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Til Sentralstyret  1 
Kopi Landsstyret 2 
Dato 16. April 2020  3 
Fra Sebastian Teigen Nygård, Organisasjonssekretær 4 
 

5 

6 

 
Møtedato: Tirsdag 20. April 2021    7 
Møtested: Zoom (https://tinyurl.com/SST-8-21)  8 
Møtetid: Tirsdag: 18.00-21:00 9 
Link til skjema for innsending av endringsforslag: https://tinyurl.com/Skjema-SST-8-21 10 
Oversikt over innsendte forslag: https://tinyurl.com/Innsendte-SST-8-21  11 

 

Saksliste 12 

076  Godkjenning av innkalling       V 13 
 
077  Valg av ordstyrer og referent       V 14 
Innstilling: Tobias Oftedal Stokkeland, ordstyrer 15 
  Sigurd Sønstelie, referent 16 
 
078  E-postvedtak siden sist møte       O 17 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 18 
Under denne saken redegjør generalsekretær for eventuelle epostvedtak siden forrige 19 
sentralstyremøte, slik at de kan protokollføres. 20 
 
079  Status fylkeslag         D 21 
v/ Kristina Moe-Karlsen, Saida Tufa og Vilhelm Bjørgul, fylkessekretærer 22 
Under denne saken redegjør fylkessekretærene for hva ståa er i fylkeslagene de har ansvar for. 23 
Dersom en fylkessekretær ikke kan delta på møtet, sender hen en skriftlig orientering. Det blir mulig 24 
for sentralstyret å stille spørsmål og vi åpner for en diskusjon etter orienteringen. 25 
 
080  Orienteringsrunde        O 26 
Under denne saken redegjør alle for hva de har gjort siden forrige sentralstyremøte.  27 
Utvalgsledere / folk med koordinerende roller: 28 
- Hva (konkret) har gruppen din gjort siden forrige ordinære møte? 29 
- Hvilke prosjekter jobber dere med? 30 
- Hvem jobber med hva? 31 
- Hvordan ligger dere an med ting? 32 

Talspersoner: 33 
- Hva skjer i MDG (i MDGs sentralstyre, landsstyre og på Stortinget)? 34 

Generalsekretær: 35 
- Hva skjer i MDGs valgkampsutvalg og med MDGs valgkamparbeid? 36 
- Hva skjer i sekretariatet? 37 

Internasjonal kontakt: 38 

https://tinyurl.com/SST-8-21
https://tinyurl.com/Skjema-SST-8-21
https://tinyurl.com/Innsendte-SST-8-21
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- Hva skjer i det internasjonale arbeidet? 39 
Alle: 40 
- Hvilke eksterne politiske aktører har du hatt politisk kontakt med? 41 
- Hva annet har du gjort i GU siden forrige møte? 42 

 
081  Oppdatering om covid-situasjonen      O 43 
v/ Miriam Langmoen, generalsekretær 44 
Dette er en fast orienteringssak der generalsekretær redegjør for hvordan situasjonen påvirker GU 45 
og hvilke koronavurderinger GU og MDG gjør løpende.   46 
 
082  Gjennomgang av internprogram for GULS-2-21    D 47 
v/ Miriam Langmoen, Generalsekretær 48 
 
083  Dagsorden og møteregler for XOLM21     V 49 
v/ Miriam Langmoen, Generalsekretær 50 
 
084  Valg av forberedende redaksjonskomité for XOLM21   V 51 
v/ Miriam Langmoen, Generalsekretær 52 
 
085  Politiske saker til GULS-2-21 som ikke har vært innom SST   D 53 
v/ Miriam Langmoen, Generalsekretær 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deretter møtekritikk 55 
 
 
O er orienteringssaker 56 
D er debattsaker 57 
V er vedtakssaker 58 
 
 
Oslo, 16. April 2021   59 
 
Sebastian Teigen Nygård, 60 
Organisasjonssekretær 61 
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Til  Sentralstyret 
Kopi  Landsstyret 
Fra  Miriam Langmoen, Generalsekretær 
Dato  12.04.2021 
Saksnr.  SST-8-21-082 
 

62 

63 

 
Bakgrunn 64 
LS! Vi skal gå gjennom internprogrammet og snakke om hvilke oppgaver vi har. 65 
Internprogrammet ferdigstilles ikke før neste uke, du finner det i mappa Landsstyret -> LS-2-66 
21. 67 
 
Med vennlig hilsen 68 
 
Miriam Langmoen, 69 
Generalsekretær  70 
 
Oslo, 12. april 2021  71 
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Til  Sentralstyret 
Kopi  Landsstyret 
Fra  Miriam Langmoen, Generalsekretær 
Dato  09.04.2021 
Saksnr.  SST-8-21-083 
 

72 

73 

 
Dagsorden 74 
I 2019 varte det fysiske landsmøtet fra lørdag morgen til søndag ettermiddag. Det kom 75 
mange tilbakemeldinger i fjor på at det ble for kort tid til å behandle politikk. I 2020 hadde vi 76 
et veldig kort ordinært (digitalt) landsmøte, uten politisk behandling. 77 
 
Vi har lagt opp til at XOLM21 skal vare fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag, og at vi 78 
skal bruke mye tid på å behandle politikk. Imidlertid vet vi ikke om det blir mulig å avholde møtet 79 
fysisk. Fylkessekretær Kristina er i dialog med ulike aktører, deriblant kontrollkomiteen og 80 
Thon Hotel Linne, for å prøve å finne ut av hvilke muligheter vi har.  81 
 
Vi kan merke oss at den digitale politikkbehandlingen på MDGLM jevnt over gikk veldig bra. 82 
Altså er det ikke gitt at vi skal avlyse XOLM hvis vi ikke kan holde det fysisk.  83 
 
Det er vanskelig å utforme en dagsorden når vi ikke vet: 84 
1. Om møtet blir fysisk eller digitalt 85 
2. Hvis det blir fysisk: hva slags smittevernregler vi må forholde oss til (for eksempel om vi må 86 
ha lengre måltidspauser så folk kan spise i ulike kohorter) 87 
3. Om møtet skal avlyses 88 
 
Saksbehandler foreslår derfor å ikke innstille på en dagsorden til LS, men innstille på at SST får 89 
mandat til å utforme en dagsorden gitt visse premisser.  90 
 
Disse premissene er som følger: 91 
 
1. Vi skal ha digitale formøter i forkant av det faktiske møtet. På denne måten kan noen fra 92 
sentralstyret eller sekretariatet delta i forkant og forberede fylkenes delegasjoner til møtet. 93 
SST skal vurdere om det også er nødvendig å ha formøte på selve møtet, så folk forstår 94 
hvordan talerstolen og mikrofonene fungerer osv.  95 
 
2. I 2018 og 2019 hadde vi en modell der man diskuterte politiske saker i mindre grupper før 96 
man tok plenumsdebatten. Dette var det også meningen at vi skulle gjøre i 2020. 97 
Saksbehandler er imidlertid usikker på om dette vil fungere godt på et eventuelt digitalt 98 
arrangement og planlegger å gå bort fra det.  99 
 
3. Tidligere år har vi brukt en del møtetid på å diskutere og votere over hvilke politiske saker 100 
vi skulle drøfte på landsmøtet — og deretter behandlet nøyaktig de sakene forberedende 101 
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redaksjonskomité hadde innstilt på at vi skulle behandle. For å spare tid i år ønsker 102 
saksbehandler at dette avgjøres gjennom en digital votering på forhånd, etter at 103 
forberedende redaksjonskomité har lagt fram en innstilling og sakspapirene er sendt ut. 104 
 
4. Vi trenger nok tid til å debattere politikk. 105 
 
5. Det skal settes av tid til debattskolering, dersom møtet er fysisk (eller dersom vi tror vi 106 
klarer å holde debattskolering med så mange digitalt). 107 
 
6. Vi skal debattere mange og viktige vedtektsendringer. Det må settes av mye tid til dette. 108 
 

Møteregler 109 
MDGLM gikk veldig bra. Er det noen elementer derfra vi har lyst til å stjele?  110 
 
Saksbehandler er særlig interessert i å drøfte begrensninger i hvor mye hver enkelt delegat 111 
kan tegne seg. På MDGLM kunne man bare ta to innlegg i løpet av programdebatten, som i 112 
praksis dekket hele helga. Det gjorde at mange kom til orde, folk var godt forberedte og 113 
debatten ble jevnt over veldig ryddig. Kanskje vi kan prøve noe lignende?  114 
 
XOLM skal ha 76 delegater (inkludert sentralstyret). Saksbehandler kan for eksempel se for 115 
seg at en begrensning på tre innlegg og én replikk per delegat — for alle de politiske sakene, 116 
vedtekter er unntatt — kan fungere godt. Da får fylkeslagene også et insentiv til å hjelpe de 117 
mest urutinerte delegatene med å forberede seg, og vi slipper en situasjon der kun LS-118 
representanter og SST-medlemmer tegner seg. Dette er foreslått i møtereglenes §11, om 119 
innlegg.  120 
 

Spørsmål til diskusjon 121 
• Har vi lyst til å kopiere MDGLMs strategi med å begrense antall innlegg per delegat i 122 

løpet av helgen? Hvor mange innlegg er i så fall en god begrensning? 123 
 

• Er det greit å legge opp til at SST vedtar dagsorden? 124 
 

• Hva klarer vi å gjennomføre på en god måte på et eventuelt digitalt XOLM? 
Debattskolering? Debatt i mindre grupper før plenumsdebatt om politikk? 
 

Forslag til vedtak: 125 

 
F1: Sentralstyret innstiller på følgende til landsstyret: 126 

Sentralstyret får mandat til å utforme forslag til dagsorden for det ekstraordinære landsmøtet, 127 
nærmere møtetidspunktet. Dagsordenen skal utformes etter følgende prinsipper: 128 

1. Det skal settes av minst 30 minutter til plenumsdebatt per politiske uttalelse 129 

landsmøtet skal behandle. 130 

2. Det skal settes av minst 75 minutter til debatt om vedtektsendringer. 131 

3. Det skal settes av tid til debattskolering, dersom SST vurderer dette som praktisk 132 

mulig å gjennomføre.  133 

 
F2: Sentralstyret innstiller på møteregler slik de foreligger. 134 
 
Vedlegg:  135 
 1 - Forslag til møteregler til Grønn Ungdoms ekstraordinære landsmøte 2021 136 
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Med vennlig hilsen,  137 
 
 
Miriam Langmoen, 138 
Generalsekretær  139 
 
Oslo, 9. april 2021    140 
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141 

Generelt 142 

§ 1 - Formalia 143 
Møtereglene regulerer landsstyremøtene. Møtereglene er underlagt vedtektene og etiske 144 
retningslinjer. 145 
 146 
Møtereglene vedtas med alminnelig flertall. Møtereglene kan endres i løpet av møtet med 147 
2/3-flertall. Landsmøtet kan vedta en dagsorden. Dagsorden regulerer rekkefølge og 148 
omtrentlig tidsbruk for saksbehandlingen på landsmøtet. Dagsorden vedtas med alminnelig 149 
flertall, og kan endres med alminnelig flertall. 150 
 151 
§ 2 - Opptreden på landsstyremøtet 152 
Representantene skal opptre med respekt for hverandre og landsmøtet, på en måte som best 153 
mulig bidrar til at landsstyremøtet fatter avgjørelser på en saklig og korrekt måte. 154 
 155 
Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrerne, og ved gjentatte eller 156 
grove tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen. Utilbørlig påvirkning av salen (jubling, 157 
buing, plakater, signaler, klapping osv.) er forbudt.  158 
 159 
Ved grove tilfeller skal representanten som utfører dette bortvises fra salen. 160 
 161 

Representasjon 162 

§ 3 - Permisjon og tilstedeværelse 163 
Delegater og observatører på landsmøtet skal, så langt det lar seg gjøre, befinne seg i salen så 164 
lenge møtet er satt. Dersom noen må forlate landsstyremøtet, må de søke om permisjon til 165 
generalsekretær. 166 
 167 
§ 4 - Representanter 168 
Landsmøtet består av årsmøtevalgte delegater fra fylkene, samt sentralstyret. For å få 169 
innvilget stemmerett må delegatene ha betalt medlemskontingenten for inneværende år. 170 
 171 
Medlemmer av valgkomiteen har tale- og forslagsrett på møtet, uavhengig av medlemskap i 172 
Grønn Ungdom og delegatstatus.  173 
 174 
§ 5 - Andre gjester 175 
Alle som ønsker det kan overvære landsmøtet fra anviste plasser som gjester, gitt at dette 176 
anses å være smittevernmessig forsvarlig. Gjester kan individuelt innvilges tale- og 177 
forslagsrett med alminnelig flertall. 178 
 179 
§ 6 – Ansatte 180 
Ansatte har talerett i de sakene som angår deres virke i organisasjonen, der de ikke er inhabile 181 
som følge av at saken som behandles omhandler deres stilling. 182 
 183 
§ 7 - Lukkede dører 184 
Landsmøtet kan ved alminnelig flertall vedta å holde møtet for lukkede dører. Et slikt vedtak 185 
medfører at kun delegater og observatører har anledning til å overvære landsmøtet. 186 
 187 

Saksgang og konstituering 188 
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§ 8 - Ordstyrernes fullmakter 189 
Ordstyrerne kan foreslå tilpassinger til dagsorden, møtereglene, taletid, voteringsorden o.l. 190 
for å sikre en forsvarlig demokratisk behandling av landsmøtets saker. Ordstyrerne skal påtale 191 
upassende oppførsel på landsmøtet. 192 
 193 
Ordstyrerne skal i utgangspunktet legge opp til én pause i timen. Endringer som innebærer at 194 
rekkefølgen på saker endres eller at en sak flyttes til en annen dag enn den vedtatte 195 
dagsorden skal voteres over. 196 
 197 
Ordstyrerne gis fullmakt til å endre på voteringsorden i alle saker. 198 
 199 
§ 9 - Redaksjonskomitéen 200 
Landsmøtet velger en redaksjonskomité. Redaksjonskomiteen skal sammenstille innkomne 201 
forslag og foreslå en voteringsorden. Redaksjonskomiteen kan også samordne forslag, foreslå 202 
bedre ordlyd og innstille på endringer som ikke er meningsbærende. 203 
 204 
§ 10 - Referenter og protokoll 205 
Det velges minst én referent til å føre landsmøtets protokoll. Det skal til enhver tid være en 206 
referent som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke saker som blir behandlet, 207 
alle forslag og alle voteringer. 208 
 209 
Der det blir tatt opptelling skal stemmetallene føres i protokollen, unntatt ved personvalg. 210 
Dersom alle kandidatene samtykker, kan stemmetallene fra et personvalg føres i protokollen. 211 
Kandidatene har til enhver tid innsyn i stemmetallene. 212 
 213 

Debatter 214 

§ 11 - Innlegg 215 
Delegater og observatører ber om ordet til innlegg ved å tegne seg digitalt. Innlegg er normalt 216 
2 minutter, men landsmøtet kan vedta en annen taletid. Det åpnes ikke for replikk før strek er 217 
satt i den aktuelle debatten. Etter at strek er satt åpnes det for én replikk per innlegg, i tillegg 218 
til svarreplikk. Replikker skal kun brukes til å være til å være uenig med momenter presentert i 219 
innlegget. Taletid for replikk er ett minutt.  220 
 221 
En delegat kan ikke tegne seg til innlegg mer enn tre ganger til den samme debatten, og kan 222 
maksimalt ta én replikk hver. Behandling av alle politiske uttalelser ansees som én debatt.   223 
 224 
§ 12 - Saksinnledninger 225 
Til hver sak gis det anledning til en innledning fra saksforbereder på inntil 10 minutter, med 226 
mindre noe annet er bestemt i dagsorden. Det gis anledning til å stille oppklarende spørsmål 227 
til saksforbereder, men ikke anledning ytterligere replikker/kommentarer. 228 
 229 
§ 13 - Strek og strykning av taleliste 230 
Landsmøtet kan vedta å sette strek for debatten med simpelt flertall. Etter at det er satt strek, 231 
kan det ikke tegnes flere innlegg. Streken kan oppheves med 2/3-flertall. 232 
 233 
Landsmøtet kan med 2/3-flertall vedta å avslutte debatten øyeblikkelig, og stryke resten av 234 
talelisten. 235 
 236 
§ 14 - Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger, oppklarende spørsmål 237 
Representantene ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning 238 
og oppklarende spørsmål ved å tegne seg digitalt. 239 
 240 
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Ordstyrer kan bestemme at representanter som ber om ordet til voteringsorden, 241 
møtereglene, dagsorden, saksopplysning og oppklarende spørsmål først skal legge frem 242 
innlegget sitt til ordstyrerbordet. 243 
 244 
Representanter får ikke ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning 245 
eller oppklarende spørsmål for å oppklare intensjonen i eller fremsette et forslag. 246 
 247 
§ 15 - Frister 248 
Frist for innlevering av endringsforslag settes når strek er satt for den aktuelle saken. 249 
 250 
§ 16 - Forslagenes utforming 251 
Alle forslag skal fremmes digitalt gjennom linken som finnes i praktisk info. Forslagsstiller skal 252 
underskrive forslaget med navn og tilhørende fylke. 253 
 254 
Forslagsstiller oppfordres til å tegne seg til debatten for å fremme forslaget muntlig. 255 
 256 

Votering 257 
§ 17 - Avstemninger 258 
Under avstemninger holdes dørene lukket. Ingen stemmeberettigede kan forlate eller komme 259 
inn i salen eller møtet før stemmegivningen er avsluttet. 260 
 261 
Avstemninger foregår digitalt. Dersom minst en representant krever det, skal avstemningen 262 
foregå anonymt. Et slikt krav kan overprøves av landsmøtet med 2/3-flertall. 263 
 264 
§ 18 - Stemmelikhet 265 
Stemmelikhet ved voteringer håndteres på følgende måte: 266 
1. Første stemmelikhet 267 

a) Første gang stemmelikhet forekommer i votering over et, eller flere motstridende, 268 
forslag gjentas voteringen umiddelbart. 269 
 270 

2. Andre stemmelikhet  271 
a) Andre gang stemmelikhet forekommer i votering over et, eller flere motstridende, 272 
forslag kan hver side av saken holde et innlegg på 1 minutt for sitt syn i saken.  273 
b) Forslagsstiller(e) har førsterett på å holde dette innlegget, så lenge de taler i tråd 274 
med forslagets intensjon.  275 

I) Er det mer enn en forslagsstiller for forslag(et), bestemmes det innbyrdes 276 
hvem som skal holde innlegget.  277 
II) Dersom denne retten ikkje benyttes, er det den som først melder seg, som 278 
tidligere har votert i tråd med synspunktet det skal argumenteres for, som får 279 
holde innlegget. 280 
 281 

3. Tredje stemmelikhet 282 
a) Tredje gang stemmelikhet forekommer i votering over et, eller flere motstridende, 283 
forslag, kan organet velge å sende saken videre til behandling hos et høyere organ, 284 
med delt innstilling på de(t) aktuelle forslag.  285 

I) En slik videresendelse bestemmes med absolutt flertall. 286 
b) Dersom voteringen ikke videresendes, kan organet åpne strek for å diskutere de(t) 287 
aktuelle forslag videre.  288 

I) Å åpne strek på denne måten krever et kvalifisert, absolutt flertall på 2/3.  289 
II) Strek settes umiddelbart etter første inntegning. 290 
III) Bare møtedeltagere med stemmerett kan tegne seg under denne debatten. 291 
IV) Maks 6 talere tegnes på slik, med like mange talere for hver side av saken. 292 
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V) Ingen andre tema enn de(t) aktuelle forslag skal debatteres.  293 
VI) Taletiden begrenses til 1 minutt per delegat. 294 
VII) Når talerlisten er tom, voteres det umiddelbart over de(t) aktuelle forslag. 295 

i) Her kreves det absolutt flertall. 296 
c) Dersom man ikke oppnår flertall i hverken 3a) eller 3b), avgjøres saken ved å slå 297 
«krone eller mynt». Dette gjøres på valgfri måte, så lenge det bare finnes to binære 298 
utfall, med like stor forekomstsjanse. 299 

 300 

Valg 301 

§ 19 - Valg 302 
Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn en kandidat til et verv, eller dersom en 303 
representant krever det. Personer som ønsker å opprettholde sitt kandidatur selv om de ikke 304 
er innstilt må annonsere dette før landsmøtet heves ved første møtedag. Innstilte personer 305 
som ønsker å stille mot en annen kandidat dersom de selv taper valget om sin innstilte plass, 306 
må også annonsere dette før landsmøtet heves ved første møtedag. 307 
 308 
Taletiden for valgtale er 2 minutter, med unntak av talsperson- og generalsekretærkandidater 309 
som får 3 minutter. 310 
 311 
Til verv hvor det kun skal velges en person følges følgende rutiner: 312 

1. Valgkomiteen presenterer sin innstilling. 313 
2. Den innstilte holder sin valgtale. Dette gjelder ikke for valg av delegater til MDGs 314 

landsmøte. Det gjelder heller ikke for valg av medlemmer til kontrollkomiteen og 315 
valgkomiteen, med mindre det finnes flere kandidater til vervet. 316 

3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater. Hvis nei, velges personen med 317 
akklamasjon. 318 
 319 

Dersom andre kandidater stiller til vervet: 320 
1. Det gis anledning til 1 forslagstale med 2 minutters taletid for hver kandidat. 321 

Valgkomiteens presentasjon av innstillingen ansees som en forslagstale for den 322 
innstilte kandidaten. 323 

2. Hver kandidat utover den innstilte holder valgtale. 324 
3. Det gis anledning til 1 forslagstale med 2 minutters taletid per kandidat. 325 

 326 
Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, skal det avholdes skriftlig 327 
valg følges følgende rutine: 328 

1. Hver delegat voterer digitalt og anonymt. Opptelling gjøres av tellekorpset. En 329 
representant for hver av kandidatene kan overvåke opptellingen. 330 

2. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom forkastede og 331 
blanke stemmer, er kandidaten valgt. 332 

3. Dersom det er mer enn to kandidater til samme verv og ingen får mer enn halvparten 333 
av stemmene, ryker den med færrest stemmer ut av voteringen og man voterer på 334 
nytt over de gjenstående kandidatene. 335 

 336 

Annet 337 
§ 20 - Rusmidler 338 
Det er nulltoleranse for alkohol og illegale rusmidler på landsmøtet. Berusede personer vises 339 
bort ifra landsmøtet. Dette er gjeldende fram til møtet heves søndag. 340 
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Til  Sentralstyret 
Kopi  Landsstyret 
Fra  Miriam Langmoen, Generalsekretær 
Dato  10.04.2021 
Saksnr.  SST-8-21-084                                                                                                                                                                                     
 

341 

 342 

 
Bakgrunn 343 
På det ekstraordinære landsmøtet skal vi bruke mye tid på å behandle politikk. For at dette 344 
skal gå ryddig for seg, må vi planlegge det godt. 345 
 
Tidligere år har vi hatt en forberedende redaksjonskomité som har innstilt på hvilke politiske 346 
saker vi skal behandle på landsmøtet. Denne komiteen har blitt nedsatt av LS, som også har 347 
gitt komiteen et mandat, et antall resolusjoner/politiske uttalelser man ønsker at komiteen 348 
innstiller på, samt et sett kriterier komiteen skal velge ut ifra.  349 
 
Saksbehandler foreslår at vi arbeider på denne måten nå også. Det betyr at forberedende 350 
redaksjonskomité må levere sin innstilling innen sakspapirene til XOLM21 sendes ut (7. mai 351 
2021). Voteringen over hvilke saker vi skal behandle kommer i år til å foregå digitalt, i forkant 352 
av møtet. 353 
 
Det er landsstyret som formelt velger den forberedende redaksjonskomiteen. Derfor skal vi 354 
innstille til landsstyret, som får denne saken ettersendt. 355 
 356 
I disse sakspapirene ligger det ikke noen forslag til personer som skal sitte i forberedende 357 
redaksjonskomité. Før SST-møtet kommer saksbehandler til å fremme endringsforslag slik at 358 
det foreligger en konkret innstilling til forberedende redaksjonskomité.  359 
Er du interessert? Send meg en epost :) 360 
 

Drøfting 361 

Hvor mange politiske uttalelser skal vi behandle? 362 
Dette er alltid en vanskelig balanse. På den ene siden vil vi behandle flest mulig politiske 363 
saker. På den andre siden vil vi sørge for at hver sak får en grundig og forsvarlig behandling. 364 
 
De siste årene har vi pleid å legge opp til at vi behandler ca. seks politiske uttalelser i løpet av 365 
helgen. MEN: Dette har vært på ordinære landsmøter, der vi skal behandle veldig mange 366 
andre saker i tillegg (valg, arbeidsplan, budsjett osv). På dette ekstraordinære landsmøtet 367 
håper vi at det blir bedre tid.  368 
 
Saksbehandler har lagt opp til at vi behandler sju politiske uttalelser i løpet av helgen, altså én 369 
mer enn i 2019 (forrige landsmøte med politisk behandling). Det fordrer at det settes av nok 370 
tid. 371 
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Hvor mange og hvilke medlemmer skal vi ha i forberedende redaksjonskomite? 372 
I forberedende redaksjonskomité bør det være nok folk til at man klarer den hektiske jobben 373 
det er å innstille på hvilke saker som skal behandles. Det er bare én uke fra LS-2 til endelige 374 
sakspapirer til XOLM skal sendes ut, så det er også viktig at de ikke er så mange at det blir 375 
vanskelig å planlegge. Det kan være hensiktsmessig at noen fra sentralstyret leder 376 
forberedende redaksjonskomité, sånn at man sikrer at jobben blir gjort i tide. 377 
 

Forslag til vedtak: 378 
F1: Landsstyret innstiller på at det maksimalt skal behandles 7 politiske uttalelser på XOLM. 379 
 
F2: Det skal etterstrebes at uttalelsene som behandles på XOLM skal være utformet i tråd 380 
med Grønn Ungdoms mal for politiske uttalelser, samt møte minst ett av disse kriteriene:  381 
 a) Den politiske uttalelsen er et viktig innspill/avklaring av Grønn Ungdoms 382 
 politikk,  383 
  
 b) Den politiske uttalelsen er dagsaktuell og medievennlig. 384 
 
F3: Forberedende redaksjonskomité skal innstille på hvilke politiske uttalelser som skal 385 
behandles på XOLM, samt gjøre endringer i saksfremlegg og uttalelsestekst som ikke er 386 
meningsbærende (redaksjonelle endringer).  387 
 
F4: Den forberedende redaksjonskomitéen utgjøres av X (leder), Y (medlem) og Z (medlem).  388 
 
 
 
Med vennlig hilsen 389 
 
Miriam Langmoen, 390 
Generalsekretær  391 
 
Oslo, 10. april 2021  392 
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Til  Sentralstyret 
Kopi  Landsstyret 
Fra  Miriam Langmoen, Generalsekretær 
Dato  11.04.2021 
Saksnr.  SST-8-21-085 

 

393 

394 

 
Bakgrunn 395 

Vi skal behandle fire politiske saker på LS neste helg. To av dem («Biometrisk data på avveie 396 
er en individskrise» og «Bioteknologi og matproduksjon») har ikke blitt behandlet i 397 
sentralstyret. Saksframleggene og de foreslåtte uttalelsene er vedlagt saken. 398 
 
Tanker er at under denne sentralstyresaken får vi «ferdig»-diskutert disse to politiske 399 
uttalelsene i størst mulig grad. Så kan talspersonene sende inn eventuelle endringsforslag på 400 
vegne av SST og gjøre rede for sentralstyrets synspunkter under LS, slik at vi minimerer 401 
sjansen for at SST dominerer debattene. 402 
 

Vedlegg 403 

 1 - Biometrisk data på avveie er en individskrise 404 
 2 - Bioteknologi og matproduksjon 405 
 
 
Med vennlig hilsen 406 
 
 
Miriam Langmoen 407 
Generalsekretær 408 
 
Oslo, 11. april 2021 409 
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410 

411 

412 

Bakgrunn 413 

Biometrisk data, eller biometrisk kjennetegn, kan defineres slik: “kjennetegn som utgår fra 414 
kroppen, som er unike for deg som enkeltperson og samtidig permanente eller stabile over 415 
tid”.  Altså er biometrisk data “uløselig knyttet til kroppen vår”1. 416 
 
Denne typen informasjon kan skaffes på flere måter. Velkjente eksempler er fingeravtrykk 417 
eller DNA-prøver, samt ansiktsform og netthinne-avlesning1. Teknologien utvikler seg raskt, 418 
og i dag finnes det også tilfeller av bruk av lydbølger som biometrisk data eller skrivehastighet 419 
på tastatur 1.  420 
 
Biometrisk data har, i likhet med annen teknologi, enkelte svakheter. Datatilsynet peker på et 421 
par forskjellige. For det første vil presisjonen i identifiseringen være avhengig av hvert 422 
enkelte program. For det andre avhenger hele sikkerheten som gis av biometriske kjennetegn 423 
av at den første identifikasjonen er sikker, det vil si at ingen andre kan registrere seg som deg 424 
med sine biometriske data. 425 
 
Biometriske data brukes av både stater og private selskaper.  426 
Private selskaper har, i likhet til annen informasjon, kun anledning til å samle biometrisk data 427 
som brukeren selv aksepterer at samles. Eksempler på dette er fingeravtrykk eller 428 
ansiktsgjenkjennelse for å låse opp en telefon, eller å sende noen av genene dine for å få vite 429 
mer om slektshistorien din, slik tjenester som tjenesten Ancestry tilbyr. Til motsetning vil 430 
stater kunne hente inn biometrisk data om personer, så langt loven åpner for dette. To viktige 431 
vurderingspunkt bør derfor være i hvilken grad man kan gi fra seg biometrisk data og i hvilken 432 
grad Norge skal kunne hente inn biometrisk data uten samtykke.  433 
 
Også stater kan bruke biometriske data. Allerede i 2010 ble slike regler foreslått i U.S.A, der 434 
enkelte deler av befolkningen ville bli pålagt å ha med seg kort som inneholdt personlig 435 
biometrisk data. Noen har kommenterer at slike ID-kort vil kunne brukes til å overvåke 436 
befolkning og å gi arbeidsgivere innsyn i svært personlig informasjon. Det er imidlertid ikke 437 
gitt at ID-kort vil brukes på denne måten4.  438 
 
Tyveri av biometrisk data 439 
Dessverre kan også biometriske data brukes av andre for egen vinning, altså i form av ID-440 
tyveri. De siste årene har saker om ID-tyveri stilt grunnleggende spørsmål i norsk rett. 441 
Forskjellen er at der en normal ID kan endres, vil stjålet biometrisk data alltid stemme. For å si 442 
det på en annen måte. Du vil aldri kunne bruke denne informasjonen igjen. 443 
I hvilken grad biometrisk data kan bli stjålet av “slemme” aktører er en relevant faktor når vi 444 
skal bestemme hva vi mener om biometriske data. Det er flere eksempler på at dette har 445 
skjedd i stor skala. 446 
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Det største data-innbruddet i amerikansk historie hvor målet var å hente biometrisk data 447 
hendte i 2017. 143 millioner personnummer og annen informasjon ble stjålet av den 448 
Kinesiske frihets Arméen og den Kinesiske informasjons intelligensen. 449 
 
Som i de fleste land lagres biometrisk data ofte hos private aktører, og mange i USA bruker 450 
kreditt byråer til å sikre kreditt informasjonen sin. Til og med myndighetene bruker private 451 
aktører til å holde på identifikasjonsdata til sine offentlig ansatte. I dette tilfellet var det 452 
kredittbyrået Equifax som sto for å behandle og beskytte de biometriske dataene til mye av 453 
den Amerikanske befolkningen, inkludert med oppdrag fra myndighetene fra flere stater i 454 
USA. Men plutselig ble den hacket. Mars i 2017 fant selskapet en kritisk sikkerhetssvakhet 455 
som påvirket ACIS databasen som behandler kundenes bruk av deres personlige data. Selv 456 
om Equifax sin sikkerhets-gruppe ga beskjed om at alle selskapets sårbare systemer skulle 457 
oppdateres innen 48 timer så passet ikke Equifax på at det ble gjennomført av de ansatte 458 
som hadde ansvaret for å oppdatere disse systemene. 459 
 
Det var ikke før juli i 2017 at sikkerhets-gruppa fant at ting hadde gått galt når de fant spor 460 
av mistenkelig adferd på systemene sine. Eierne ble faktisk ikke informert om innbruddet og 461 
de stjålne dataene før september senere det samme året. Dette førte til at Equifax i retten 462 
måtte betale opp imot 700 millioner kroner i bøter. 463 
 
Så hvorfor stjeler Kina disse dataene? Man kan ikke si for sikkert. Men i de fleste tilfeller blir 464 
ikke den biometriske dataen brukt mot noen direkte, men brukes til å kunne finne ut mønstre 465 
eller fange enda mer informasjon. Hovedsakelig gjøres det gjennom å bruke såkalt maskin-466 
læring, eller mønster-maskiner som det også kalles. Disse tester dataene på så mange måter 467 
og ganger at de til slutt kan fortelle sammenheng eller tendenser i dataene. I dette tilfelle var 468 
målet å skaffe data og tendenser hos folk som jobber i den amerikanske stat, og da de som 469 
jobber innen etterretning, men også politikere, administratorer og alle andre som faller inn i 470 
deres søkefelt. 471 
 
Dette er et eksempel av mange. Stjeling av data kan gjøres av individer og det kan gjøres av 472 
grupper eller hele nasjoner med helt forskjellige formål. Og hvor farlig dette er kan diskuteres. 473 
Men i form av hvor mye informasjon som ligger ute eller som stjeles av stater, vet vi at Kina 474 
trolig har stjelt så mye som 80% av den personlige digitale informasjonen til Amerikanske 475 
borgere. Og det er fullt mulig at det samme gjelder Norge. 476 
 

Drøfting 477 

Hvem bør kunne bruke biometrisk data? 478 
Private selskaper 479 
I utgangspunktet har hvert individ en omfattende autonomi, som innebærer at man kan gi fra 480 
seg en god del rettigheter. Selv om det av den grunn kan være utfordrende med en lovgivning 481 
som begrenser muligheten til å gi fra seg biometrisk data, vil man i hvert fall kunne 482 
gjennomføre lovgivning som stiller krav til selskapenes sikkerhet.  483 
  
Datatilsynet foreslår at i den grad biometrisk data skal innhentes, bør man ha en del tiltak for 484 
å sikre at informasjonen er trygg. Datatilsynet peker spesielt på at informasjonen må 485 
oppbevares så lokalt som mulig, aller helst på et eget ID-kort 1. Det er komiteens oppfatning 486 
at et slikt ID-kort være enklere å stjele, der det kan være vanskeligere å få tilgang til data som 487 
oppbevares digitalt. Dette knytter seg opp mot Datatilsynets andre forslag, som er å sikre 488 
gode krypteringsløsninger slik at informasjonen ikke kan overføres til andre system 1. 489 
  
Man bør også vurdere hvorvidt loven skal sette grenser for hva privatpersoner har lov til å gi 490 
fra seg av biometrisk data. I denne vurderingen vil jeg vurdere det å bruke fingeravtrykk på lik 491 
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linje som det å gi fra seg DNA, selv om kun det første er i hyppig bruk i dag. Dette er fordi at 492 
begge deler er biometriske data som er knyttet til en person resten av livet. Å sette 493 
begrensninger på hva man kan dele av informasjon er også problematisk. Et kompromiss, for 494 
å sikre forbrukerrettigheter, kan være at eieren når som helst har muligheten til å hente 495 
tilbake sin biometriske data. Dette innebærer også at biometrisk data aldri kan eies av andre 496 
enn de dataen tilhører, slik at bruk av biometrisk data alltid må følge av avtale med eieren. 497 
Eierne bør også ha full tilgang på informasjon om hva biometrisk data skal brukes til. At 498 
informasjonen hemmeligholdes av konkurransehensyn er ikke tilstrekkelig grunn til å holde 499 
den tilbake.  500 
  
Likevel er det, som vist over, store sikkerhetsrisikoer knyttet til innsamling av biometrisk data. 501 
Et reelt alternativ kan derfor være å forby private aktører å innsamle biometrisk data. Et 502 
mildere alternativ vil være å tillate innsamling, men kun analogt. 503 
 

Staten 504 
I Norge er det i utgangspunktet liten mulighet for å overvåke befolkningen med 505 
videoovervåkning, men med unntak enkelte steder der sikkerhetsinteresser veier tyngre enn 506 
enkeltpersoners vern. Dette er for eksempel på kollektivtrafikken eller i en dagligvarehandel. 507 
Det er likevel et langt stykke fra dette til bruk av biometrisk data som ansiktsgjenkjenning.  508 
  
Dersom man skulle benyttet seg av ansiktsgjenkjenning i etterforskning ville dette kreve 509 
sterke hensyn til den allmenne eller enkeltpersoners sikkerhet for at vi skal følge våre 510 
menneskerettslige forpliktelser. Det kan tenkes at ansiktsgjenkjenning kanskje vil kunne 511 
brukes, men kun i ytterste nødstilfeller der andre midler ikke er tilstrekkelige. Dette vil 512 
innebære at tiltaket er nødvendig for å hindre en umiddelbar fare eller en direkte trussel mot 513 
menneskeliv.  514 
  
Det kan likevel være grunn til å etablere forebyggende politiske standpunkt, slik at Norge 515 
heller aldri vil begynne med innhenting av data. Selv om politiet i dag har en utstrakt bruk av 516 
DNA-prøver og fingeravtrykk, betyr ikke dette at de nødvendigvis bør gis tillatelse til å bruke 517 
for eksempel ansiktsgjenkjenning som del i etterforskningen.  518 
  
Som politisk parti vil man også kunne ha meninger om internasjonal innhenting av biometrisk 519 
data. Ifølge avisa The Guardian arbeider EUs Horizon-project, der det er investert 1,7 520 
milliarder euro, blant annet med bruk av ansiktsgjenkjenning. Bruken av biometriske data for 521 
nettopp overvåkning har også økt under covid-19-pandemien, slik at spørsmålet er mer 522 
presserende enn noen gang tidligere. 523 

  

Spørsmål til diskusjon 524 
• I hvor stor grad er vi villig til å regulere hva selskaper skal kunne gjøre med 525 

informasjon enkeltindivider villig har gitt fra seg? 526 
• Hvor går grensen for hvor mye vi skal begrense statens mulighet til å bruke biometrisk 527 

data? 528 
  

Saksbehandlers konklusjon 529 
Politikken må forsøke å være foran den teknologiske utviklingen. Som del av dette må man 530 
sette krav til sikkerheten til oppbevaring av biometrisk data, både hos private selskap og hos 531 
staten. I tillegg bør man si et prinsipielt nei til bruk av biometrisk data i videoovervåkning. 532 
Dette er både av strategiske og prinsipielle årsaker. Når ett nytt lovforslag som foreslår bruk 533 
av ansiktsgjenkjenning kommer på bordet, vil vi kunne være klare til å være imot det fra 534 
starten av. Det vil også være et viktig politisk prinsipp uavhengig av fremtidig politisk 535 
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utvikling, kanskje nettopp for å hindre nevnte utviklingen. I tillegg til dette bør man arbeide 536 
aktivt for å endre kursen innad i EU.  537 
  
Til sist er man også nødt til å styrke forbrukervernet i møte med store internasjonale selskap. 538 
Derfor bør alle som gir fra seg biometrisk data alltid ha mulighet til å trekke dataen tilbake. 539 
Dette bør også gjelde for arvinger etter avdøde, slik at ingen skal kunne stjele informasjonen 540 
og utgi seg for å være noen som ikke lenger eksisterer. Det er viktig å presisere at ingen 541 
andre enn den informasjonen tilhører kan være eier av informasjonen, slik at selskap som vil 542 
bruke den alltid vil være avhengig av godkjennelse fra den private parten. 543 
  

Forslag til vedtak 544 

F1: Resolusjonen «Biometrisk data på avveie er en individskrise» vedtas slik den foreligger. 545 
 
Vedlegg: - Biometrisk data på avveie er en individskrise 546 
 
 
Med vennlig hilsen 547 
 
Tobias Oftedal Stokkeland, 548 
Sentralstyremedlem 549 
På vegne av utvalg for personvern og digitale rettigheter. 550 
 
Kristiansand, 8. april 2021 551 
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552 

 553 

Biometrisk data er den mest personlige informasjonen som finnes om oss. I løpet av en dag 554 
bruker du kanskje fingeravtrykket ditt for å låse opp mobiltelefonen, legger igjen hårstrå på 555 
utallige plasser, og videokamera fanger opp ansiktet ditt på film. Mens du sitter på zoom og 556 
lærer fag, tester teknologiselskaper og autoritære stater ut hvordan våre ansikter, stemmer 557 
og skrivehastighet på tastaturet kan brukes til å identifisere oss. I overvåkningssamfunnet 558 
Kina kan potensielt det at du går på rødt lys få konsekvenser fordi staten bruker 559 
ansiktsgjenkjenning, biometrisk data, til å knytte sammen person og handling. I framtidens 560 
Europa kan ansiktsgjenkjenning erstatte pass på grensene. Denne utviklingen uroliger oss i 561 
Grønn Ungdom.562 

I Norge foregår det lite innsamling av biometrisk data, fordi en utvidet bruk av overvåkning 563 
strider med menneskerettighetene. Hensynet til personlig frihet settes opp mot rikets 564 
sikkerhetshensyn. Vi anerkjenner allerede bruk av fingeravtrykk i kriminaletterforskning, som 565 
tjener fellesskapets beste. Mer data kan hjelpe politiet å avdekke kriminalitet og forhindre 566 
terrorangrep. Ansiktsgjenkjenning i etterforskning er forholdsmessig når det kan hindre 567 
kriminalitet og redde liv. Grensen for hvilke biometrisk data staten kan benytte bør stoppe 568 
her. 569 
 570 
Biometrisk data som stemmer 100% med deg som person, kan ikke endres på hvis det først 571 
har blitt misbrukt. Dataen tilhører deg, og du har selv råderett over den. Et viktig prinsipp er 572 
at du skal kunne bestemme hva som skjer med biometriske data som samles inn av private 573 
selskaper. Noen velger å sende DNA-et sitt inn til private selskaper for å finne ut av opphavet 574 
sitt. Fallgruvene å gå i er mange. Har du forstått avtaleteksten og lest det som står med liten 575 
skrift? Er selskapet som tar imot dine mest personlige data sikre mot data-overgrep og 576 
tyveri?  577 
 578 
ID-tyveri, misbruk av biometrisk data og statlige overgrep mot borgere vil bli en konsekvens, 579 
hvis ikke regler nasjonalt og internasjonalt mot innsamling av biometrisk data skjerpes kraftig. 580 
Norge må gå aktivt inn for å sikre individer i møte med en større og mektigere part. De 581 
svakeste i samfunnet har aller mest å tape hvis vi mislykkes. 582 
 583 
 584 
 585 
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Grønn Ungdom mener at: 586 
1. Norge skal ikke innhente biometrisk data om sine borgere utenom i 587 

etterforskningsøyemed. 588 
 589 

2. Ansiktsgjenkjenning i etterforskningsøyemed skal kun brukes når det er nødvendig for 590 
å hindre en umiddelbar fare eller annen direkte trussel mot menneskeliv. 591 
 592 

3. Norge må arbeide mot bruk av ansiktsgjenkjenning i det europeiske Horizon-593 
prosjektet, samt arbeide mot fremtidig innsamling av biometrisk data. 594 
 595 

4. Bruke veto-retten mot nye direktiv og forordninger som tillater annen innsamling av 596 
biometrisk data enn de som tillates av denne norsk lov. 597 
 598 

5. Alle har eierskap til sine biometriske data. Det betyr at du kan låne bort biometrisk 599 
data, men ikke gi den bort. 600 
 601 

6. Det bør stilles strengest mulig krav til sikkerheten, som kryptering, hos selskap som 602 
samler inn biometrisk data. 603 
 604 

7. Eiere av biometrisk data skal alltid kunne hente sine biometriske data tilbake fra 605 
private aktører. 606 
 607 

8. Eiere av biometriske data har rett på fullt innsyn i hvordan deres biometriske data 608 
brukes. 609 
 610 

9. Motstridende forslag 611 
1. Det skal være forbudt for private aktører å samle inn biometrisk data (dersom 612 

dette vedtas faller punkt 5-8) 613 
2. Biometriske data som lagres av private aktører må være ført opp anonymt, og 614 

være ende til ende-til-endekryptert. 615 
 616 

617 
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 618 

619 

620 

 
Bakgrunn 621 
Norge har, siden debatten om genteknologi og bioteknologi startet, hatt en restriktiv 622 
lovgivning hvor en føre var-holdning har vært sentral. Mange av konsekvensene av å åpne 623 
mer opp for genteknologi er ukjente og risikofylte. Samtidig er det også flere positive og 624 
mindre risikofylte sider ved genteknologi for planter og dyr. Enkelte endringer kan være en av 625 
flere bidragsytere innenfor problemer som sult, matproduksjon, klima og miljø. I spørsmål om 626 
genteknologi for planter og dyr mener utvalget at det er krevende, men viktig å være 627 
balanserte. Vi bør anerkjenne hvilke fordeler genteknologi kan gi oss i møte med store 628 
problemer, men vi bør også trø varsomt på områder hvor det ikke finnes nok kunnskap.  629 
 
Utvalget for bioteknologi 2021 er Grønn Ungdoms første politiske utvalg på feltet. Likevel 630 
har landsstyret vedtatt en resolusjon fra 2020 på feltet som heter «Norge trenger en ny 631 
GMO-lovgivning»1. Den foreliggende plattformens første kapittel er en bearbeidelse av 632 
denne resolusjonen. Kapittel 2 omhandler bioteknologi og dyrevelferd. Kapittel 3 omhandler 633 
dyrket kjøtt, et tema som er omtalt i resolusjonen “Dyra og klimaet fortjener en storsatsning 634 
på labkjøtt” fra landsmøtet i 20182. 635 
 

Hovedlinjene i plattformen 636 
Et viktig poeng i denne plattformen er å øke mengden forskning på genteknologi. Det er ikke 637 
ønskelig å bruke genteknologi til enhver pris, men å få tydeligere svar på hva genteknologi 638 
kan bidra med av goder, og hva slags konsekvenser det har. Videre har det også vært viktig 639 
for utvalget å være restriktive på bruk av genteknologi når det kommer til avl av husdyr. 640 
Heller bør genteknologien brukes til å gjøre dyrenes liv og helse bedre. Til sist anser utvalget 641 
dyrket kjøtt som en viktig del av klimaløsningen.  642 

 
1. Prinsipper for norsk genteknologi-lovgivning 643 

Begreper 644 

• Bioteknologi er teknologi som bruker mikroorganismer, celler fra planter, sopp, og dyr, 645 
eller deler av disse til å lage produkter, forbedre celler eller organismer, eller lage 646 
mikroorganismer til bestemte formål3.  647 

 
1 https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2020/02/GMO-ferdigstilt.pdf 
2 https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2018/11/Dyra-og-klimaet-fortjener-en-
storsatsning-p%C3%A5-labkj%C3%B8tt.pdf 
 
3 https://snl.no/bioteknologi 

https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2018/11/Dyra-og-klimaet-fortjener-en-storsatsning-p%C3%A5-labkj%C3%B8tt.pdf
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2018/11/Dyra-og-klimaet-fortjener-en-storsatsning-p%C3%A5-labkj%C3%B8tt.pdf
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2018/11/Dyra-og-klimaet-fortjener-en-storsatsning-p%C3%A5-labkj%C3%B8tt.pdf
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2018/11/Dyra-og-klimaet-fortjener-en-storsatsning-p%C3%A5-labkj%C3%B8tt.pdf
https://snl.no/bioteknologi
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2020/02/GMO-ferdigstilt.pdf
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2018/11/Dyra-og-klimaet-fortjener-en-storsatsning-p%C3%A5-labkj%C3%B8tt.pdf
https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2018/11/Dyra-og-klimaet-fortjener-en-storsatsning-p%C3%A5-labkj%C3%B8tt.pdf
https://snl.no/bioteknologi
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• Genteknologi er sentralt innen bioteknologi, og ofte det man tenker på som essensen i 648 
bioteknologi. Genteknologi er metoder der man endrer genene i organismer. Dette 649 
kan være både gener fra mikroorganismer som bakterier og gener fra dyr og 650 
mennesker. Genmodifisering, også kalt genmanipulering, er en prosess der en celle får 651 
endret sitt genmateriale. En genmodifisert organisme (GMO) er en organisme som har 652 
gjennomgått genmodifisering4. 653 

Hovedargumenter 654 
Hovedargumentene for bruk av GMO er at GMOer kan bidra til økt selvforsyning og bidra til 655 
å løse problemer med klima, miljø, sult og fattigdom. Hovedargumentene mot bruk av GMO 656 
er at virkninger av GMOer på økosystemer og andre arter er for dårlig kartlagt, og at man bør 657 
være føre var for å forhindre skadelige virkninger av GMOer. Ikke minst er det også noe 658 
kunnskap som tyder på at GMO kan true biologisk mangfold. I denne avveiningen har 659 
utvalget konkludert med at mer forskning på GMO er nødvendig for å skape mer og sikrere 660 
kunnskap som kan bidra til å løse problemer i Norge og globalt.  661 

Dagens lovgivning 662 
I Norge har vi både en bioteknologilov5 og en genteknologilov6. Bioteknologiloven regulerer 663 
medisinsk bruk av bioteknologi på mennesker, mens genteknologiloven regulerer fremstilling 664 
bruk av genmodifiserte organismer og framstilling av klonede dyr. Forskrift om 665 
konsekvensutredning etter genteknologiloven7 stadfester hvilke vurderinger som må gjøres 666 
før eventuell framstilling og bruk av genmodifiserte organismer og framstilling av klonede 667 
dyr.  668 

I dag er hensikten med genteknologiloven8 å “sikre at framstilling og bruk av genmodifiserte 669 
organismer og framstilling av klonede dyr skjer på en etisk og samfunnsmessig forsvarlig 670 
måte, i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling og uten helse- og miljømessige 671 
skadevirkninger”. I dette ligger føre-var-prinsippet sentralt. Føre-var-prinsippet har vært av 672 
grunnleggende betydning for eksisterende og tidligere genteknologi-lovgivning både i Norge 673 
og internasjonalt, og er et sentralt prinsipp innen miljørett. 674 

I dag er ingen genmodifiserte mat- eller fôrprodukter9 på det norske markedet. I Norge må 675 
man søke staten om å få sette ut genmodifiserte organismer i naturen. Utsettingen vurderes10 676 
ut fra “risikoen for helse- og miljømessige skadevirkninger og andre følger av utsettingen”. I 677 
Den europeiske union (EU) gjør regelverket11 at hvert medlemsland kan velge å forby dyrking 678 
av EU-godkjente modifiserte varianter innen landets grenser. Tyskland har forbudt dyrking 679 
for salg, men tillater feltforsøk (for forskning). I USA12 er genmodifiserte varianter av planter 680 
som dyrkes i stor skala vanlig, bl.a. soyabønner, raps og mais. 681 

Drøfting 682 
Det er bred enighet om at man skal holde seg til føre-var-prinsippet i genteknologi-683 
lovgivningen, spesi. Imidlertid vil noen si at man i for stor grad har skjøvet føre-var-prinsippet 684 

 
4 https://sml.snl.no/genteknologi 
5 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-05-100 
6 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-04-02-38 
7 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1495 
8 https://lovdata.no/lov/1993-04-02-38/%C2%A71 
9 https://www.bioteknologiradet.no/temaer/genmodifiserte-planter-og-mat/ 
10 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-04-02-38/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3 
11 https://www.bioteknologiradet.no/2015/10/eu-land-forbyr-gmo-dyrking/ 
12 https://www.fda.gov/food/agricultural-biotechnology/gmo-crops-animal-food-and-beyond 
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foran seg i genteknologi-lovgivningen, og at det har stått til hinder for utvikling og anvendelse 685 
av teknologier. Utvalget mener at norske politikere lenge har skjøvet føre-var-prinsippet 686 
foran seg i genteknologi-lovgivningen. Genteknologi kan også brukes for i arbeidet med mål 687 
som økt selvforsyning og biologisk mangfold.  688 

Forskning 689 
Man trodde lenge at GMOer som produserte insektgifter kunne påvirke andre innsekter og at 690 
det dermed skulle bli få store konsekvenser i næringskjeden. Imidlertid har det kommet flere 691 
oversiktsstudier som påpeker at denne påvirkningen er liten. Det vil alltid foreligge en risiko 692 
ved nye metoder man verken vet eller kan vite langtidsvirkningene av. Man bør derfor kunne 693 
diskutere nytte-risiko-forholdet. Debatten om genteknologiens rolle i biologisk mangfold må 694 
være faktabasert. I dag peker forskningen i flere retninger når det gjelder sammenhengen 695 
mellom genteknologi og biologisk mangfold. Så lenge det foreligger usikkerhet om denne 696 
sammenhengen kan man ikke bruke GMOer med den hensikt å ivareta og gjenskape biologisk 697 
mangfold.  698 

Selvforsyning 699 
Selvforsyningsgraden forteller om hvor stor andelen av energien vi inntar gjennom maten, 700 
som kommer fra norsk produksjon. De siste årene har selvforsyningsgraden vært på rundt 701 
50%, og i 2019 lå tallet på 45%13. I en masteroppgave fra Nord universitet er det beregnet at 702 
man kan øke selvforsyningsgraden fra 51% til mellom 58% og 80% med de riktige tiltakene, 703 
avhengig av hvor mye frigjort jord som tidligere gikk til produksjon av dyrefôr som 704 
omdisponeres14. Bruk av genteknologi for å øke selvforsyningen er omdiskutert, og kan inngå 705 
som en del av verktøyene for å øke selvforsyningen. 706 

Solidaritet 707 
Norge bør bli ledende i arbeidet med internasjonalt samarbeid på forskning på GMO. Slik kan 708 
man sikre at lav- og mellominntektsland får delta i prosesser der genmodifiserte organismer 709 
prøves ut. Man skal likevel ikke kreve at bønder i lav- og mellominntektsland gjør 710 
genteknologi-investeringer som kan ødelegge deres livsgrunnlag og gjøre dem dårligere 711 
økonomisk stilt. Et eksempel på en plante som ble genmodifisert for å bekjempe 712 
underernæring er “golden rice”, en risvariant som produserer betakaroten, som omdannes til 713 
A-vitamin og dermed tilfører A-vitamin til den som spiser risen. De første forsøkene ble risen 714 
var ikke fruktbare, men etter krysning med lokale arter i feltforsøk klarte man å danne en 715 
variant som er lønnsom - og som har blitt tillatt dyrket og solgt i flere land15.  716 

Drøfting 717 
Genmodifiserte planters bidrag til å forhindre sult og sikre matforsyning i lav- og 718 
mellominntektsland er omdiskutert. På den lyse siden har noen genmodifiserte planter har 719 
fått stor suksess i lav- og mellominntektsland, bl.a. insekt- og sprøytemiddelresistente 720 
varianter av bomull. På den annen side har det blitt hevdet at de tilgjengelige GMOene i dag 721 
er tilpasset et industrialisert landbruk - der ressurstilgangen er bedre enn det 722 
gjennomsnittlige bruket i et lav- og mellominntektsland. Genmodifiserte varianter som har 723 

 
13 

https://www.regjeringen.no/contentassets/37566c89c95f410e9bbec04265a7145f/no/pdfs/stm2016201

70011000dddpdfs.pdf 
14 https://nordopen.nord.no/nord-

xmlui/bitstream/handle/11250/2491452/Vangelsten.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
15 https://www.bioteknologiradet.no/temaer/genmodifiserte-planter-og-mat/ 
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vært dårlig tilpasset miljøet og landbruket i området de blir brukt, har også gitt sviktende 724 
avlinger16. 725 

Biologisk mangfold 726 
Det er omdiskutert hvorvidt innføring av genmodifiserte varianter i felten påvirker det 727 
biologiske mangfoldet, og forskningen er ikke samstemt. I lav- og mellominntektsland står 728 
spørsmålet om biologisk mangfold ved roten av diskusjonen om genmodifisering.  729 

Drøfting 730 
Genteknologi-skeptikere sier at innføring av genmodifiserte varianter kan fortrenge lokale 731 
sorter - et tap både for det biologiske mangfoldet og for den lokale dyrkingskulturen. 732 
Genteknologi-tilhengere sier at det biologiske mangfoldet ikke påvirkes av innføring av nye 733 
og genmodifiserte varianter. Flere forskere og eksperter påpeker at bruk av genmodifiserte 734 
varianter kan bidra til bedre og mer bærekraftig matproduksjon i lav- og mellominntektsland.  735 

Frømonopol 736 
I 2018 ble over 60% av såfrøene på verdensbasis solgt av 4 selskaper17. I 2009 var 90% av 737 
genmodifiserte såfrø eid av et selskap, Monsanto18. Sammenslåing av selskaper har gjort at 738 
antallet selskaper som selger såfrø har blitt redusert, og man har fått en sterk monopolisering. 739 
Det skaper mindre konkurranse, mindre åpenhet - og det kan true matforsyningen.  740 

2. Bioteknologi og dyrevelferd 741 

Dagens praksis strider med dyrevelferdsloven 742 
Dyrevelferdsloven §25-Avl19 sier at: 743 

“Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse. Det skal ikke 744 
drives avl, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, som: 745 

a) endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt, eller 746 
som viderefører slike arveanlegg”.  747 

Likevel avles dyr frem til å ha egenskaper vi mennesker ønsker for å tjene økonomisk. Dette 748 
er egenskaper som mer ull, raskere voksende kyllinger, flere egg per høne, mer melk per ku, 749 
flere grisunger per purke osv.  750 

Utfordringene med valg av rase i kyllingindustrien 751 
Høns/kylling er ett av dyrene som har lidd mest som følge av avl. Den mest brukte 752 
kyllingrasen20 i Norge er ROSS 308. Denne kyllingrasen vokser til nesten fire ganger 753 
størrelsen som en kylling gjorde for få tiår siden. Solvinge har alt vist at det er mulig å fase ut 754 
kyllingrasen ROSS 308 til fordel for en kyllingrase som vokser saktere og blir mindre skadd og 755 
syk, Hubbard JA 787 i stor skala. Kylling har kort levetid, og dersom man bestemmer seg for å 756 
endre rase i industrien kan dette gjøres fort. Solvinge forteller at det har vært mye vegring 757 
mot skifte av rase, bla fordi det er en økonomisk investering, men i ettertid rapporterer 758 

 
16 https://www.bioteknologiradet.no/temaer/genmodifiserte-planter-og-mat/ 
17 https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/gmo_rep-stud_gmo-survey_2010_svn.pdf 
18 https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/gmo_rep-stud_gmo-survey_2010_svn.pdf 
19 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97 
20 https://www.animalia.no/no/Dyr/fjorfe/slaktekylling---helse-og-velferd/slaktekylling--informasjon-

om-hybrider/ 
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bøndene at de har det triveligere på jobb21 da de må bruke mindre tid på  avlive og fjerne død 759 
kylling.  760 

Utfordringene med valg av sauerase på utmarksbeite 761 
I 2019 døde 73 700 sau og lam på utmarksbeite. Debattene dreier seg ofte om “ulv eller ikke 762 
ulv”, men ulv, og rovdyr generelt står kun omlag 20%22 disse dødsfallene. De aller fleste sau 763 
som går tapt på utmarksbeite dør av sykdommer og skader som de pådrar seg i naturen23. 764 
Grunnen til at så mye sau pådrar seg sykdom og skade er fordi de fleste norske bønder har 765 
Norsk Kvit Sau24, en sauerase med dårlig overlevelsesinstinkt og dårlig morsinstinkt. Dette 766 
gjør de fordi det lønner seg økonomisk, og de ikke ville fått stor nok inntekt på sunne raser.  767 

 
Kullstørrelser hos norske svinepurker 768 
Et annet eksempel på produksjonsmengde vs. dyrevelferd er kullstørrelse i griseoppdrett. 769 
Griseraser som TN70-purken er spesifikt avlet frem til å få store kull, og i gjennomsnitt får ei 770 
purke 16,1 grisunger per kull25. I følge EFSA26 bør ikke kullstørrelser for purker overskride 12 771 
av dyrevelferdshensyn. I store kull sulter noen av grisungene da de ikke klarer å kjempe til 772 
seg en plass ved spenene.  773 

 
Potensielle endringer i tilskuddsordninger med sau som eksempel 774 
Norsk matproduksjon ville ikke klare å utkonkurrere utenlandsk produksjon uten tilskudd gitt 775 
fra staten. For eksempel får en sauebonde 883 kr per sau27 og en liten sum ekstra dersom 776 
bonden har sauene på utmarksbeite. Utenom tilskuddene bonden får tjener bonden på å 777 
selge produktene sine. Mer kjøtt, større kylling, mer melk, flere egg og mer ull betyr mer 778 
inntekt for bonden. Derfor lønner det seg å ha kylling som vokser raskere eller sauer som blir 779 
større selv om flere kylling dør av lidelsene de får av for rask vekst og selv om flere sau dør 780 
på utmarksbeite på grunn av dårlig overlevelsesinstinkt.  781 
 
Norske bønder tjener altså mer om de har raser med dårligere dyrevelferd fordi de får 782 
produsert mer. Dersom vi skal få et skifte til bruk av raser med bedre dyrevelferd er det 783 
derfor nødvendig å gjøre det økonomisk gunstig å ha raser med god dyrevelferd. For å få til 784 
dette ønsker utvalget å endre produksjonstilskuddene til å skille på raser. Bønder som har 785 
raser med god dyrevelferd, som Norsk Ursau med godt overlevelsesinstinkt og godt 786 
morsinstinkt istedenfor Norsk Kvit Sau skal få litt mer i produksjonstilskudd. Bønder som har 787 
raser med dårligere dyrevelferd skal få litt mindre i produksjonstilskudd.  788 

 
Argumenter mot å bytte ut dyreraser: 789 
Enhver endring i så stor skala som det er å bytte ut hele dyreraser vil skape endringsvegring.  
 

• Investeringskostnad: Det å endre dyrerase vil medføre en investeringskostnad. Enten 790 
vil denne kostnaden havne hos bonden eller så må staten gi støtte til omstilling.  791 

 
21 https://www.bondebladet.no/debatt/den-perfekte-kyllingrase/ 
22 https://www.smabrukarlaget.no/sfiles/6/24/6/file/oppsummering-av-beitesesong-2019-og-

vurdering-av-kommende-beitesesong..pdf 
23 https://www.dyrebeskyttelsen.no/tap-sau-pa-

beite/#:~:text=Erstatning%20dersom%20sau%20tas%20av,rovvilt%20i%20l%C3%B8pet%20av%20beit

esesongen 
24 https://www.nsg.no/sau/saueraser/saueraser-i-norge/#Norsk_kvit_sau 
25 https://norsvin.no/ogroothe/2020/05/arsstatistikk-2019-ingris.pdf 
26 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/572 
27 https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-

avlosertilskudd-i-jordbruket/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd--endelige-satser 
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• Større kostnad for staten: Dersom man skal subsidiere eller øke tilskuddsordningen 792 

for raser med god dyrevelferd vil det koste med for staten dersom mange bønder går 793 
over til nye raser (hvilket er ønskelig). Skal kostnadene økes må noe annet 794 
nedprioriteres eller skattene må økes.  795 

 
• Skam: Det er viktig å ikke undervurdere den psykiske effekten av å fortelle noen at 796 

måten de produserer på, og har jobbet hele sitt liv medfører mer lidelse og ressurstap 797 
enn andre måter å produsere mat på. På samme måte som det vekker store reaksjoner 798 
hos oljearbeidere når vi forteller at vi ønsker å omstille arbeidsplassen deres, må vi 799 
forvente at en del bønder kan reagere på samme måte fordi man kritiserer noe som er 800 
en viktig del av deres identitet.  801 

 

Argumenter for å bytte ut dyreraser:  802 
• Dyrevelferd: Dagens avl har medført dårligere dyrevelferd, og om man ikke ønsker å 803 

fortsette en praksis som strider med dyrevelferdsloven er man nødt til å bytte ut flere 804 
av de vanligste dyrerasene i norsk matproduksjon.  805 

 
• Lykkeligere bønder: Vi har sett at bøndene som byttet om kyllingrasen til en rase med 806 

bedre dyrevelferd fikk en triveligere arbeidshverdag da de ikke måtte bruke like mye 807 
tid på å avlive og fjerne død kylling.  808 

 
• Bærekraftig produksjon: Når man benytter dyr som har bedre overlevelsesinstinkt og 809 

mindre fare for sykdom og skader vil man også få mindre tap av mat og ressurser i 810 
produksjonen. Sånn sett vil utskifting av dyreraser kunne føre til mindre svinn og 811 
bedre ressursutnyttelse.  812 

3. Dyrket kjøtt på tallerkenen 813 

Begrepsforklaring og dagens situasjon 814 
Dyrket kjøtt28 eller “labbkjøtt” er dyreceller som vokser i kontrollerte forhold, og ikke på 815 
dyrekropper. Dette gjøres ved at det først hentes ut celler fra et dyr, også lar man cellene 816 
vokse og forplante seg ved at de ligger i en “saft” av næringsstoffer.  817 

De siste årene har dyrket kjøtt blitt betydelig billigere29 å produsere. Den første dyrkede 818 
hamburgeren var klar i 2013 til prisen 230 000 kr. Åtte år senere er prislappen 100 kr, og i 819 
Singapore selges allerede dyrket kjøtt på restauranter. 820 

Positive sider ved dyrket kjøtt sett opp mot dagens kjøttproduksjon 821 
På samme måte som folk generelt er skeptiske til å prøve ut plantebaserte burgere er de enda 822 
mer skeptiske til dyrket kjøtt. Men det er noen svært viktige grunner til at folk velger å satse 823 
på dyrket kjøtt. Verden har et massivt overforbruk av ressurser og og utslipp av klimagasser, 824 
og landbruket står for en betydelig del av disse. Kjøttproduksjon er spesielt ressursintensiv.  825 

 
28 https://sentientmedia.org/lab-grown-meat/ 
29 https://vegnews.com/2019/7/price-of-lab-grown-meat-to-plummet-from-280000-to-10-per-patty-

by-2021 

https://sentientmedia.org/lab-grown-meat/
https://vegnews.com/2019/7/price-of-lab-grown-meat-to-plummet-from-280000-to-10-per-patty-by-2021
https://sentientmedia.org/lab-grown-meat/
https://vegnews.com/2019/7/price-of-lab-grown-meat-to-plummet-from-280000-to-10-per-patty-by-2021
https://vegnews.com/2019/7/price-of-lab-grown-meat-to-plummet-from-280000-to-10-per-patty-by-2021
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Dyrket kjøtt kan spare30 99% landareal, 82-96% vannforbruk og 78-96% klimagasser 826 
sammenlignet med dagens produksjon av kjøtt. I tillegg vil det være færre dyr involvert i 827 
matproduksjonen, og dermed mindre lidelse for dyrene.  828 

Utfordringer ved dyrket kjøtt på markedet 829 
En stor etterspørsel etter dyrket kjøtt vil gi et større press på den norske kjøttbonden. Norsk 830 
kjøttproduksjon har mange arbeidsplasser som vil stå i fare om de ikke blir ivaretatt i en 831 
fremtid med mer tilgang på dyrket kjøtt.  832 
 
Dersom man ønsker at dyrket kjøtt skal erstatte importert kjøtt istedenfor den norske 833 
kjøttproduksjonen er man nødt til å gjøre det dyrere å importere kjøtt.  834 
 

Dyrket kjøtt i et internasjonalt perspektiv 835 
I dagens verden har vi et økende forbruk av kjøtt fordi flere løftes ut av fattigdom. Dette gir 836 
et økt press på jordas ressurser. I tillegg blir flere lands matproduksjon truet av et stadig mer 837 
ekstremt klima. Dyrket kjøtt vil ikke være sårbar mot klima på samme måte som annen 838 
kjøttproduksjon som blant annet er mer vannintensiv. Dyrket kjøtt kan dermed være med på 839 
å sikre matsikkerheten i verden i verden.   840 
 

Saksbehandlers konklusjon 841 
I arbeidet med plattformen landet utvalget på at Norge bør satse mer på genteknologi for 842 
planter spesielt for å kunne bøte på store verdensomfattende problemer som matsikkerhet, 843 
klima, miljø og sult. Det er likevel viktig å presisere at genteknologi ikke skal være den eneste 844 
løsningen på problemet. Først ut er det nødvendig å få mer kunnskap i form av forskning på 845 
feltet for å få en bedre oversikt over konsekvenser og løsninger innenfor feltet. I mange lav- 846 
og mellominntektsland kan genteknologi være med på å motvirke mangelsykdommmer, 847 
matmangel og ødeleggelser i landbruket forutsaket av klimaendringer.  848 
 
Videre har avl av husdyr gjennom flere år bidratt til et landbruk hvor flere dyr har store 849 
helsemessige problemer. Denne plattformen tar for seg kylling, gris og sau. Utvalget mener 850 
det er nødvendig å ha som et politisk mål å fase ut rasene som fremmer dårlige egenskaper 851 
og ersatte disse med friske raser. Dette vil være dyrt, og derfor er det nødvendig å støtte 852 
bøndende økonomisk i en omstillingsfase. Til sist er det som kjent store klimaproblemer med 853 
kjøttproduksjonen i Norge. Utvalget har innstilt på en større satsning på dyrket kjøtt fordi det 854 
er bra for klima og dyr. Likevel er det viktig å presisere at vi ikke ønsker at dette skal berøre 855 
små og mellomstore gårdsbruk, men heller de store industrielle gårdene og kjøttimporten.  856 
 

Spørsmål til diskusjon 857 
• Hvilken holdning skal vi ha til genteknologi? 858 
• Er dyrket kjøtt en del av klimaløsningen? 859 
• Skal vi fase ut dyreraser som ikke fremmer gode helsemessige egenskaper? 860 
 

 
30 
https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj7lcG8mO7vAh
XokYsKHdvaDkoQFjABegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.eea.europa.eu%2Fpublications%2Far
tificial-meat-and-the-
environment%2Fat_download%2Ffile%23%3A~%3Atext%3DThis%20anticipatory%20life%2Dcycle%2
0analysis%2Cuse%20depending%20on%20the%20product&usg=AOvVaw1nJw_5YlXi3wVG8lAfeIGB 
 

https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj7lcG8mO7vAhXokYsKHdvaDkoQFjABegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.eea.europa.eu%2Fpublications%2Fartificial-meat-and-the-environment%2Fat_download%2Ffile%23%3A~%3Atext%3DThis%2520anticipatory%2520life%252Dcycle%2520analysis%2Cuse%2520depending%2520on%2520the%2520product&usg=AOvVaw1nJw_5YlXi3wVG8lAfeIGB
https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj7lcG8mO7vAhXokYsKHdvaDkoQFjABegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.eea.europa.eu%2Fpublications%2Fartificial-meat-and-the-environment%2Fat_download%2Ffile%23%3A~%3Atext%3DThis%20anticipator
https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj7lcG8mO7vAhXokYsKHdvaDkoQFjABegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.eea.europa.eu%2Fpublications%2Fartificial-meat-and-the-environment%2Fat_download%2Ffile%23%3A~%3Atext%3DThis%20anticipator
https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj7lcG8mO7vAhXokYsKHdvaDkoQFjABegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.eea.europa.eu%2Fpublications%2Fartificial-meat-and-the-environment%2Fat_download%2Ffile%23%3A~%3Atext%3DThis%20anticipator
https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj7lcG8mO7vAhXokYsKHdvaDkoQFjABegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.eea.europa.eu%2Fpublications%2Fartificial-meat-and-the-environment%2Fat_download%2Ffile%23%3A~%3Atext%3DThis%20anticipator
https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj7lcG8mO7vAhXokYsKHdvaDkoQFjABegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.eea.europa.eu%2Fpublications%2Fartificial-meat-and-the-environment%2Fat_download%2Ffile%23%3A~%3Atext%3DThis%20anticipator


27/30 
 

Forslag til vedtak 861 

F1: Plattformen innstilles slik den foreligger og sendes til landsmøtet i Grønn Ungdom. 862 

Vedlegg 863 
1 - Plattform for bioteknologi og landbruk 864 

Med vennlig hilsen  865 

Elisabeth Udjus,  866 
leder i politisk utvalg for bioteknologi 867 

Oslo, 8. april 2021 868 
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869 

870 

Det finnes store etiske utfordringer innenfor bioteknologi. Samtidig er feltet under konstant 871 
utvikling og man finner stadig løsninger som kan spille en viktig rolle i det grønne skiftet. Det 872 
norske regelverket er så strengt at det hemmer utvikling innen bioteknologi, også på områder 873 
hvor mye tyder på at forskningen og utviklingen er helt trygg. Derfor er det på enkelte 874 
områder hensiktsmessig å endre bioteknologi- og genteknologiloven slik at vi ikke går glipp av 875 
delløsninger på klima-, miljø- og dyrevernsproblematikk. Likevel er det viktig å presisere at 876 
endringer i bioteknologiloven ikke skal redde verden alene.  877 

1. Genteknologi og matproduksjon 878 

Dagens verden har store problemer når det gjelder matproduksjon. Flere munner skal mettes, 879 
og dagens landbruk fører med seg miljøproblemer i form av sprøytemiddelbruk og 880 
klimagassutslipp. En modernisering av genteknologiloven, der man i større grad åpner for 881 
bruk av GMO, vil hjelpe Norge og verden å håndtere disse problemene i større grad enn vi 882 
klarer i dag. I dag domineres frømarkedet av noen få store selskaper, noe som både reduserer 883 
valgmulighetene og øker prisene. Videre kan planteproduksjon være en viktig bidragsyter til å 884 
løse problemer med matsikkerhet, selvforsyning, bærekraft og sult. Det er mange problemer 885 
tilknyttet genmodifisering av planter, men teknologien kan også tilby viktige løsninger på 886 
problemer både i Norge og i verden. 887 

Grønn Ungdom mener derfor:  888 
• At Norge bør bevilge mer midler til forskning på GMO 889 
• At Norge bør åpne for mer forskning på bruk av GMO ved å åpne for tillatelser innen 890 

forskning på genmodifiserte planter i retning av de som i dag finnes for forskning på 891 
genmodifisering av bakterier og arker 892 

• At nytt regelverk for GMO skal være i samsvar med føre-var-prinsippet, og samtidig 893 
basere seg på den nyeste kunnskapen 894 

• At det norske regelverket for GMO har som hovedmål å bevare biologisk mangfold, 895 
og å sikre større grad av selvforsyning 896 

• At Norge skal ha en plan for hvordan vi skal bruke teknologi for genmodifisering av 897 
planter for å bidra til å øke selvforsyningen fra 45% til 80% i 2050 898 

• At Norge skal anerkjenne og bli et foregangsland innen forskning på GMO som en del 899 
av løsningen på klima- og natur-krisa 900 

• At Norge skal bidra i forskning på GMO som en del av løsningen på sult og fattigdom i 901 
verden 902 
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• At Norge skal lede an i det internasjonale arbeidet med å finne løsninger på hvordan 903 
GMO kan sikre økt selvforsyningsgrad og matsikkerhet for land verden over, spesielt 904 
lav- og mellominntektsland 905 

• At Norge skal være et foregangsland i arbeidet med å sikre åpne patenter på 906 
genetiske planteressurser 907 

• At Norge skal være et foregangsland innen forskning på genmodifisering for 908 
produksjon av spiselige planter, spesielt da forskning på planter som er 909 
tilpasningsdyktige og kan dyrkes mange steder i en stadig varmere verden 910 

• At landbruksdirektoratet skal jobbe for en faktabasert debatt om GMO gjennom 911 
informasjonskampanjer og formidling av den nyeste forskningen gjennom sine 912 
internett-medier 913 

 914 

2. Bioteknologi og dyrevelferd 915 
Avl på dyr har foregått helt siden mennesket for første gang skaffet seg husdyr. I løpet av de 916 
siste 80 årene har denne avlen blitt mer målrettet, og vi har avlet dyr på egenskaper som vil 917 
gagne oss økonomisk. Dyrevelferdsloven skal i utgangspunktet verne dyr mot avl og 918 
genmodifisering som øker lidelse. Likevel har dyreraser med dårligere helse blitt mer vanlig på 919 
markedet blant produsentene. Norsk dyrevelferdspolitikk må tilpasse seg norske lover. 920 

 921 
Derfor vil Grønn Ungdom:  922 

• Fase ut kyllingrasen ROSS 308 og erstatte med HUBBARD JA787 eller raser med 923 
tilsvarende eller bedre dyrevelferd innen 2022 924 

• Fase ut griserasen TN70 og erstatte den med griseraser med mindre kullstørrelse og 925 
større overlevelsesrate blant grisungene.  926 

• Redusere bestanden av norsk kvit sau til fordel for norsk ursau eller andre raser med 927 
gode morsinstinkt og overlevelsesinstinkt.  928 

• Endre produksjonstilskuddene til å skille på beitedyr med godt og dårlig 929 
overlevelsesinstinkt, for å fremme godt overlevelsesinstinkt.  930 

• Endre produksjonstilskuddene til å skille på høns med god og dårlig dyrevelferd, for å 931 
fremme god dyrevelferd i landbruket. 932 

• Etablere en økonomisk støtteordning for bønder som legger om til dyrerase med god 933 
dyrevelferd og godt overlevelsesinstinkt.  934 

• Støtte avl på husdyr som søker å bedre dyrevelferden i landbruket.  935 
• Kun være åpen for genmodifisering av dyr dersom det fører til en betydelig bedring i 936 

dyrevelferd.  937 

3. Dyrket kjøtt på tallerkenen  938 
Verdens matproduksjon er inne i et paradigmeskifte. Store aktører har begynt å ta inn 939 
plantebaserte alternativer i sortimentet sitt og har begynt å snuse på dyrket kjøtt som 940 
alternativ. Norge er en del av dette skiftet. Norske forskere jobber med å utvikle dyrkede 941 
kjøttprodukter og Nortura, Norges største merkevarehus innen kjøtt- og eggprodukter, har 942 
åpnet opp for plantebaserte alternativer og kjøtterstatninger. Det er nødvendig å komme 943 
denne utviklingen i møte med politikk som anerkjenner mer klimasmarte måter å produsere 944 
kjøtt på og som vil sikre Norge produksjon av egen mat. 945 

Derfor vil Grønn Ungdom:  946 
• At staten skal støtte forskning på dyrket kjøtt for å sikre at Norge ikke ligger bakpå i 947 

utviklingen. 948 
• Ha et strengere importvern av kjøttprodukter, så dyrket kjøtt i første omgang 949 

erstatter import. 950 
• At dyrket kjøtt på lang sikt kan erstatte industrilandbruk, men produksjonen av dyrket 951 

kjøtt skal ikke påvirke små- og mellomstore bruk.  952 
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• At Norge skal forberede seg på å stå for noe av produksjonen til et fremtidig 953 
europeisk marked for dyrket kjøtt.  954 

• At Norge støtter teknologier for dyrket kjøtt i land hvor landbruket er ekstra utsatt for 955 
klimaendringer, og matsikkerheten er truet.   956 


