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Nasjonal digital læringsarena 
(NDLA) har nettopp oppdatert 
kapittelet «genetisk forurens-
ning», knappe uken etter at Fis-
keribladet 12.mars kunne av-
sløre at det drives vranglære om 
oppdrett i skolen. 

Skoleelever lærer at mennes-
kegen er brukt i oppdrettslaks 
i følge en en digital lærebok i 
naturfag i videregående skole. 
Det skapte mange reaksjoner.

– Tendensiøst og feil, uttalte 
Brit Hjeltnes ved Veterinærin-
stituttet.

Nå er altså en ny og oppdatert 
versjon av teksten som handler 
om GMO og oppdrettslaks på 
plass i læreboken:

«Forskere i flere land (også i 
Norge) jobbet i en periode med 
å sette inn ekstra gener for 
veksthormon fra andre organis-
mer i laks for å se om den kun-
ne vokse raskere. Denne 
forskningen medførte mange 
protester og hadde ikke støtte 
fra oppdrettsnæringen. Den 
genmodifiserte kanadiske/ame-
rikanske oppdrettslaksen, som 
har ekstra kopier av det natur-
lige lakseveksthormongenet, er 
steril og utgjør ingen spred-
ningsfare. Genmodifisert laks 
har aldri vært salgsvare i Nor-
ge.»

Går god for ny tekst
Fiskeribladet har gjort fagdi-
rektør for fiskehelse ved Veteri-
nærinstituttet, Brit Hjeltnes, 
oppmerksom på at NDLA har 
oppdatert det som handler om 
oppdrettslaks og GMO.

Hjeltnes skriver dette i en 
epost til Fiskeribladet:

«Det er helt riktig at det til-
bake på 80-tallet (tror jeg) var 
forskere i Norge som arbeidet 
med dette. Denne fisken kom 
aldri utenfor universitetscam-
pus. Om de sluttet med det grun-
net mange protester, er jeg høy-
st usikker på. Forskningen deres 
var vel ikke så veldig kjent. 
Bortsett fra det, er vel det som 
står der riktig.»

Hjeltnes har vært kritisk til 
den opprinnelige versjonen fra 
2010 som hun mente var både 
tendensiøs og feil.

Ble sjokkert
Medlem i bioteknologirådet, 
Petter Frost, sier at han ble sjok-
kert over innholdet den digita-
le lærebok for den videregående 
skole, hvor det ble indikert at 

norsk oppdretts-
laks er genmodifi-
sert.

– Det er jo i til-
fellet direkte fak-
tafeil, også 2010 da 
det aktuelle kapit-
telet ble skrevet. 

Jeg håper i tilfellet ikke denne 
læreboken har vært i omfatten-
de bruk, sier Frost til Fiskeri-
bladet.

Transgen GMO-laks i USA
Frost sier at det er riktig at en 
slik såkalt transgen GMO-laks 
ble utviklet i USA for veldig man-
ge år siden. Men i GMO-disku-
sjonene i dag er den faktisk først 
og fremt et eksempel på en type 
gammeldags GMO de fleste ikke 
ønsker og aldri har ønsket.

Petter Frost er også adminis-
trerende direktør i legemiddel-
selskapet MSD Animal Health

Men i forbindelse med det som 
står om genmodifisering og 
oppdrettslaks i den digitale læ-
reboken, ønsker han å uttale seg 
som medlem i Bioteknologirå-
det.

Raskt utdatert
Frost sier at å ta et prinsipielt 
negativt standpunkt både når 
det gjelder oppdrett og GMO er 
helt greit, men det må jo ikke 
være et standpunkt det under-
vises i på skolen.

– De GMOer vi snakker om i 
dag er av en helt annen type og 

det er det den opp-
voksende genera-
sjon bør lære om 
for å kunne ta et 
kvalif isert selv-
stendig stand-
punkt senere. En-
hver lærekilde om 
genteknologi og GMO skrevet i 
2010 vil være totalt utdatert i 
dag. Kanskje en dårlig metafor, 
men det blir nesten som å lære 
nyere historie basert på en bok 
skrevet på 1980 tallet, sier han.

–  Det finnes mye målrettet 
desinformasjon i den digitale 
verden som både er anti opp-
drett og anti GMO. Det må vi 
nok leve med, men å ha det i 
skolemateriell kan vi ikke leve 
med, sier han.

Folkeopplysning
Frost sier at en av Bioteknolo-
girådets rolle er å drive folke-
opplysning slik at det som kom-
mer ut om bla nt a n net 
genmodifisering faktisk er riktig, 
balansert og oppdatert. At kunn-
skap om genteknologi og GMO 
går så rivende fort er en av grun-
nene til at Bioteknologirådet har 
egne temasider med oppdatert 
informasjon, inkludert informa-
sjon tilpasset undervisning på 
skolen, og egne informasjons 
prosjekter rettet både mot elev-
er og lærere, sier han.

I informasjonsmateriellet kan 
lærere finne oppdatert info som 
de kan ta direkte inn i objektiv 

oppdatert undervisning, sier han.
– Så her er vel rådet til lærere 

og ganske enkelt skrote alt gam-
melt materiell de i dag måtte 
basere undervisningen på, den 
er i beste fall utdatert og i verste 
fall direkte feil. Bruk heller opp-
datert undervisningstilpasset 
materiell som ligger i ulike mo-
derne formater på hjemmeside-
ne til Bioteknologirådet, forset-
ter han.

Den ene medforfatteren til 
kapittelet «genetisk forurens-
ning» har uttalt til Fiskeribladet 
at hun har brukt kilder blant 
annet fra Ås til den informasjo-
nen hun har om GMO og opp-
drettslaks.

– Dersom det med det menes 
at en fagperson ved Norges mil-
jø- og biovitenskapelige univer-
sitet på Ås skal ha bekreftet at 
norsk laks er genmodifisert, så 
tror jeg det må ha vært en gi-
gantisk misforståelse hos mot-
taker av informasjonen, sier 
Frost.

– At det også i Norge på 80-tal-
let ble drevet med noe forskning 
på genmodifisering på laks er 
jo for så vidt isolert sett historisk 
korrekt, men også totalt irrele-
vant i en kontekst om norsk 
oppdrettslaks, fortsetter han.

ELEVER: Skoleelever på videregående skole lærte at menneskegen er brukt i oppdrettslaks i følge en en digital lærebok i naturfag. Nå er teksten om 
GMO og oppdrettslaks endret. ILLUSTRASJONSFOTO: ALEKSANDER NORDAHL

Etter ni år med feil- 
informasjon om GMO 
og oppdrettslaks i en 
skolebok for elever 
videregående skole 
er teksten nå endret.

Omstridt skolebok er endret

FAKTA
Genmodifisering

• Den norske genteknologiloven definerer en genmodifisert organisme, 
GMO, som en organisme som har fått endret sitt arvestoff ved hjelp av 
genteknologi.

• I Norge er det ikke tillatt å bruke GMO i mat og fôrprodukter.

• Hensikten med bruk av GMO er å overføre nye egenskaper til organis-
men som det ellers er vanskelig eller umulig å få frem gjennom vanlig avl.

• GMO har aldri blitt brukt i kommersiell lakseoppdrett i Norge.

A Det finnes mye målrettet desinformasjon i den 
digitale verden som både er anti oppdrett og anti GMO. 
Det må vi nok leve med, men å ha det i skolemateriell  
kan vi ikke leve med
Petter Frost, medlem i bioteknologirådetBrit Hjeltnes Petter Frost
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STØRJE: Fiskeridirektoratet melder at flere av søknadene til å fiske makrellstørje, både med line og not, 
mangler informasjon som er påkrevd for å kunne bli vurdert. Det opplyser Fiskarlaget på sine nettsider. Det kan 
medføre at mange fartøy kan bli utelatt fra vurderingen når det skal tildeles størjekvoter, viser direktoratet til.


