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2 PRISSÆTNING

1 Opgaven

Der er modtaget et dokument, som udreder principper for og afgrænser an-
vendelsen af benefit sharing (BS) i Nagoya Protokollens (NP) forstand, når
dette anvendes på husdyravl. Dokumentet beskriver baggrunden, og beskri-
ver for tre eksempler på hvilket punkt, BS skal finde sted.

Forespørgslen er formuleret således:

KORT BESKRIVELSE AF OPGAVEN: Bemærkninger til brug for
diskussionspapir til ABS ekspertmøde den 21.5. i Brussels, hvor
Miljøstyrelsen deltager som ansvarlig for Nagoyaprotokollen.

(sic)
Det grundlæggende princip, som anvendes, er, at grundlaget for BS er

prisen, når avlsproduktet første gang omsættes på et marked.
I det første eksempel afsætter et avlsfirma genetik, som er fremkommet

ved krydsning med en race, som er omfattet af NPs bestemmelser. Mervær-
dien opnået ved krydsningen forudsættes indregnet i salgsprisen.

I det andet eksempel indgår den importerede genetik ved krydsning i
et lukket avlsprogram, som forudsættes fortsat i et antal generationer. Her
forudsættes merværdien opnået ved krydsningen indregnet i salgsprisen af
slutproduktet af avlsprogrammet.

I det tredje eksempel beskrives, hvordan en ikke-godkendt avler i EU
(godkendelser er ikke noget krav) krydser sine dyr med importeret genetik
fra et andet land. Her forudsættes merværdien ved krydsningen indregnet
i hans merpris for salg af afkom. Senere generationer er ikke omfattet.

Gennemgående forudsættes det, at den samlede merværdi ved kryds-
ning eller genetisk import er fuldt ud indregnet i salgsprisen første gang
efterkommer efter den importerede genetik omsættes på markedet.

2 Prissætning

Der mindst to aspekter ved prissætningsmekanismen, som bør kommente-
res. Det er for det første antagelserne om prissætningsmekanismen, og det
andet er mængden af information på salgstidspunktet.

2.1 Prissætning på et marked

Princippet om at prissætte merværdien som indregnet i prisen ved første
salg har en alvorlig skavank. Salget fra avlsselskabet (eller tilsvarende) sker
på et kompetitivt marked. Størstedelen af merværdien realiseres herefter
i produktionsleddet hos landmanden. Til illustration: Husdyravl har i årti-
er resulteret i enorme stigninger i produktiviteten i husdyrproduktionen.
Det har resulteret i en stor gevinst i produktionsleddet, men det har ikke
resulteret i en stigning af prisen på det genetiske produkt, som sælges til
landmanden – nok snarere tvært imod.
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2.2 Information 2 PRISSÆTNING

Konkurrerende firmaer har nogenlunde lige adgang til genetisk materi-
ale som input til deres avlsprogrammer. Det vil sige, at firmaerne kan le-
vere (genetisk) nogenlunde sammenlignelige produkter. Det vil igen sige,
at prisforskelle (såfremt der findes nogen) afspejler små forskelle i pro-
duktets kvalitet. En generel stigning eller forbedring af det gennemsnitlige
genetiske niveau som følge af import af genetik omfattet af NP afspejles så-
ledes ikke i markedsprisen. De produktivitetsforbedringer, som realiseres
i produktionsleddet gives enten videre til forbrugerne eller kapitaliseres i
jordprisen.

Alt i alt betyder det, at en måling af benefit med henblik på BS i væ-
sentlig grad undervurderer den reelle merværdi, som genetisk import kan
repræsentere.

En særlig situation er, når et eller flere avlsselskaber har privilegeret ad-
gang til særlige genetiske egenskaber. Det ville især være relevant, hvis der
foreligger en juridisk beskyttelse af anvendelsen af visse genetiske former
ikke mindst i form af patenter. Situationen vedr. patentering af naturlig
(bredt forstået) genetisk variation er noget grumset. I USA er patenter på
humane genetiske sygdomsalleler blevet underkendt (http://media.ibj.
com/Lawyer/websites/opinions/index.php?pdf=2013/june/Myriad061313.
pdf. Situationen er uklar i Europa (se f.eks. Rabitz, 2017).

2.2 Information

Der er en meget væsentlig forskel på de tre scenarier, som beskrives. Indgår
det importerede genetiske materiale i et længere avlsprogram med nogen-
lunde store populationer (som i det andet eksempel), så vil der på salgs-
tidspunktet foreligge en forholdsvis sikker vurdering af dyrenes genetiske
værdi (her forstået som deres avlsværdi).

Dette er ikke tilfældet i det første eksempel. Dette er eksempel er relevant
for avl af kvæg og heste, hvor man har relativt åbne avlsprogrammer. Her
har man kun en forholdsvis usikker vurdering af den genetiske værdi. Især
i kvæg, hvor alle moderne avlsprogrammer er skiftet til genomisk selektion,
er avlsværdierne nu meget mindre sikre.

I dette tilfælde vil der på salgstidspunktet kun foreligge en meget usikker
prædiktion af den genetiske værdi. Af statistiske årsager vil de bedste dyr
(dvs. de dyr, hvor BS er relevant) være undervurderet (regression towards
the mean).

Dette er et grundlæggende problem ved implementation af BS ved mutu-
al agreed terms (MAT). Dette generelle problem formulerer Tvedt (2014)
således: "‘For a contract to grasp the creation of value arising from the use
of genetic resources, it needs to some extent foresee future developments
of the material."’

Welch (2014) peger i en leder i Journal of Animal Breeding and Genetics
på problemer med utilstrækkelig eller asymmetrisk information.
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4 BRUGSSCENARIER

Konklusion Der er flere grunde til at mene, at merværdien, som opnås
ved første salg af genetisk materiale på et kompetitivt marked, ikke giver et
retvisende billede af den faktiske, med den importerede genetik forbundne
merværdi.

3 Relevans af BS i senere generationer

Blackburn et al. (2014) gør sig den overvejelse, at en avlspopulation, som har
været afskåret fra oprindelsespopulationen i længere tid på grund af tilfæl-
dige genetiske forandringer (dvs. genetisk drift), kan være væsensforskellig
fra den oprindeligt importerede population. Eksemplet, som de anfører, er
amerikanske meishangrise, som har været isolerede fra den oprindelige, ki-
nesiske meishanpopulation i lang tid, hvis allelfrekvenser har forandret sig
som følge af genetisk drift. De mener så, at BS ikke længere uden videre bør
gælde for denne population. Argumentet virker dog noget søgt, eftersom
samtlige populationer, som er isolerede fra hinanden med tiden vil komme
til at adskille sig. I særdeleshed betyder genetisk drift ikke, at BS bliver min-
dre relevant for de egenskaber ved meishansvin, som i første omgang var
motivet for importen - i dette tilfælde ikke mindst meishansvinenes højere
frugtbarhed.

Såfremt man accepterer betragtningerne hos Blackburn et al. (2014), så
kunne disse finde anvendelse på det andet eksempel.

Et andet perspektiv på problemstillingen findes hos Martyniuk & Hiem-
stra (2017, slide 45). Her overvejes en model med BS afhængig af andelen
af importeret genetik i genomet hos de dyr, som sælges.

4 Brugsscenarier

Det brugsscenario, som forudsættes i eksemplerne i dokumentet, er kryds-
ning af importeret genetik for at forbedre en eksisterende race eller ved
krydsning at frembringe grundlaget for etableringen af en ny race. I moder-
ne husdyravl er de første to eksempler langt det mest relevante, selvom der
også i nyere tid er eksempler på etableringen af nye racer i f.eks. får ved
krydsning.

Der er imidlertid to andre scenarier for importeret genetik, som man bør
tage stilling til.

4.1 Import uden krydsning

Man kan tænke sig import af arter eller racer til hold uden for deres oprindel-
sesområde uden, der ikke involverer nogen krydsning med hjemmehørende
racer.

For det første kunne man f.eks. importere en varme- eller parasitresi-
stent race fra et et tropisk eller subtropisk miljø til et miljø, som enten
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4.2 Bioteknologisk import 5 POTENTIALE

allerede har et varmt klima, eller som er genstand for drastiske klimaforan-
dringer. Skabelsen af Brahmanracen i USA i årene efter 1885 er et eksempel
herpå. Man importerede forskellige Bos indicus racer, som man krydsede
med hinanden. Produktet blev en varmetolerant og relativt parasitresistent
race, som siden er eksporteret til mange dele af kloden.

For det andet kunne man importere nye husdyrarter, som viser sig at
trives i et (mere) tempereret klima. Dromedarer blev i stort omfang introdu-
ceret til Australiens varme og tørre områder som pakdyr. Her har de i øvrigt
siden udviklet sig til et problem.

Disse to scenarier (import af rene racer og nye arter) er ikke direkte
dækkede af de i foreliggende dokument beskrevne eksempler.

4.2 Bioteknologisk import

Endelig må det forventes, at genetisk import i fremtiden i et eller andet om-
fang vil kunne foregå ved brug af bioteknologiske metoder, herunder f.eks.
gene editing. Selvom disse metoder ikke er teknisk modne (f.eks. Kosicki
et al., 2018), så må det forudses, at de på et tidspunkt når et teknologisk
niveau, hvor specifikke, genetiske varianter pålideligt og uden uønskede
konsekvenser kan overføres til andre racer. Dette scenario bør diskuteres i
forbindelse med BS i husdyravl.

Det skal dog understreges, at der er og vil blive ved med at være væsent-
lige videnskabelige udfordringer ved:

1. at identificere de genetiske varianter, som forårsager de genetiske for-
dele, og

2. at forudsige deres samlede effekt på dyrs avlsmæssige værdi, når man
tager hensyn til alle dyrenes relevante egenskaber.

Desuden er brugen af transgene teknikker forbudt i EU, når det gælder
dyr i fødevareproduktionen.

Konklusion Der er flere brugsscenarier inden for husdyravl for import af
genetik omfattet af NP, som ikke er omfattet af de beskrevne tre scenarier.
Det er ikke selvindlysende, hvordan princippet fra de beskreven scenarier
kan overføres til de øvrige her beskrevne anvendelsesscenarier.

5 Potentialet ved genetisk import i husdyravl

Den videnskabelige litteratur vedr. BS i husdyr peger på, at den generelle
bevægelse er, at genetik flyder syd til syd eller nord til syd. Eksempler på
genetisk import til racer i nord er færre. Selvom der er eksempler på import
af genetiske anlæg, som er omfattet af NP, så er volumen heraf næppe stor.
Nogle eksempler citeres i Koehler-Rollefson & Meyer (2014, side 11).
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6 KONKLUSIONER

En del af årsagen hertil er, at indkrydsning af egenskaber til en moder-
ne produktionsrace er meget bekostelig. Konventionel selektion er blevet
ganske overordentlig effektiv, så den årlige fremgang er ganske betydelig.
Desuden er produktionsniveauet i moderne dyreracer typisk langt højere
end i traditionelle racer – det være sig bevaringsracer i Vesten eller tradi-
tionelle racer uden moderne avlsprogrammer. En krydsning mellem en mo-
derne race og en mere traditionel race vil derfor medføre tab af en stor del
(ca. halvdelen) af den moderne races genetiske overlegenhed, og det vil føre
til tab af genetisk fremgang som følge af konventionel selektion, eftersom
udvælgelsen i stedet skal fokusere på at udbrede de importerede genetiske
anlæg.

Disse betragtninger gælder uanset, om man taler om introgression ved
krydsning eller ved bioteknologiske hjælpemidler, herunder gene editing.

Et forbehold i denne sammenhæng er, at det implicit forudsættes, at pro-
duktionsforholdene bredt forstået er mere eller mindre konstante over tid.
Erfaringsmæssigt ændrer produktionsforhold sig imidlertid. Disse ændrin-
ger kan under tiden være drastiske. I ægproduktionen har der først været
et skifte fra produktionssystemer med fritgående læggehøns til systemer
med læggehøns i bure, hvilket førte til dramatiske ændringer i forholdene
omkring ægproduktion. I de sidste mange år har der så været en tendens i
den modsatte retning. Et mere aktuelt eksempel kunne være de meget an-
derledes forhold, som grise i frilandsproduktion har i forhold til grise, som
lever i lukkede systemer.

I forbindelse med sådanne ændringer kan man vel forestille sig, at der
opstår behov for at supplere moderne husdyrracers genetiske sammensæt-
ning ved at hente „alternativ“ genetik fra andre racer. Her skal man dog
nok bemærke, at en kilden til sådan „alternativ“ genetik nok oftere vil væ-
re andre moderne husdyrracer eller europæiske bevaringsracer snarere end
traditionelle racer fra fjerne lande. Ejerskabet til danske bevaringsracers
særlige egenskaber kan vise sig at være et komplekst spørgsmål. Nogle be-
varingsracer er racer, som altid har eksisteret i hænderne på mindre avlere -
og kun der. Men flere andre bevaringsværdige kvægracer er derimod rester
af fordums langt større racer, hvis avl blev organiseret af større kvægavls-
foreninger. Bevaringen er i de senere årtier sket i et samspil mellem delvist
statslig drevne genbanker og enkelte avlere.

Konklusion Der er grund til at tro, at det samlede omfang af BS under NP
inden for husdyravl vil være beskedent.

6 Konklusioner

Tvedt (2014) anfører, at: "’Contracts generally suffer from a lack of a clear
trigger point for benefit sharing once a commercial product has been de-
veloped,…"’. Det foreliggende dokuments princip om, at BS skal evalueres,
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LITTERATUR LITTERATUR

når produktet første gang omsættes på et marked, skaber klarhed på dette
punkt.

Det er dog ikke klart, at princippet om, at dette princip fører til en ret-
færdig prissætning af den importerede genetik. Snarere er der grunde til
at tro, at værdien herved i væsentlig grad kan undervurderes, hvorved BS
udhules.
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