arvestoff fra en hvilken som helst organisme til en an-
nen. Dette kan skje på tvers av artsgrensene innenfor alle riker av organismer,
også mellom dyr og mikroorganismer (bakterier, virus m.m.) og mellom planter
og dyr. Foreløpig har man bare klart å få til vellykket genoverføring med enkelt-
gener eller et fåtall gener. Egenskapene til høyere organismer beror på tusenvis

2 Proteinmodellering og polysakkaridmodellering, som gir mulighet for å lage nye prot-
einer og polysakkarider, kommer i tillegg til de teknikker som nevnes i teksten.
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av gener, og overføring av ett gen mot organismens 50 000-100 000 normale gener
vil føre til en beskjeden kvantitativ forandring. Den kvalitative forandring er av-
hengig av hvilken egenskap som det overførte genet koder for. Målrettet foran-
dring forutsetter at vi vet hvilke gener eller genkombinasjoner som koder for hvil-
ke egenskaper, noe vi fortsatt i stor grad mangler kunnskap om.

Genspleising kan gjøres på organer i et fullt utviklet individ. Individet kan da få
en ny egenskap, men den er ikke arvelig (somatisk genterapi). Hvis genspleisin-
gen blir foretatt helt tidlig i organismens utvikling, f.eks. på kjønnsceller, blir den
nye egenskapen arvelig. Slike genmodifiserte organismer kalles transgene organis-
mer.

I fortsettelsen tar jeg ikke sikte på å behandle alle former for bioteknologi,
men konsentrerer oppmerksomheten om fremstilling og bruk av genmodifiserte
organismer. Av de forskjellige bioteknologiske metodene er det derfor særlig
genteknologi, embryoteknologi og hybridcelleteknikker som vil ha interesse.
Men den praktiske betydning som genmodifiserte organismer - særlig mikroorga-
nismer - kan ha, skyldes i stor grad at de kan utnyttes i fermenteringsprosesser og
oppformeres ved celle- og vevsteknologi.

II Muligheter og faremomenter knyttet til genmodifiserte organismer

1. Mulighetene
Moderne bioteknologi vil etter manges mening åpne en ny æra med mer

omfattende konsekvenser enn informasjonsteknologien har hatt. Foreløpig
skjer fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer for det meste som
ledd i forskning og utviklingsarbeid, og det er ennå usikkert når de praktiske
nyttevirkninger kan gjøre seg gjeldende i stor skala. OECD regner med at bi-
oteknologien vil få nasjonaløkonomisk betydning først godt etter år 2000.
Når det gjelder markedspotensialet for bioteknologiske produkter, finnes det
imidlertid anslag som går opp til 600 milliarder kroner i år 2000.

Når bioteknologien skal vurderes i et rettslig perspektiv, er det viktig å
trekke inn de utviklingsmuligheter som foreligger. Ennå står vi i den situa-
sjon at vi med rettslige virkemidler kan søke å påvirke en fremtidig utvikling,
i stedet for å nytte rettssystemet til å løse konflikter og problemer som allere-
de er oppstått.

Moderne bioteknologi - spesielt genteknologien - har ført til en sterk øk-
ning av grunnleggende kunnskap om biologiske fenomener. Mulighetene for
anvendelse ligger innen en rekke områder: Humanmedisin (både forebyg-
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gende medisin, diagnostikk og behandling), landbruk, havbruk, industri og

miljøvern.

a) For landbruket kan genteknologi få betydning både for planteforedling,

husdyravl og veterinærmedisin.

Seiv om genspleising fortsatt er på forsøksstadiet for de fleste enfrøbladete

arter (f.eks. hvete og bygg), regner man med at genspleising snart vil være

mulig for de fleste plantearter. Dette gir mulighet for å utvikle planter med

høyere proteininnhold, eller planter som har større evne til å tåle stress

(frost, tørke, saltholdig jord), sykdommer og skadedyr. Det kan også bli ut-

viklet planter med større evne til å tåle plantevernmidler, noe som vil mulig-

gjøre sprøyting tidligere eller i større omfang enn hittil.

I husdyrbruket kan genteknologi få betydning både for ulike innsatsfak-

torer og for avlsarbeidet. Det kan gi mulighet for sikrere testing av dyrenes

arveegenskaper og dermed åpne for mer målrettet og effektiv husdyravl. Em-

bryoteknologi vil virke i samme retning, og handel over landegrensene er

enklere og mindre smittefarlig når det kan skje med embryoer enn med ut-

viklede dyr. Derimot er det foreløpig uklart hvilke muligheter genspleising

og fremstilling av transgene dyr gir for landbruksformål. Dette skyldes bl.a.

at man kjenner dårlig til hvilke gener som koder for de forskjellige egen-

skaper hos dyrene, og at det er risiko for at innføring av nye enkeltgener kan

forstyrre dyrenes fysiologiske balanse eller volde genetiske skader. Dagens

teknikk er likevel god nok til å frembringe transgene dyr til produksjon av

biokjemikalier, slik det er skjedd med en transgen sau som utskiller blod-

faktor IX i melken.

I veterinærmedisin kan genteknologi utnyttes til bedre diagnostikk og fore-

byggelse av sykdommer, bl.a. gjennom produksjon av vaksiner. Genterapi på dyr

kan tenkes å reparere medfødte defekter.

b) Når det gjelder havbruk og fiskeoppdrett, byr moderne bioteknologi langt på

vei på tilsvarende muligheter som ved dyreforedling og veterinærmedisin. Gen-

teknologi kan ha betydning bl.a. for utvikling av vaksiner mot alvorlige fiskesyk-

dommer. Med genspleising kan det utvikles transgen fisk med evne til særlig hur-

tig vekst, ønsket smak eller økt proteininnhold. Enzymteknologi er tatt i bruk til

utvikling av fiskefor som gir en sunnere bestand.

c) Bruk av genmodifiserte organismer vil bli aktuelt innenfor en rekke industri-

sektorer. Det kan gi nye produkter og raskere, renere og større produksjon av

kjente produkter.

For tilgangen på insulin har genteknologien allerede hatt stor betydning. En

lignende utvikling er underveis når det gjelder vaksiner og andre farmasøytiske
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produkter. F.eks. kan hepatitt-B-vaksine fremstilles ved hjelp av genteknologi i
større omfang enn nå og med redusert risiko for overføring av smitte.

Bruk av enzymteknologi kan i en rekke tilfelle erstatte kjemiske prosesser i in-
dustrien. Produksjonen av enzymer skjer ved hjelp av mikroorganismer, og ver-
dens største enzymprodusent - den danske bedrift Novo Nordisk - er i ferd med å
gå over til genspleisede mikroorganismer i sin produksjon.

Innenfor oljeutvinning og gruvedrift m.v. kan det bli mulig å utvinne en større
del av forekomstene ved bruk av genmodifiserte mikroorganismer.

d) Miljøvernhensyn kan fremmes ved at genmodifiserte organismer erstatter
andre produksjonsprosesser som er forurensende eller ressurskrevende. Moderne
bioteknologi kan også gjøre det mulig å utnytte biologisk eller mineralsk avfall
som ressurs, f.eks. avfall fra fiskeindustrien. Genmodifiserte mikroorganismer
kan tenkes utnyttet som biologiske plantevernmidler i stedet for kjemiske. Får
man frem genmodifiserte, nitrogenfikserende planter, kan man redusere bruken
av kunstgjødsel med påfølgende miljøproblemer.

For det annet kan genmodifiserte organismer bli tatt i bruk til å løse eksisteren-
de miljøproblemer, f.eks. i renseanlegg eller til nedbryting av olje eller andre
miljøfarlige stoffer. Genmodifiserte organismer tenkes utnyttet til miljøover-
våking og -analyse.

2. Faremomentene
Fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer kan også medføre risiko

for skadevirkninger for mennesker og naturmiljø. Dette blir omtalt nedenfor.
Bruken av genteknologi kan dessuten ha fordelingsmessige konsekvenser (se
under 3). Etiske motforestillinger blir tatt opp under III.

Den genmodifiserte organismen kan tenkes å få genetiske skader og funk-
sjonsforstyrrelser, i stedet for eller i tillegg til den tilsiktede endring. Gen-
modifiserte organismer - særlig mikroorganismer - kan ha egenskaper som
fremkaller sykdom hos mennesker og andre levende organismer som kom-
mer i kontakt med dem. Dette er først og fremst et arbeidsmiljøproblem,
men det kan bli et folkehelseproblem dersom organismen kommer ut i om-
givelsene. Skjer dette, kan også naturmiljøet bli påvirket på forskjellig vis.

I alle tilfelle vil det være spørsmål både om hva slags og hvor omfattende
skadevirkninger som kan tenkes å inntre, hvilken sannsynlighet det er for at
de inntrer, og hvilken risiko samfunnet er villig til å ta i forhold til den poten-
sielle nytteverdi ved genteknologien. Det siste er et spørsmål om hva som er
et akseptabelt risikonivå - og det kan tenkes å avhenge av hvilket formål virk-
somheten har.
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„Risikoen" avhenger i denne sammenheng både av skadens art og dens
omfang, og hvilken sannsynlighet det er for at skade inntrer. Risikobegrepet
er imidlertid ikke entydig.

For det første kan man ha for øye den faktiske risiko - dvs. den risiko som
man kan beregne ut fra erfaringer med tilsvarende virksomhet. Fordi vår
praktiske erfaring med genmodifiserte organismer er så begrenset, er det
imidlertid ofte den potensielle risiko det siktes til - dvs. en tenkt risiko ut fra
de erfaringer man har med annen type virksomhet som det er naturlig å sam-
menligne med. Gjelder det bruk av genmodifiserte patogene mikroorganis-
mer, er det naturlig å ta utgangspunkt i risikoen ved bruk av naturlige syk-
domsfremkallende mikroorganismer. Da det internasjonale forskningsmiljøet
i 1974 innførte en selvpålagt forskningsstopp, var det først og fremst ut fra en
vurdering av den potensielle risiko.

Endelig kan man sikte til den opplevde risiko - dvs. den subjektive opp-
levelse av risiko. Den kan godt være større enn den faktiske risiko, f.eks.
dersom det dreier seg om virksomhet som er ny, ukjent og som det er liten
åpenhet om - i motsetning til risikabel virksomhet som er en del av hverdags-
livet.

Det synes klart at man ikke kan si noe helt generelt om den faktiske risiko
for skadevirkninger ved fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer.
Det vil avhenge både av organismens egenskaper og av miljøet den opptrer i.
Et hovedskille går mellom innesluttet bruk (i laboratorier og lukkede produk-
sjonsprosesser) og utsetting i miljøet. Dette skillet er særlig viktig for mikro-
organismer, men har også betydning i forhold til planter og dyr.

Hvilke virkninger en genmodifisert organisme får i naturmiljøet, avhenger
av flere forhold. For det første er det spørsmål om hvilke egenskaper den
genmodifiserte organismen får, og hvilken evne den har til å etablere, for-
mere og spre seg under naturlige betingelser. Dernest har det betydning om
den genmodifiserte organismen er i stand til å utkonkurrere eller overføre
sykdom til eksisterende organismer. For det tredje er det viktig om arvestof-
fet kan overføres til andre organismer innen samme art eller andre arter. Det
vil videre ha betydning om man praktisk kan fastslå uønskede konsekvenser
og gripe inn mot videre spredning av den genmodifiserte organismen.

Risikoen ved innesluttet bruk av mikroorganismer er særlig knyttet til de-
res evne til å fremkalle sykdom og til faren for at de skal slippe ut av den luk-
kede prosess som de brukes i. Utslippsfaren kan motvirkes ved forskjellige
fysiske, kjemiske og biologiske sikringstiltak. Bruk av kunstig svekkede orga-
nismer med liten evne til å overleve i et naturlig miljø, er et eksempel på slike
sikringstiltak. Når det gjelder sykdomsfaren, har man over hundre års er-
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faring med å vurdere og treffe tiltak mot sykdomsfremkallende naturlige mi-
kroorganismer. Denne erfaringen kommer også til nytte i arbeid med gen-
modifiserte organismer.

Utsetting av genmodifiserte organismer har til hensikt at de skal overleve i
miljøet. Denne overlevelsesevnen øker risikoen for at organismene skal spre
seg ukontrollert. Selv om den utsatte organismen kan fungere slik hensikten
var på det stedet hvor den ble satt ut, risikerer man at den dukker opp i and-
re deler av økosystemet hvor den blir dominerende eller endrer de økologis-
ke forhold på annen måte. Iallfall for mikroorganismer og en rekke dyreklas-
ser gjelder det at dersom de først er satt ut, vil det i praksis være vanskelig -
til dels umulig - å tilintetgjøre eller samle dem opp igjen.

3. Fordelingsmessige konsekvenser
Innføring av ny teknologi kan ha store fordelingsmessige konsekvenser,

både når det gjelder næringsstrukturen i det enkelte land og i forholdet mel-
lom landene.

a) Det er dyrt å utvikle genteknologien. Produsenter som tar den i bruk,
kan imidlertid få vesentlige konkurransefordeler i forhold til andre, og effek-
tivisering av produksjonen kan føre til overproduksjon innen et begrenset
marked. Et eksempel gjelder bruk av bovint somatotropin (BST). Dette er et
veksthormon som påvirker melkeproduksjonen hos kyr, og det kan produ-
seres rimelig og i store mengder ved hjelp av genteknologi. Det er godkjent
for bruk i USA, og en offisiell undersøkelse tyder på at bruk av BST kan føre
til at 30 % av melkeprodusentene må nedlegge.

b) Mer alvorlig er nok de fordelingsmessige konsekvenser som genteknolo-
gien kan tenkes å få i forholdet mellom industriland og utviklingsland. Gente-
knologi - og andre former for moderne bioteknologi - gjør det mulig å frem-
stille industrielt produkter som kan erstatte en rekke naturprodukter som er
helt sentrale i utviklingslandenes eksport. I USA fremstiller man søtstoffet
høyfruktosesirup fra mais ved hjelp av enzymteknologi, og dette er en ve-
sentlig årsak til at USAs sukkerimport fra utviklingsland er gått ned med 75
% på ti år.

De eksisterende genetiske ressurser i verden er et nødvendig grunnlag for
genspleising. Mesteparten av verdens genetiske ressurser befinner seg i utvik-
lingsland, der artsrikdommen er størst. Med genteknologien blir disse genetiske
ressursene i praksis utnyttet i industriland uten at utviklingslandene får kompen-
sasjon for det. Produksjon ved genteknologi vil også ha en tendens til å bli rettet
mot industrilands behov, for det er her det finnes kjøpekraftige markeder som
kan betale de store utviklingskostnadene knyttet til bruk av genteknologi.
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Hvis det ikke blir satt i verk særlige tiltak, er det derfor en fare for at bruken av
genteknologi drar nytte av ressurser fra utviklingsland, men øker den økonomis-
ke avstand mellom dem og industrilandene. På den annen side åpner genteknolo-
gien viktige muligheter for å bedre utviklingslandenes situasjon, spesielt når det
gjelder matvareproduksjon. Fremstilling av tørke- og salttolerante plantesorter
kan gjøre det mulig å ta i bruk nytt land til matvareproduksjon, og fremstilling av
mer høytytende og proteinrike sorter kan bidra til å løse matvareproblemet i den
tredje verden. Blant annet av disse grunner er det mange som i genteknologien
ser en nøkkel til å løse utviklingslandenes problemer.

Ill Etiske overveielser og motforestillinger

Etiske betraktninger kan dels understreke positive verdier og handlemåter,
dels innebære skranker. Den etiske vurdering av genteknologien kan dels knytte
seg til slike konsekvenser som jeg har nevnt under II. Dette kan f.eks. gjelde for
spørsmålet om hvilken risiko det er akseptabelt å ta for å fremme et positivt for-
mål ved å fremstille og ta i bruk genmodifiserte organismer. Etiske overveielser
kan også gjelde fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer i seg seiv, uten
hensyn til mulige konsekvenser.

Når genteknologiens konsekvenser skal vurderes i etisk sammenheng, er det
selvsagt ikke nok bare å se på følgene for den aktør som fremstiller eller tar i
bruk genmodifiserte organismer. Også alle andre konsekvenser, både på kort og
lang sikt, for mennesker og naturmiljø, direkte virkninger og fordelingsvirknin-
ger, hører med i den etiske vurdering.

Et sentralt spørsmål for den etiske vurdering av genteknologien er om naturen
har en egenverdi, eller om den bare har verdi som middel til å tilfredsstille mennes-
kelige behov. Det har variert historisk og mellom forskjellige religiøse og filosofis-
ke retninger hvilken vekt man har lagt på naturens integritet. Jo sterkere na-
turens egenverdi blir understreket, desto mer betenkelig vil det etisk sett være å
foreta de inngrep som fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer vil være.
På den annen side har vi en lang og stort sett etisk akseptert tradisjon når det gjel-
der å påvirke naturen i landbruk og annen næringsdrift og gjennom planmessig
avlsarbeid.

Seiv om man tillegger naturen egenverdi, behøver ikke det føre til at alle inn-
grep i naturens arvemasse blir uakseptable. Også menneskelig helse og utvikling
kan bli betraktet som en egenverdi, som det kan være aktuelt å avveie naturens
egenverdi mot. Med et slikt syn kan den etiske bedømmelse innebære at naturens
egenverdi må ha forrang hvis ikke bruken av genteknologi gir vesentlige fordeler
for menneskelig helse og utvikling.
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Bruk av genmodifiserte organismer kan være et hjelpemiddel til å løse vesent-
lige menneskelige problemer, f.eks. bekjempelse av alvorlige smittsomme syk-
dommer eller matvarekrisen. I slike tilfelle kan hensynet til menneskelig helse og
utvikling gjøre det aktuelt å se det som etisk tilrådelig - kanskje til og med en
etisk förpliktelse - å ta genteknologien i bruk.

Det kan også stilles etiske spørsmål ut fra hensynet til den genmodifiserte orga-
nisme selv. Dyrevernhensyn står sentralt her. Når genteknologi brukes til å kure-
re sykdommer i husdyrbruket, må dette - iallfall normalt - anses som upro-
blematisk og anbefalelsesverdig etisk sett. Hvis genteknologi derimot brukes til å
reparere en defekt skapt gjennom tidligere menneskelige inngrep - f.eks. den
svakhet i hofteleddet som er vanlig hos schäferhunder takket være mange års inn-
avl - blir den etiske vurdering mer tvilsom. Og hvis en organisme blir modifisert
genetisk på en måte som forstyrrer dyrets naturlige funksjoner - f.eks. at dyret
betaler prisen for hurtig vekst med skjelettlidelser - blir den etiske vurdering di-
rekte problematisk. Dette gjelder enda mer for transgene organismer, hvor den
genmodifiserte egenskap går direkte i arv.

Må den etiske vurdering av genteknologien foretas i hvert enkelt tilfelle, eller
kan det skje mer generelt? I siste fall kan den etiske bedømmelse være negativ
(eller positiv) selv om bruken av genteknologi i det enkelte tilfelle ikke er det.
Behovet for å markere verdier kan tilsi en slik mer generell vurdering, selv om
det kan føre til at man gir avkall på nyttig bruk av genteknologi i enkelte sam-
menhenger. Hvis man avstår fra en så generell etisk bedømmelse, kan det i prak-
sis bety at man överlåter den etiske vurdering til den enkelte aktør, med fare for
at etiske motforestillinger blir tilsidesatt av aktørens egeninteresse i tiltaket.

IV Rettslig regulering

1. Behovet for rettslig regulering
De store muligheter, betydelige faremomenter og etiske dimensjoner som

fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer har, gjør det etter min me-
ning klart at dette ikke er spørsmål som kan overlates til den enkelte interes-
serte aktør alene. Det er et behov for rettslig regulering.

Formålet med en rettslig regulering kan for det første være å sikre at frem-
stilling og bruk av genmodifiserte organismer ikke vil stride mot etiske grunn-
v er dier i samfunnet. Et annet hovedformål vil være å forhindre skadevirk-
ninger ved bruk av genteknologi.

Et tredje formål kan være å fremme den mest fordelaktige bruk av gente-
knologi. Rettsregulering kan være nødvendig for å fjerne hindringer eller

6 Nordisk juristmøde
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motstand mot å ta i bruk genteknologi på aktørnivå når det ut fra en sam-
funnsmessig totalvurdering vil være ønskelig. Videre er det ikke likegyldig
hva man tar genteknologien i bruk til - f.eks. om store intellektuelle og øko-
nomiske ressurser nyttes til å „forbedre" smaken i tomatplanter istedenfor til
å løse verdens matvareproblemer. Særlig gjelder dette når bruken kan reise
etiske motforestillinger.

Men kan ikke rettsregulering bli en hemsko for utviklingen av moderne
bioteknologi? Det hevdes at hverken de besluttende eller de kontrollerende
organer i samfunnet vil ha mulighet for å skaffe seg så stor innsikt som bru-
kerne av genteknologien har. Fremstilling og bruk av genmodifiserte organis-
mer er ikke noe ferdig utviklet område kunnskapsmessig og teknologisk, men
helt i startfasen. Videreutvikling er avhengig av at innovasjonstrangen ikke
blir dempet. Dette gjelder aller mest dersom det er tale om å regulere forsk-
ning på området. Selv prosjekter som ikke vil bli prioritert i samfunnsmessig
sammenheng, kan ofte ha sideeffekter og gi ringvirkninger som har stor posi-
tiv verdi. Noen vil kanskje også ta det aksiomatiske utgangspunkt at det
er galt å regulere en bestemt teknologi, f.eks. fordi det kan vri konkurr-
ansen.

Jeg anser ikke disse argumentene for avgjørende. Det var informasjonstek-
nologien som ga støtet til moderne personvernlovgivning, og genteknologien
bør få lignende følger på sitt felt. Fremstilling og bruk av genmodifiserte or-
ganismer har altfor mange sider og konsekvenser som lett kan bli oversett el-
ler undertrykt dersom den enkelte aktør står fritt uten noen form for sam-
funnsmessig regulering. Den negative effekt som en rettslig regulering kan
tenkes å ha, får samfunnet heller veie opp med å sette inn positive stimulan-
ser der det er særlig behov for det.

Jeg tar nedenfor opp til diskusjon et utvalg av rettspolitiske spørsmål som
lovverket i de nordiske land må forholde seg til. Spørsmålet om man kan nå
de anbefalte løsninger gjennom tolking og anvendelse av det eksisterende re-
gelverk, lar jeg ligge. Jeg tar heller ikke opp spørsmål om det bør vedtas en
særskilt lov for genteknologi (slik det langt på vei er gjort i Danmark, som
fikk verdens første lov om miljø og genteknologi i 1986, men ikke i Sverige),
hvilke fagmyndigheter som bør administrere regelverket, eller om behovet
for ens regler på tvers av landegrensene.

2. Oversikt over noen aktuelle rettslige styringsmidler
Lovverket kan ta i bruk forskjellige teknikker til å styre fremstilling og

bruk av genmodifiserte organismer. Det kan f.eks. være
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- absolutte forbud, som det ikke kan dispenseres fra. Dette er det virkemid-
del som i utgangspunktet gir best sikkerhet mot skadevirkninger, men det
kan samtidig avskjære oss fra en fordelaktig utnytting av genteknologi-
en;

- konsesjonsordninger, hvoretter det kreves en tillåtelse i det enkelte til-
felle, som kan gis eller nektes etter en samlet vurdering av de forskjellige
hensyn som gjør seg gjeldende;

- generelle forskrifter (særlig om sikkerhetskrav), hvoretter virksomheten
er lovlig dersom forskriftenes krav er oppfylt;

- avgifter eller erstatningsregler, som ikke tvinger til en bestemt handlemå-
te, men som virker som en drivkraft til å unngå de økonomiske virkninger av
regiene.

Et regelverk må normalt kombineres med en form for kontroll med at reg-
lene blir etterlevd. Dette kan skje i form av internkontroll (i forsknings-
institusjonen eller bedriften selv) eller ved eksternkontroll (av utenforståen-
de instanser), eventuelt en kombinasjon.

Valget av rettslig styringsmiddel avhenger bl.a. av hva slags virksomhet
som skal reguleres. Jeg skiller nedenfor mellom forskning, næringsmessig
bruk i lukkede prosesser og utsetting i miljøet. Andre forhold som kan på-
virke valget av styringsmiddel er om det gjelder mikroorganismer, planter el-
ler dyr, hva slags genetisk endring det gjelder, og hvilket formål den skjer
for.

Tradisjonelle rettslige styringsmidler egner seg best med sikte på å unngå
skadevirkninger. Men det er også behov for rettsregler til å stimulere ut-
viklingen av bioteknologi i en retning som samsvarer med prinsippet om bæ-
rekraftig utvikling („sustainable development"). Regler om offentlige til-
skudd er ett slikt virkemiddel. Krav om bruk av moderne bioteknologi frem-
for tradisjonelle kjemiske prosesser i tillåtelser etter
forurensningslovgivningen er et annet virkemiddel. Forbyr man visse former
for bruk av genteknologi, kan det kanalisere utviklingen i en annen og ønsket
retning. Men det er behov for juridisk fantasi til å utvikle virkemidler som
kan virke som en positiv stimulans.

Når rettsreglene forutsetter vedtak av offentlige myndigheter, er det viktig
at premissgrunnlaget legges til rette for å treffe vedtak i samsvar med regel-
verkets formål. Dette forutsetter bl.a. at etiske aspekter blir klarlagt og mil-
jø- og helsemessige konsekvenser på kort og lang sikt utredet. Vår mangel på
erfaring gjør det også nødvendig å ta stilling til hvordan man skal hanskes
med tvil om virkningene, f.eks. i form av bevisbyrderegler.
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3. Forskning
Fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer befinner seg foreløpig

for det meste på forskningsstadiet. Rettslig styring på dette stadium reiser
grunnleggende spørsmål fordi forskningsfrihetens prinsipp står så sterkt i vå-
re samfunn. Forskningsfriheten har dessuten sammenheng med et mer ge-
nerelt informasjonsfrihetens prinsipp.

Også andre forhold kan forklare motviljen mot å styre forskningen: Når vi
står ved kunnskapens grenser, kan det være vanskelig for andre enn for-
skerne selv å foreta de nødvendige vurderinger. For det annet er det ofte
uforutsigbart hvilke resultater forskning - særlig grunnforskning - i det lange
løp fører med seg, og en bevisst styring med tanke på bestemte resultater blir
dermed meget vanskelig. Og for det tredje kan man ha regnet med at for-
skerne i sin sannhetssøken vil vurdere sin forskning uavhengig av økonomis-
ke og andre interesser. Men dette er lite realistisk når så mye av forskningen
foregår i nær tilknytning til næringsvirksomhet, og det overser dessuten at
forskerambisjonene i seg selv kan gjøre en blind for motforestillinger. Gente-
knologien gjør etter min mening at man ikke lenger kan ta forskningsfriheten
for gitt uten nærmere diskusjon.

Visse former for regulering av forskningsaktiviteter er uproblematisk. Det
er ikke særlig problematisk å fremme forskning i bestemte retninger ved å al-
lokere tilskudd dit, selv om en slik praksis kan hemme forskningen på felter
som ikke nyter godt av tilskudd. Det er videre klart at det kan - og bør - stil-
les sikkerhetsmessige krav til forskningsaktiviteter.

Med utgangspunkt i retningslinjer fra de amerikanske National Institutes
of Health er det internasjonalt vanlig å inndele fremstilling og bruk av gen-
modifiserte mikroorganismer i lukkede prosesser i fire risikoklasser med kor-
responderende sikkerhetskrav. Hva som skal inngå i de enkelte risikoklasser,
vil dels bero på hvilke sikkerhetskrav som stilles, dels på hva man anser som
et akseptabelt risikonivå. Dette systemet kombineres med en godkjenning av
laboratorier med sikkerhetstiltak for bestemte risikoklasser. Tanken er at
man mest mulig skal unngå individuell behandling av de enkelte prosjekter.
Jo høyere risikoklasse, desto strengere vil sikkerhetskravene være. Dette ar-
ter seg dels ved stigende krav til sikkerhetstiltak av fysisk, kjemisk og bi-
ologisk art, dels ved at det i de høy este risikoklasser kre ves individuell god-
kjenning mens det i laveste kanskje ikke en gang kreves forhåndsmelding, og
dels gjennom hvilken instans som er kompetent til å behandle saken - for de
enkleste forsøk kan det være nok med behandling av sikkerhetskomitéen ved
vedkommende institusjon.

Systemet med risikoklasser gir mulighet for enkel behandling og gjør det
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dermed lettere å ta genteknologien i bruk, men skaper en fare for at de på-
lagte sikkerhetstiltak ikke er helt adekvate i forhold til det enkelte prosjekt.
Hver enkelt risikoklasse vil omfatte en rekke typer genmodifiserte organis-
mer med forskjellig skadepotensiale. F. eks. kan noen være sykdomsfremkal-
lende men by på liten fare for naturmiljøet, mens det for andre kan være om-
vendt.

Tese 1: Fremstilling og bruk av genmodifiserte mikroorganismer til forsøk i
lukkede prosesser (innesluttet bruk) bør klassifiseres i henhold til regelfestede
risikoklasser med tilhørende sikkerhets krav. Sikkerhetskravene må settes med
tanke på både helse- og miljømessige konsekvenser og settes slik at de gir god
sikkerhet ved de mest risikable prosjekter innen klassen. For prosjekter som
klart er mindre risikable bør det være mulig å få lempet på sikkerhetstiltakene
etter individuell søknad.

Regulering av forsøk med dyr ut fra dyrevernhensyn har gammel hevd, og
kan selvsagt også gjelde genteknologiske eksperimenter på dyr. Men hva
med f.eks. fremstilling av nye typer genmodifiserte organismer, herunder ki-
mære dyr? Skal forskersamfunnet her stå fritt uten noen form for samfunns-
messig kontroll? Vil en form for kontroll eller rådgivning virke innsiktsløs,
tungvint og hemmende for forskningen?

Tese 2: Fremstilling av nye typer genmodifiserte organismer som ledd i
forskning bør bare kunne skje etter etisk rådgivning.

4. Næringsmessig fremstilling og bruk i lukkede prosesser

Det er først og fremst genmodifiserte mikroorganismer som det er aktuelt å
utnytte industrielt. Mikroorganismene kan formere seg seiv, og et hoved-
punkt i reguleringen må være å sikre at de ikke kommer ut av den lukkede
prosess og volder skade på helse eller naturmiljø. Eksemplet med blodfaktor-
sauen viser imidlertid at også genmodifiserte dyr kan bli utnyttet i industriell
produksjon, og det kan tenkes å reise både dyrevernspørsmål og andre etiske
motforestillinger.

Næringsmessig bruk vil gjerne gjelde større mengder enn forsøksbruk. Det-
te kan øke faren for utslipp og for skadevirkninger dersom utslipp skjer.
Dessuten skjer den næringsmessige bruk med sikte på omsetning av de frem-
bragte produkter, og det kan være nødvendig å unngå at genmodifiserte or-
ganismer blir spredt sammen med de ferdige produktene eller gir dem ut-
ilsiktede egenskaper. Tilsammen tilsier dette at næringsmessig fremstilling og
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bruk bør vurderes i hvert enkelt tilfelle, men erfaring kan gjøre det forsvarlig
å foreta reguleringen gjennom forskrifter for ulike typetilfelle. Vurderingen
bør om nødvendig også ta sikte på å forhindre at genteknologi nyttes til å
skape produkter der bruken kan ha uheldige miljømessige konsekvenser eller
alvorlige fordelingsmessige konsekvenser i forhold til utviklingsland.

Tese 3: Næringsmessig bruk av genmodifiserte organismer må underkastes indi-
viduell konsesjonsbehandling inntil man har betryggende erfaring. Næringsmessig
bruk må rettes inn mot å løse vesentlige samfunnsproblemer.

Omsetning, import og eksport av genmodifiserte organismer kan skape risiko
for utslipp på samme måte som bruk i lukkede produksjonsprosesser. Faremo-
mentene er avhengige både av organismens egenskaper og av den mengde som
omsettes eller føres over grensen.

Tese 4: Det bør fastsettes generelle sikkerhetskrav for transport og oppbevaring
av genmodifiserte organismer. I høyere risikoklasser bør omsetning, eksport og im-
port være avhengig av individuell tillåtelse.

5. Utsetting
Vårt kjennskap til konsekvensene ved bruk av genmodifiserte organismer

er minst når det gjelder utsetting. Av den grunn bør det som utgangspunkt
kreves særskilt tillåtelse til utsetting. Før tillåtelse kan gis, må det foretas en
konsekvensutredning som analyserer risikoen ved utsetting, basert på mer
begrensete forsøk eller erfaringer med lignende utsetting tidligere. Som ut-
gangspunkt bør det kreves positiv dokumentasjon for at utsetting ikke vil ha
miljø- eller helseskadelige virkninger, men dokumentasjonskravet kan natur-
ligvis settes lavere ved feltforsøk under kontroll enn ved utsetting i stor skala.
Det må være adgang til å gi avslag basert på den generelle kunnskap som
man allerede sitter inne med.

Utsetting bør bare tillates dersom det dekker samfunnsmessige behov av
vesentlig betydning. Det bør f.eks. ikke være adgang til å sette ut frostbak-
terier for å forlenge alpinsesongen i varme nordiske vintre. Rent privatøko-
nomiske fordeler bør ikke berettige noen miljørisiko i samband med utset-
ting.

Det er særlig grunn til å føre en streng og forsiktig linje når det gjelder ut-
setting av mikroorganismer og dyreklasser som sprer seg lett. For genmodifi-
serte husdyr og kulturplanter med liten spredningsevne bør utsetting normalt
kunne skje i henhold til forskrift. Før det på denne måten eventuelt gis til-
låtelse til utsetting av genmodifiserte skogstrær, må de landskapsmessige og
økologiske konsekvenser være klarlagt gjennom en konsekvensutredning.
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Tese 5: Det må vises stor varsomhet med utsetting av genmodifiserte organis-
mer i miljøet, særlig når det gjelder mikroorganismer. Eventuell tillåtelse til ut-
setting må bygge på konsekvensutredning og ikke innebære miljømessige fare-
momenter uten at det er vesentlige samfunnsmessige fordeler.

6. Behov for visse absolutte forbud?
Det kan reises spørsmål om det er behov for visse absolutte forbud. Det

kan gjelde fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer til bestemte for-
mål, eller visse former for overføring av genetisk materiale. Dette kan f.eks.
gjelde:

a) Genmodifisering av kjønnsceller. Spørsmålet har størst betydning i for-
hold til mennesker (se Ingse Stabels referat). Det kan også reises i forhold til
dyr, men her er de etiske motforestillinger ikke så klare. Genmodifisering av
kjønnsceller blir overført til senere generasjoner og har dermed en helt annen
rekkevidde enn genmodifisering av somatiske celler. Dette er et spørsmål
hvor ens etiske holdning til naturens egenverdi kan få avgjørende betydning
for svaret. Ser man bruken av genteknologi som et alternativ til tradisjonell
avl, er det likevel ikke god nok grunn til et generelt forbud mot genteknologi
på dyrs kjønnsceller.

b) Overføring av genmateriale fra en art til en annen. Dersom man setter et
generelt forbud her, betyr det en sterk begrensning av de muligheter gente-
knologien kan gi. Kimære dyr (f.eks. saugeita) har visstnok ingen påviselig
nytte, og bl.a. på etisk grunnlag kan det være nærliggende å sette et generelt
forbud mot fremstilling av kimære dyr. Når det gjelder overføring av gener
fra mennesker til dyr, må det tas i betraktning at de fleste av våre gener er
nokså like gener med tilsvarende funksjon i dyr. Overføring av genetisk ma-
teriale fra mennesker til dyr er dessuten viktig for utvikling av visse medisi-
ner.

c) Bruk av genmodifiserte organismer til militære formål. Både folkerettsli-
ge konvensjoner og nordisk lovgivning setter forbud mot utvikling, fremstil-
ling, lagring og bruk av bakteriologiske eller andre biologiske substanser for
ikke-fredelige formål. Dette gjelder også for genmodifiserte organismer, men
det er nok tvilsomt om f.eks. genmodifiserte insekter kan ses som slike „sub-
stanser" som forbudet rammer.

Tese 6: Det er i liten grad grunn til å sette absolutte forbud når det gjelder
fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer. Det bør settes et absolutt
forbud mot fremstilling av kimære dyr, og mot fremstilling og bruk av gen-
modifiserte organismer for ikke-fredelige formål.
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7. Tillits kapende tiltak i forhold til allmennheten
Utnyttingen av moderne bioteknologi vil være avhengig av allmennhetens

tillit til at det skjer uten risiko for helse og miljø og uten å komme i konflikt
med grunnleggende etiske verdier i samfunnet. En slik tillit forutsetter kunn-
skap og åpenhet omkring fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer
og de følger dette kan ha. Bruk av konsekvensutredninger (risikoanalyser) er
derfor vesentlig også i dette perspektiv. Både disse utredningene og andre
faktiske opplysninger må være offentlig tilgjengelige.

Det kan styrke allmennhetens tillit til genteknologien dersom enhver har
adgang til å bringe inn for domstolene tillåtelser til fremstilling av nye gen-
modifiserte organismer eller utsetting. En så vid adgang til å reise søksmål vil
være i tråd med det som gjelder for spørsmål om patentlovens vilkår for pa-
tenterbarhet er oppfylt. Domstolene bør ha full kompetanse til å overprøve
gitte tillåtelser i lys av Brundtland-kommisjonens prinsipp om å fremme en
bærekraftig utvikling.3

Tese 7: Offentlighetsprinsippet må gjelde i saker om fremstilling og bruk av
genmodifiserte organismer.

Tese 8: Enhver må kunne reise søksmål for domstolene om tillåtelser til
fremstilling og utsetting av genmodifiserte organismer. Domstolene bør ha full
kompetanse til å prøve om tillåtelsen er i pakt med prinsippet om bærekraftig
utvikling.

8. Avgifter og erstatningsregler som alternativ?
I amerikansk rettslitteratur har man diskutert å erstatte den forvaltnings-

rettslige styring med markedsstyring, basert på en ny utforming av erstat-
ningsreglene som skal sikre at det gis erstatning for de skadevirkninger som
måtte inntre. Bakgrunnen er bl.a. en antakelse om at offentlige myndigheter
gjennomgående vil ha lavere faglig kompetanse enn de foretak som vil gjøre
bruk av genmodifiserte organismer. Beslutningene ville derfor bli mer faglig
rasjonelle om de ble truffet i bedriftene, og med hensiktsmessige erstatnings-

3 Med begrepet „bærekraftig utvikling" (sustainable development) siktes det til en ut-
vikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter
til å tilfredsstille sine behov. Økonomisk vekst må skje innenfor grenser som naturen setter.
Se St. meld. nr. 46 (1988-89) Miljø og utvikling. Norges oppfølging av Verdenskommisjo-
nens rapport s. 15-16.

5 UPOV5=UPOV = Union internationale pour la protection des obtentions végétales,
jfr. konvensjon 2. desember 1961 om beskyttelse av planteforedlingsprodukter med senere
tilleggskonvensjoner.
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regler ville risikoen for erstatningsansvar gi det nødvendige insentiv til å tref-
fe miljøriktige beslutninger.

Etter min mening er dette overhodet ikke noe reelt alternativ. Bedriftene
kan ha høyere kompetanse enn forvaltningen og uavhengige eksperter når
det gjelder næringsmessig utnytting av genmodifiserte organismer, men det
følger ikke av det at de er faglig overlegne når det f.eks. gjelder å vurdere
helse- og miljømessige skadevirkninger. Skadevirkningene vil ofte være vans-
kelige å forutsi og friste til å ta sjansen dersom man har andre motiver for å
sette i gang produksjon. Mange skadevirkninger vil ofte gjøre seg gjeldende
etter lang tid, og årsaksforholdet kan være ytterst vanskelig å etablere. Det er
også skadevirkninger som man ikke bør tillates å kjøpe seg ut av, noe som er
mest innlysende for eventuelle helseskader.

Tese 9: Erstatningsregler er ikke noe alternativ til forvaltningsrettslige sty-
ringsmidler.

9. Avbøtende regler
Dersom man tillåter bruk av genmodifiserte organismer i lukkede pro-

sesser eller utsetting i miljøet, må man være forberedt på at det trass i om-
hyggelige forhåndsvurderinger og sikkerhetstiltak kan inntre uventede ska-
der. Det kan også tenkes at ny kunnskap viser at risikoen er større enn man
antok da tillåtelsen ble gitt.

I slike tilfelle bør det være vid adgang til å omgjøre en gitt tillåtelse eller
stille ytterligere sikkerhetskrav. Det må kunne kreves opprydding eller opp-
samling av de utsatte organismer så langt dette er mulig, og det bør gjelde et
objektivt erstatningsansvar for inntrådte skader. Dekning for slike beløp bør
sikres gjennom en obligatorisk forsikringsordning. Disse prinsippene vil være
i tråd med moderne forurensningslovgivning.

10. Rekkevidden av nordisk lovgivning for nordisk virksomhet i utlandet
Det har allerede vist seg at bedrifter i land med streng kontroll av gen-

modifiserte organismer i stedet har foretatt eksperimenter i utviklingsland,
og til dels med skadevirkninger til følge. Det vil være i strid med prinsipper
om internasjonal solidaritet dersom genteknologisk virksomhet i Norden skal
stå fritt til å flagge ut og forlegge sin virksomhet til land med svakere kon-
troll. Riktignok kan en slik bestemmelse bare gjelde for nordiske foretak, og
avgrensningen av hvilke foretak som er „nordiske" kan by på problemer. De
nordiske land kan heller ikke bruke tvangsmyndighet til å handheve reglene i
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andre land enn sitt eget. Likevel vil en slik lovbestemmelse ha betydning, bå-
de som ledd i opinionsdanning nasjonalt og internasjonalt, og ved de mulig-
heter til handheving som måtte foreligge i hjemlandet.

Tese 10: Nordisk lovgivning om fremstilling og bruk av genmodifiserte orga-
nismer bør også gjelde for nordisk virksomhet i utland som ikke har tilsvaren-
de kontrollördninger som de nordiske land.

V Patent og annen rettsbeskyttelse for genteknologiske oppfinnelser

Det er behov for å utvikle genteknologien, men det er kostbart. Dersom en
genteknologisk oppfinnelse lar seg utnytte kommersielt, kan en enerett til opp-
finnelsen sikre utviklingskostnadene blir dekket. Dette kan stimulere den gentek-
nologiske utvikling. Det kan også ses som et rettferdighetskrav at fortjenesten
ved en oppfinnelse går til oppfinneren eller den som har hatt utviklingskost-
nadene, og ikke til utenforstående.

Patentsystemet, som er vel etablert i alle de nordiske land, gir en tidsbegrenset
enerett til oppfinnelser som kan utnyttes industrielt og fyller krav om nyhet, opp-
finnelseshøyde og reproduserbarhet. UPOV-systemet,4 som Sverige og Danmark
er tilsluttet, gir planteforedlerrettigheter - en enerett som er mindre omfattende
enn et patent ville gi. Planteforedlerretten gir foredleren enerett til å markedsføre
sorten, men den enkelte bonde kan fritt bruke egenprodusert formeringsmateria-
le, og en beskyttet sort kan fritt anvendes til videre foredling og omsetning av det
videre foredlete produkt.

Internasjonale og nasjonale patentregler er primært blitt til med sikte på indu-
striell utvikling av døde produkter. Anvendt på levende organismer reiser de en
rekke tolkingsspørsmål som medfører at både vilkårene for patent og virkningene
av det kan være uklare.5 Regelverket om patenter har unntak med sikte på leven-
de organismer, men rekkevidden av dette unntaket er sterkt omstridt.6 Alt dette

5 Allerede spørsmålet om det foreligger en „oppfinnelse", kan reise store problemer når
det er tale om levende organismer eller deres genmateriale. Det er nemlig ikke adgang til å
få patent på en „oppdagelse". Dersom det senere skulle vise seg at en patentert gen-
modifisert organisme finnes i naturen, reiser forholdet til den naturlige organisme pro-
blemer.

6 Regelverket om patenter er til hinder for at det gis patent på plantesorter og dyreraser
eller vesentlige biologiske fremgangsmåter for fremstilling av planter og dyr. Men det er ad-
gang til å gi patent på mikrobiologiske fremgangsmåter og produkter av dem. Unntaket er
tolket noe forskjellig i forskjellige land, også innen Norden. I 1980-årene har det vært en
klar internasjonal tendens til å innsnevre unntaket. I USA godtok den føderale høyesterett i
1980 under sterk dissens patent på en genmodifisert mikroorganisme (447 U.S. 303 (1980)),
og de amerikanske patentmyndigheter har i 1988 gitt patent på en transgen mus. Også blant
de nordiske land er det visse forskjeller. I Norge vil ethvert patent på planter og dyr som
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skal jeg la ligge, og i stedet konsentrere meg om noen rettspolitiske prinsippspørs-
mål. Det jeg skal ha for øyet, er levende organismer (samt celler eller deler som
kan utvikles til organismer) og genetisk materiale.

Det hevdes ikke sjelden at patentloven er verdinøytral. Dette er misvisende -
det kan aldri være verdinøytralt å etablere en lovhjemlet enerett.

Er det etisk forsvarlig å etablere en enerett til levende organismer eller gen-
materiale? Og hvilke konsekvenser vil det ha? Dette må selvsagt ses på bakgrunn
av hvilket omfang og hvilken varighet en enerett skal ha. De innvendinger som
har vært reist mot å bruke patentsystemet på genmodifiserte organismer, angår
dels bruken av genteknologi generelt, og dels bruken av patentsystemet spesielt
på dette felt. Når også den først nevnte type innvendinger trekkes inn, skyldes
det den stimulerende effekt som patentsystemet forutsettes å ha.

Patentsystemet vil være et generelt virkemiddel til å stimulere utvikling av gen-
teknologien. Jeg mener imidlertid at det ikke er likegyldig hvilken vei den gen-
teknologiske utvikling tar. Naturressursene kan dessuten utnyttes på annen måte
enn til å fremstille genmodifiserte organismer, f.eks. ved ekstrahering av uut-
nyttede stoffer og ved andre former for bioteknologi enn genteknologi. Legger
man til grunn at fremstillingen av genmodifiserte organismer reiser særskilte etis-
ke problemer, kan det tale for at dette ikke bør stimuleres gjennom patentsyste-
met. Dette er et argument for å bruke mer selektive virkemidler enn patentsyste-
met til å stimulere utviklingen, eller for å kombinere patentsystemet med en for-
valtningsmessig kontroll med fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer
(jfr. tesene foran under IV). Hvis man ikke tillåter rettsbeskyttelse i en form for
enerett, vil imidlertid dette svekke den private sektors interesse for videre ut-
vikling og øke behovet for offentlig finansiering.

I visse situasjoner er det også fare for at patentsystemet kan bli til hinder for en
ønsket utvikling: En pesticidprodusent som utvikler en sykdomsimmun plante-
sort, kan være interessert i å få enerett til den, for å hindre at den kommer ut på
markedet i konkurranse med andre sorter som er tilpasset til og avhengig av hans
pesticidproduksjon. Videre kan et system med eneretter som tilkommer pro-
dusenter i industriland forsterke de fordelingsvirkninger i forhold til utviklings-
land som er omtalt under II 3. Dette aktualiserer en form for kompensasjon til ut-
viklingsland for bruken av genetisk materiale som har sin opprinnelse der.

Patentsystemet kobler eneretten til et krav om offentliggjøring. En patentsøkt
oppfinnelse vil således være offentlig tilgjengelig. Dette er viktig i forsknings-
sammenheng, og UPOV-systemet har ikke samme krav til offentliggjøring. På

sådanne bli nektet, og det er hittil ikke gitt patent på mikroorganismer. I Sverige og Dan-
mark er det derimot på det rene at det kan gis patent på en genmodifisert mikroorganisme.
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den annen side medfører patentlovgivningens nyhetskrav at oppfinnelsen må hol-
des hemmelig inntil det er søkt patent. Hvis det ikke gjøres unntak for viten-
skapelig publisering, kan dette kan hemme informasjonsutveksling og menings-
brytning i forskersamfunnet som ledd i den løpende forskningsprosess.

Patent på en levende organisme som kan formere seg seiv, reiser et særlig
spørsmål sammenlignet med døde gjenstander: Skal patenthaverens rett omfatte
senere generasjoner? Et bekreftende svar vil styrke oppfinnerens eller produsen-
tens stilling. Men det vil gjøre at bonden ikke kan nytte egenprodusert utsæd av
den avling som han har fått fra sitt innkjøp av genmodifisert, patentert såkorn.
En så vidtgående enerett vil øke bondens avhengighet av internasjonale frøprodu-
senter, og det vil i praksis neppe være mulig å kontrollere at eneretten blir res-
pektert. I UPOV-systemet går ikke foredlerretten så langt, og gir som nevnt bare
enerett til kommersiell omsetning.

Tenker vi oss patent på isolerte gener, kan dette innebære en enerett til over-
føring av bestemte egenskaper. Sett at noen får patent på et gen som koder for
motstandsdyktighet mot lakseparasitten gyrodactylus salaris, som truer med å ut-
slette norsk elvelaks. Patentretten vil da innebære en sterk maktstilling når det
gjelder utnytting av denne genressursen. Dette kan motvirkes med regler om
tvangslisens, men de gjeldende regler om tvangslisens i nordisk patentlovgivning
er i dag for restriktive og tungvinte til å begrense en urimelig maktposisjon for pa-
tenthaveren.

Tese 11: Patent på levende dyr og planter og på gener avvises. Patent på gen-
modifiserte mikroorganismer bør godtas i kombinasjon med enklere adgang til
tvangslisens.
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Rettslig regulering og etiske normer
innenfor bioteknologi

Av likestillingsombud INGSE STABEL, Norge.

I Innledning

1. Definisjoner og avgrensninger
Min oppgave er å se nærmere på spørsmål om rettslig regulering eller etiske

normer for bioteknologi i human sammenheng. Det vil si at spørsmålet om pat-
entering vil bli viet forholdsvis liten plass, mens jeg heller vil se nærmere på
problemer knyttet til diagnostisering og behandling av mennesker, og til de opp-
lysninger om enkeltindivider som på denne måten aktiveres. Med mennesker
mener jeg både fødte individer og fostre, herunder embryo på helt tidlige stadier.

Når vi har valgt å dele referentinnleggene i to, med et særlig bidrag om biot-
eknologi i human sammenheng, er det fordi spørsmålene her dels er spesielle og
reiser andre etiske problemstillinger. I Norge er det dessuten nedsatt et eget ut-
valg som skal utrede de etiske sidene ved bio- og genteknologi anvendt på menn-
esker, og foreslå de nødvendige lovgivningstiltak. Selv er jeg det juridisk sak-
kyndige medlemmet i dette utvalget.

I tilknytning til mennesker omfatter bioteknologi bl a genteknologi, immuno-
logi, fosterdiagnostikk, spesielle metoder for behandling av barnløshet, transpl-
antasjonskirurgi samt en rekke diagnostiske og behandlingsmessige metoder. Ut-
viklingen av den monoklonale antistoff teknikken, altså cellekloning fra en
stamcelle med sikte på lik og spesifikk antistoffreaksjon, har her særlig stor
betydning. Det er ikke mulig i en kortfattet framstilling som denne å ta for seg
hele dette feltet.

Jeg vil derfor i det følgende særlig konsentrere meg om genteknologien. Jeg
mener det er grunnlag for å hevde at oppdagelsen av DNA-molekylet og tekn-
ikkene som gjør det mulig å kartlegge, splitte opp, påvirke og forandre mennesk-
ets arvestoff, stilte oss overfor et veiskille også i rettslig forstand. Kjente juridiske
begreper får plutselig et annet innhold, etablerte beskyttelsesmekanismer mister
sin kraft og vi trenger et nytt begrepsapparat.

Kombinert med nyvinningene innen reproduksjonsteknologien, særlig
prøverørsteknikken, er vi kommet i en situasjon hvor det er teknisk mulig å påv-
irke menneskenes arveegenskaper, gjennom genmanipulasjon av ufødte menn-
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esker. Det er nettopp det å atskille egg/foster og livmor som gjør at muligheten
oppstår, både teoretisk og praktisk.

Tese: Etablerte prinsipper for medisinsk behandling, for foreldreansvar, in-
formasjon og samtykke, er derfor ikke nødvendigvis lenger tilstrekkelige.

2. Etablerte prinsippers utilstrekkelighet
Vi har i de nordiske land regler om medisinsk behandling, og vi har prinsipper

for medisinsk forskning på mennesker. Våre systemer er i korte trekk bygget på
frivillighetsprinsippet og prinsippet om den personlige integritet. Selv om medis-
insk behandling i utgangspunktet er forbeholdt leger eller annet helsepersonell,
kan ikke leger og helsepersonell uten hjemmel krenke pasientenes integritet. De
må ha pasientens samtykke, og inngrepet må ha et behandlingsmessig formål.

Foreldre kan gi samtykke på vegne av mindreårige barn, forutsatt at inngrepet
har et terapeutisk formål. Har det ikke det, for eksempel ved medisinsk forsøksv-
irksomhet, er utgangspunktet ihvertfall i Norge at inngrepet ikke kan finne sted.
For behandling av og forsøk på fostre har vi ingen særlige regler. Før reproduk-
sjonsteknologiens gjennombrudd var det heller ikke særlig behov for regler på
dette området. Fostret hadde sin naturlige beskyttelse i morens kropp, og et ingr-
ep mot fosterets integritet var også et inngrep mot morens integritet. Hennes
samtykke var derfor nødvendig, og i de aller fleste tilfelle også tilstrekkelig. Far-
ens rolle i forbindelse med fostre er ikke definert.

Vi har ellers en slags konsensus i våre samfunn om at medisinsk behandling og
utvikling av medisinsk teknologi er et gode som bør oppmuntres og hemmes
minst mulig via lovgivning. Spesielt gjelder dette forskningen, som tradisjonelt
har vært holdt utenfor samfunnets reguleringer i størst mulig utstrekning. Vi
regner det videre som en rettighet for den enkelte å tilstrebe, om ikke nødvendig-
vis å få, den høyest mulige behandling av sykdom og den sikrest mulige diagnose.
Samfunnsmessige reguleringer på området, enten det er via lov eller etiske retn-
ingslinjer, krever derfor en særlig begrunnelse.

3. Det spesifikke ved genteknologien som juridisk problem
Begrunnelsen vil etter min oppfatning for det første ligge i det spesielle, og

grensesprengende, ved genteknologien som diagnostisk og behandlingsmessig
metode. Dette kan splittes opp i en rekke enkeltfaktorer, særlig disse

- Genteknologien gir en mye mer presis og definitiv kunnskap om menneskenes
egenskaper og sykdomsanlegg. I behandlingsmessig sammenheng er dette et
gode, men det åpner for problemer knyttet til forvaltningen av selve informasjon-
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en. Helseopplysninger har alltid vært anerkjent som særlig sensitive i person-
vernmessig sammenheng. Hundre prosent sikre helseopplysninger blir da et enda
større problem.

- Behandlingen har i visse situasjoner ikke bare konsekvenser for det berørte
individ selv, men også for vedkommendes mulige etterkommere. En ting er at
man da behandler personer som ikke har fått sjansen til å uttale seg eller gi sitt
samtykke. En annen ting er at man muligens overskrider grensen for hva menn-
esker etisk har lov til å gjøre med seg selv og hverandre.

- Teknikkene kan ikke bare tenkes brukt som behandlingsform, men også som
ren manipulasjon for forskning, eksperimentering og systematisk utvelgelse av
menneskelige arveegenskaper. Grensen mellom behandling og manipulasjon vil
være flytende og avhenge av hva man vil definere som sykdom til enhver tid. Pr i
dag er det bare enkeltgenbaserte sykdommer som kan påvirkes via genteknologi.
Egenskaper som knytter seg til omfattende genkombinasjoner, som f eks musika-
litet og intelligens, er det fortsatt ikke særlig aktuelt å påvise.

Jeg mener likevel det er realistisk å ta hele spekteret av muligheter med i betra-
kning allerede i dag. Man skal ikke gi seg hen til science-fiction preget sensasjons-
hysteri, og man skal heller ikke se bort fra de positive sider virksomheten har å
tilby menneskeheten. På den annen side er det viktig å ha en lovgivning som for
en gangs skyld ligger i forkant av den teknologiske utvikling, og som griper fatt i
endel etiske grunnverdier før disse allerede er uthult gjennom forskernes press og
publikums etterspørsel av tjenestene.

4. Oversikt over framstillingen
Jeg skal derfor i det følgende si litt om hvilke områder jeg tror det er særlig

viktig å ha en lovgivningsmessig, eller i det minste en etisk beredskap. Jeg vil
knytte drøftelsen til tre hovedområder, nemlig

- genteknologi benyttet for medisinsk diagnostisering, (II),
- genteknologi som ledd i medisinsk behandling, (III),
- genetisk fosterdiagnostikk, (IV),
- genteknologi brukt for å påvirke eller forandre menneskets nedarvete egen-

skaper, „genetic engineering" eller gensløyd, (V).
Det er glidende overganger mellom spørsmålene, både fordi diagnose og

behandling er intimt sammenvevet, og fordi også prosedyrer som i utgangspunk-
tet er behandling kan betegnes som manipulasjon. Jeg sikter da særlig til behandl-
ing på kjønnsceller, hvor behandlingen får konsekvenser også for pasientens
avkom. Selv omtaler jeg dette under V gensløyd.

7 Nordisk juristmøde
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II Genteknologi som diagnostisk metode

1. Kunnskap om sykdom og sykdomsdisposisjon
Genteknologi anvendt som diagnostisk metode reiser flere problemer enn de

fleste er klar over. Metoden kan tenkes i to hovedvarianter, som atskiller seg
prinsipielt ganske mye fra hverandre. For det første kan det benyttes for å
konstatere om en person har en arvelig sykdom som først vil manifestere seg sen-
ere i livet, f eks Huntingtons chorea. Det dreier seg om personer som vet at de
har en 50% risiko, men som ellers ikke ville fått sikker beskjed annet enn ved
sykdommens utbrudd eller manglende utbrudd i 40-50- års alderen. Sykdommen
kan ikke behandles.

Den andre hovedformen er beregnet på å fastslå disposisjon for visse arvelige
eller arverelaterte sykdommer, f eks hjerteinfarkt og kreft. Disse testene gir intet
sikkert svar på om personen er eller vil bli syk. Formålet er å kartlegge særlige
risikomomenter, slik at pasienten ved kosthold, levevaner eller ved å unngå visse
stoffer eller miljøer, reduserer sykdomsrisikoen.

Det kan avgjort diskuteres om mer eller mindre sikker viten om dette egentlig
er et gode. Det vi likevel vet, er at berørte pasientgrupper eller risikogrupper
kommer til å etterspørre testene, ved at de vurderer dem som nyttige for seg. No-
en vil til og med hevde at man må ha rett til å få vite mest mulig om sin egen hel-
setilstand og risiko. Spørsmålet blir om samfunnet skal overprøve dette skjønnet.

Man bør ikke uten videre la markedsmekanismen regulere tilgangen på medi-
sinske tilbud og tjenester. Det er ikke alt folk tror de har nytte av som faktisk er
nyttig for dem. Dessuten kan tiltak som er nyttige for noen ha skadelige virk-
ninger for andre.

Tese: Sikker viten om helse er ikke nødvendigvis et ubetinget gode.

2. Myten om taushetsplikten
Det blir framstilt som en selvfølgelig forutsetning for å åpne for diagnostiske

gentester, at testresultatet må være den enkeltes egen eiendom. Det må ikke un-
der noen omstendigheter gjøres kjent for, eller kunne utnyttes av, andre. Men
hvordan skal man gjennomføre det i praksis? Det mangler ikke på aktører som
har både legitim og illegitim interesse i å få slike opplysninger. Jeg nevner ekte-
felle, potensiell ektefelle, arbeidsgiver, forsikringsselskap, bank og andre kredit-
tinstitusjoner.

Alle jurister vet at taushetsplikten lekker i alle ender, og spesielt i helsevese-
net. Taushetsplikten hindrer dessuten ikke den enkelte i seiv å gi opplysningene
frivillig, eller i å samtykke i at de innhentes. Man kan ikke forby den enkelte å
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snakke om seg selv. Og alt som er tilgjengelig vil bli etterspurt, f eks som vilkår
for å inngå en forsikringsavtale.

Løsningen må i tilfelle være å forby de forskjellige instansene å etterspørre ge-
netiske data, eventuelt å legge vekt på dem. Dette er også problematisk, fordi det
åpenbart finnes situasjoner hvor opplysningene er relevante.

Vi har en skala fra situasjoner alle er enige om å forby, f eks at en arbeidsgiver
bare vil ansette personer med en viss forventet livslengde, til dem hvor man vil
være uenig: Skal f eks flyselskap kunne teste piloter med sikte på risiko for plut-
selig hjerteatakk? Og hva med gentesting som ledd i partnervalg og familieplan-
legging. Skal man ha krav på å få vite at ens forlovede er bærer av en alvorlig syk-
dom som kan føres over til eventuelle barn?

Noe av dette kan avhjelpes ved et regelverk som hindrer at opplysninger regi-
strert med ett formål, nemlig medisinsk diagnose, blir brukt til et helt annet, f eks
kriminaletterforskning. Men all erfaring med datasikkerhet tilsier at jo færre opp-
lysninger som registreres overhodet, jo større blir sikkerheten. Opplysninger som
finnes, blir etterspurt, legalt eller illegalt.

Tese: Genetiske data bør registreres i minst mulig utstrekning.

Ill Genteknologi som ledd i medisinsk behandling

1. Behandling av voksne
I utgangspunktet er vi her ikke så fjernt fra vanlig medisinsk behandling. Dette

gjelder ihvertfall så lenge dreier seg om genterapi på somatiske kroppsceller.
Svært populært sagt dreier det seg om å gå inn i kroppen, forsøke å isolere det
sykdomsfremkallende gen, og fjerne det, erstatte det med et friskt, eller påvirke
det slik at det blir friskt. Til nå har dette bare vært teknisk mulig ved sykdommer
som skyldes enkeltgendefekter. Så lenge det bare dreier seg om å behandle et en-
keltgen hos en voksen person, som gir sitt samtykke til behandlingen, har det
vært alminnelig å betegne det som forholdsvis uproblematisk fra et etisk syns-
punkt.

Det er likevel en rekke usikkerhetsmomenter knyttet til rekkevidden av meto-
den. Noe berører sikkerhetsaspektet og forholdet til ressurser og prioriteringer
innen helsevesenet, og skal derfor holdes utenfor her. Men det har også vært hev-
det at selv ett enkelt sykdomsgen kan ha andre funksjoner, og som går på indivi-
dets personlighet og egenskaper. Det kan derfor ses som et overskridende inn-
grep i den menneskelige integritet å gå inn med slik terapi.

Tese: Behandling av fler gens defekter bør avvises, behandling av enkeltgendefek-
ter bør avvente sikrere kunnskap.
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2. Behandling av barn og ufødte
Genterapi på barn og ufødte reiser særlige spørsmål. Har de rett til å vokse opp

eller bli født med sin genetiske integritet intakt, eller skal foreldrene kunne velge
bort en sykdom, på deres vegne. Vanligvis vil jo foreldre kunne samtykke i tera-
peutiske inngrep på sine barns vegne. Men når behandlingen innebærer genetisk
modifisering kan man spørre om saken bør stille seg annerledes.

Genetiske lidelser som skyldes et samspill mellom flere gener reiser særlige be-
tenkeligheter i forhold til barn og ufødte. Vi nærmer oss sterkt ren manipulasjon.
En rekke grensetilfelle kan oppstå, spesielt når det gjelder definisjonen av syk-
dom og lidelse. Hva er sykdom og hva er avvik. Hva f eks med Downs syndrom?
Og hvis lidelse er det egentlig snakk om å avhjelpe, barnets eller foreldrenes?

Tese: Genterapi på barn og ufødte bør avvises.

IV Særlig om genetisk fosterdiagnostikk

De fleste genetiske lidelser er det i dag ikke mulig å behandle ved genterapi.
Derimot blir det i stadig større grad mulig å diagnostisere dem på fosterstadiet.
Den mest realistiske behandlingen i disse tilfellene, både i dag og i fremtiden, er
derfor ikke behandling i vanlig forstand, men eliminasjon i form av abort eller
unnlatt implantasjon ved prøverørsbefruktning. Denne form for seleksjon fore-
kommer i stor grad i naturen. Det antas at de fleste spontanaborter nettopp skyl-
des genetisk sykdom eller avvik hos fosteret. De fleste vil likevel mene at det blir
noe annet når menneskene selv tiltar seg denne avgjørelsen.

Vi har i alle våre land adgang til abort på grunnlag av genetiske misdannelser
hos fosteret. Vi har også adgang til selvbestemt bort i svangerskapets første 12
uker. Vi antar at kvinnen har rett til å vite resultatet av prøver som blir tatt. Men
det er ikke dermed sagt at vi ønsker en utvikling hvor gravide kvinner blir tilbudt
eller påtvunget stadig fler genetiske tester, og må forholde seg til testresultatet
som grunnlag for avgjørelsen om abort.

Selvbestemt abort er en viktig rettighet for kvinner, for at vi skal kunne velge
om vi skal føde barn eller ikke. Valget av hva slags barn vi skal føde er et helt an-
net spørsmål. Akkurat dette spørsmålet er etter min oppfatning vanskelig å defi-
nere som en kvinnerettighet. Det er også høyst tvilsomt om det å måtte forholde
seg til alle testresultatene egentlig er et gode. Adgangen til abort på eugenisk in-
dikasjon bør opprettholdes, men må knyttes til veiledning og informasjon om den
aktuelle sykdom eller lidelse.
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Tese: Det bør utvises kritikk med hensyn til hvilke tester som lovlig kan tilbys, og
tidspunktet og måten de tilbys på.

V Gensløyd

1. Genetisk manipulering
I motsetning til ved mikroorganismer, planter og dyr, har vi kommet forholds-

vis kort på dette området når det gjelder mennesker. Menneskelige egenskaper
skyldes en blanding av en rekke forskjellige gener, pluss selvsagt miljøet, og lar
seg derfor ikke manipulere så lett som mange synes å tro. Dette betyr ikke at em-
net ikke gjør krav på interesse fra et lovgiversynspunkt. Tiden er nok inne til å
forsøke å trekke opp noen grenser og å begrunne hvorfor vi ikke ønsker at dette
skal kunne utføres på mennesker. Dette gjelder ihvertfall dem som mener at det
bør kunne utføres på planter og mikroorganismer, og kanskje også på dyr.

Det vi nok alle er enige om ikke bør skje, er følgende:
- kloning av mennesker, altså frambringelse av helt identiske individer,
- påvirkning med sikte på å fremdyrke spesielle egenskaper som styrke, intelli-

gens, utholdenhet osv. (Supermennesket),
- transspecies fertilisering eller genetisk manipulasjon med sikte på frambrin-

gelse av kimære individer (dels menneske, dels dyr). Dette betyr ikke at man skal
forby enhver implantering av menneskegen i dyr eller omvendt. Sauen blir ikke
menneske ved å få tilsatt menneskelig veksthormon og mennesker blir ikke dyr
ved å få tilsatt insulin produsert via dyrearter, for å ta noen praktiske eksempler.
For noen er imidlertid også dette å overskride grensen for det tillatelige.

Tese: Kloning, kimærer og manipulering må avvises.

2. Genterapi på kjønnsceller
Når genterapi brukes på kjønnsceller og på helt tidlige embryo får behand-

lingen virkning ikke bare for det syke individ, men også for individets etter-
kommere. Noen vil hevde at dette må ses som annen genterapi, og at det er ulo-
gisk å kunne fjerne et sykdomsgen fra et individ, men ikke kunne gjøre det for et-
terslekten. Det spørs likevel om ikke prisen for å utrydde sykdom kan bli for høy.
Som ved behandling av barn og fostre oppstår spørsmålet om hvem man egentlig
driver terapi til fordel for. Er det de kommende individers velferd eller er det
samfunnets ønske om å utrydde sykdom som er det avgjørende? Og ønsker vi oss
virkelig et samfunn hvor all sykdom er utryddet?

Tese: Genterapi på kjønnsceller (herunder tidlige fosterstadier) bør ses som an-
nen genetisk manipulasjon, og forbys.
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VI Patentering av menneskelige gener

Et spørsmål som har vært særlig diskutert, er patentering av menneskelige ge-
ner. I den norske patentloven av 15. desember 1967 nr. 9 er det bl a forbud mot
patent på plantesorter eller dyreraser eller vesentlige biologiske fremgangsmåter
for fremstilling av planter eller dyr. Til tross for dette har det likevel vært meddelt
patenter på kopier av naturlig forekommende humant interferongen. I utkast til
EF-direktiv om patentering er det foreslått adgang til patentering av dyr og plan-
ter, og av menneskegener når disse blir isolert og identifisert.

EF-direktivet legger ikke opp til patentering av mennesker, og de fleste vil vel
avvise dette på etisk grunnlag. Menneskegener er mer problematisk fordi dette
vil kunne ha stor betydning for medisinproduksjon m.v. Det riktige må nok like-
vel være å avvise også dette på etisk grunnlag.

Tese: Patent på mennesker, menneskegener og kopier av menneskegener bør av-
vises.

VII Lovgivning eller etiske retningslinjer

Om man skal velge rettslig regulering eller klare seg med etiske normer blir i
denne sammenheng et mindre viktig spørsmål. Det viktigste er at en eventuell
lovgivning bygger på anerkjente etiske normer, og at ikke reguleringen kommer
så sent at grensene allerede er flyttet eller revet med som følge av den tekniske
utviklingen. Jeg tror likevel mye taler for at presset både fra forskere og potensi-
elle brukere kan bli så sterkt at det er nødvendig med lovgivning. Det er også vik-
tig med størst mulig offentlighet og debatt omkring reglene, noe man stort sett
bare oppnår ved lovgivning.

Ulempen ved lovgivning er at prosessen tar tid, at sakene lett blir unødig politi-
sert og at det er tungvint å forandre. Det første er en ulempe. Det andre er ikke
egentlig aktuelt i dagens situasjon, ettersom saken allerede er politisk og bør være
det.

Tregheten ved forandring er heller ingen ulempe i denne sammenheng. Så
raskt som utviklingen går, kan det faktisk være gunstig å ha noen normer som står
forholdsvis fast, og som ikke lar seg vippe vekk uten videre. Det kan til og med
reises spørsmål om ikke noen grunnleggende prinsipper bør heves over loven og
gis grunnlovs rang. Jeg tenker her på forbud mot genetisk manipulasjon og even-
tuelt retten til å beholde sin genetiske integritet.

I Norge er situasjonen at spørsmålene omkring kunstig befruktning allerede er
lovregulert, ved lov av 12. juni 1987 nr. 68. Her er det blant annet bestemt at prø-
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verørsmetoden bare skal brukes til behandling av infertilitet hos kvinnen, og med
parets egne egg- og sædceller. Det er forbudt å forske på befruktede egg, og de
kan ikke nedfyses i mer enn ett år. Indirekte blir disse bestemmelsene en effektiv
bremse mot genetisk manipulasjon, både gjennom forskningsforbudet, forbudet
mot eggdonasjon, og ikke minst forbudet mot bruk til annet enn behandling av
infertilitet.

Tese: Lovgivning må innføres, først og fremst i form av strenge rammer omkring
kunstig befruktning.




