
Bruksgenbanker

Bell Batta Torheim, LMD
Oslo 31. oktober 2019



Utrydde sult – delmål 2.5
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Innen 2020 opprettholde det genetiske 
mangfoldet av frø, kulturplanter og husdyr 
samt beslektede ville arter, blant annet 
gjennom veldrevne og rikholdige frø-
og plantelagre nasjonalt, regionalt og 
internasjonalt, og fremme tilgang til og en 
rettferdig og likelig fordeling av de goder
som følger av bruk av genressurser og 
tilhørende tradisjonell kunnskap, i tråd 
med internasjonal enighet.



Handlingsplan for bærekraftig matsystemer

Biomangfold i matproduksjon har økt
Styrke forvaltningen av genetisk diversitet av

kulturplanter, husdyr og fisk lokalt, nasjonalt
og globalt. 
Øke småskalaprodusenters kunnskap om og

tilgang til større mangfold av sorter og arter. 
Styrke planteforedling og husdyravl lokalt og

nasjonalt.
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Foto: Bell Batta Torheim, LMD



Fra Svalbard globale frøhvelv i nord til småbønder i sør
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Foto: Gunnvor Berge, UD



    

Bønders rettigheter
• Opprettelse av ekspertgruppe:

• utvikle en oversikt over gode 
eksempler 

• gi råd for mulig implementering

• Facilitation of farmers’ access to a 
diversity of PGRFA through 
community seed banks, seed 
networks and other measures 
improving farmers’ choices of a 
wider diversity of PGRFA
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Globale tilstandsrapporter

• 6000 spiselige planter 
• 200 brukes 
• 9 står for 66% av 

produksjonen
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Genetisk forråd – muligheter og beredskap
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Det genetiske forrådet er de genene landbruket til enhver tid har 
til rådighet og utgjør summen av alle gener og kombinasjoner av 
gener innen den enkelte art.  Vi vet ikke i dag akkurat hvilke 
genetiske ressurser som kan være nyttige i framtida. Derfor er 
det behov for et rikt reservoar. 

Nasjonal strategi for bevaring og bærekraftig bruk av genetiske ressurser for mat og landbruk



Nasjonale tiltak

• Landbruksdirektoratet
• Norsk genressurssenter ved NIBIO
• Kommersielle aktører
• Frivillig innsats og hobbybrukere

• organisering, samarbeid og 
ansvarsfordeling
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