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Verden: Antropocen
– en ny tid

• Klodens CO2-konsentrasjon har passert 400 
ppm, restkapasiteten for utslipp ca 800 gt)

• Verdens dyrebestander er i snitt redusert med 
58% mellom 1970 og 2012 (og vi er avhengig av
intakte økosystemer)

• Verdens folketall kan øke mye mer enn antatt
(fra < 10 til > 13 mrd)

• Global footprint: årskapasiteten brukt opp 8.8



Tingenes tilstand



Verden: økt folketall, redusert areal 

og globale endringer

Klima og geopolitikk







Billigere og mer

– kvantitet og kvalitet



Landbruk og klima

• Landbruket ekstremt sårbart for tørke og 
vannmangel, begge deler allerede kritisk

• Feilslått matproduksjon vil gi massive 
migrasjoner

• Landbruket et selv en sentral aktør mht utslipp 
av CO2 og CH4, men i enda større grad N2O.

• Landbruket har på dramatisk vis grepet inn 
både i C, N og P-syklus



Landbruket er en trussel

mot biologiske mangfold

• Drevet av subsidiepoltikk og kravet om billig mat

• Store monokulturer og enretting av landskapet 
skaper biologiske ørkener

• Driftsmetoder (gjødselbruk og pesticider) bidrar 
sterkt negativt

• Også bidrag til avskoging,klimagassutslipp og 
erosjonsskader.

• Vi kan ikke feie miljøkostnadene ved produksjon 
og transport under teppet som “eksternaliteter” –Vi 
kan ikke la matvareproduksjon ensidig dikteres av 
kravet (?) om billig mat



Nedgang i de vingede skarer

Insekter UK Fugler, Europa 1980-2009



Kan matproduksjonen 
økes bærekraftig?

• GMO har muligheter, men er som å være urmaker med 
polvotter. CrispR derimot ….

• Mer politisk enn helsemessig bekymring (Bayer nylig inngikk 
avtale om å kjøpe Monsanto for 66 milliarder dollar, vil kontrollere mer enn 
en fjerdedel av verdensmarkedet for såfrø og plantevernmidler)

• Et landbruk basert på soyaimport er ikke bærekraftig

• Dyrevelferd: Melkeprod.  økt fra 2600 l til 7700 l pr ku

• Monokulturer: Effektivt, men dårlig for mangfold

• Sprøytemidler: Sjelden bra på lang sikt (resistens)

• Gjødselbruk: må tenkes nytt, lukkede kretsløp

• Konsumenten: Vi må være villig til på betale mer for mat.



Hvordan skaffe mat og
bevare mangfold?

• Bare pest-eller-kolera alternativer? Økt
arealbruk, sprøytemidler, GMO, CrispR?

• Kan vi sette til side eller reetablere restarealer
for biologiske produksjon (eks planter for 
pollinatorer)

• Kan gene-drivere være en løsning; erstatte
herbicid- og pesticidresistente arter og ta 
knekken på invasive arter og parasitter?



Gen-drivere

• Finnes som en naturlig mekanisme for å gi visse alleler
en større sjanse enn 50% for å “overleve” 
rekombinasjon (selfish genes som ikke følger Mendel).

• Sjelden, fordi det er naturlige mekanismer for å
motvirke slik “cheating”, men kanskje mer vanlig i 
transposonfamilier (som Alu)

• Transposons også aktuelle vektorer for gendrivere

• Bare aktuelt ved seksuell reproduksjon (og
rekombinasjon)

• Kan syntetisk øke sjansen for overføring, selv om det har
sterke negative effekter for arten

• Mot-seleksjon: driver-resistente alleler vil oppstå



Gen-drivere og invasive arter

• New Zealands program Predator Free 2050 
planlegger bruk av gendrivere for å bekjempe 8 
invasive pattedyrarter

• Første bruk av gen-drivere for å lage datterløse
mus, og kan være utgangspunkt for Predator Free 
2050

• Enormt potensial for å redde opprinnelig flora og
fauna som trues av invaderende arter.

• Gen-drivere på brunsnegler? Men- brunsnegler
kan hybridisere med skogsnegler…



Til mangfoldets beste?

• Eks røyskatt, introdusert for å ta knekken på
kaniner, har selv blitt en større trussel

• Målet er å få dem til “... Breed themselves out 
of existence”.

• Kan dette i tur innebære et enda større
problem – gendrivere på “frifot” ved f.eks. 
horisontal genoverføring?



Fig. 1 CRISPR gene drive inheritance and spread in wild populations.

Charleston Noble et al. Sci Adv 2017;3:e1601964

Published by AAAS

http://advances.sciencemag.org/content/3/4/
e1601964.full



Gen-drivere som trojanske hester

• CrispR for å endre malariamyggen resistent på
Plasmodium falciparum, eller sterlil mygg

• Kålmøll med lethalitetesgen (modifiserte hanner
gir død hos døtre)

• Maksimal effektivitet (ved 100 % kryssing av
modifiserte individer) = dobling per generasjon

• Trolig vanskelig å oppnå full effekt og fiksering, 
spesielt om det reduserer fitness

• To risikoscenarier: “resistens” mot gendrivere, og
spredning av gendrivere



Fasiten…

• … finnes ikke. Generelt er det best å la 
evolusjonen “ordne opp”, men det bør ikke
avvises der én art truer en rekke (endemiske) 
arter

• Best egnet på øyer, men også her kan individer
spre seg, og vi ønsker ikke arten utryddet

• Gendrivere i andre sammenhenger trolig (eks
malaria) har størst potensial


