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BoviBank AS  
Firmaet BoviBank AS ble etablert januar 2002, eies 50/50 av Tine og Geno, og 
kom i drift høsten 2002 med de to første ansatte. Firmaet er en bovin biobank som 
har som formål å kommersialisere produkter og tjenester som utvikles fra 
koblingen mellom fenotypiske data fra Norsk Rødt Fe (NRF) og biologiske prøver 
fra disse dyrene. De fenotypiske dataene baserer seg på registreringer i Tine 
Produsentrådgivnings Husdyrkontroll, men de biologiske prøvene kommer fra 
Geno som gjennom sitt arbeid med avl på NRF samler og lagrer disse. 
BoviBank AS har forhandlet frem en eksklusiv lisens fra Tine og Geno som sikrer 
at det er bare BoviBank AS som kan koble de forskjellige typer data og 
kommersielt utnytte resultater fra slike funksjonelle analyser. 
 
Biobank markedet 
Biobanker har eksistert i mange år i form av mer eller mindre store samlinger 
kliniske opplysninger og forskjellige typer biologiske prøver. Dette gjelder særlig 
på humansiden. De fleste slike samlinger har tilhørt sykehus eller andre 
helseinstitusjoner, eller private farmasøytiske firmaer. Etter sekvenseringen av det 
human genom har det vokst frem en kommersiell sektor av spesielt humane 
biobanker. Disse tilbyr ulike typer produkter, og har svært ulike ambisjoner. 
Biobank markedet er derfor nå et heterogent marked med særlig vekt på humane 
aktører. Disse opplever en rivende utvikling med hensyn til identifikasjon av 
humane gener, med etterfølgende behov for verifikasjon av funksjonalitet. Dette  
reiser ikke bare behov for gode kliniske opplysninger og store familiematerialer, 
men også viktige etiske debatter. Her kan bruk av animalske biobanker være et 
supplement, ikke bare fordi strukturen er mer tilpasset statistiske metoder som 
brukes, men også fordi biobanker som  BoviBank langt på vei unngår de etiske 
problemstillingene.    

 
 
Kommersielle produkter fra biobanker 
I BoviBank tilfeller har vi siden oppstarten arbeidet med å identifisere produkter 
og potensielle markeder for vår virksomhet. Som antydet ovenfor finner vi ulike 
typer produkter fra de humane biobankene, fra tilbud om samlinger av prøver med 
kliniske opplysninger til legemiddelutvikling. For BoviBanks tilfelle vil vi  



presentere vår strategi for produktutvikling, og tanker om hvilke markeder vi da vil 
nå. Vår produksjon involvere nå samarbeid med Center for Integrative Genetics  
(Cigene)  ved NLH, og et amerikansk bioteknologi firma, og innebærer forskning 
på viktige bovine egenskaper  med særlig vekt på helse og fertilitet.  Vårt håp er at 
denne forskningen skal bringe oss frem til dokumentasjon for viktige funksjonelle 
mutasjoner og gener som har kommersielle verdi, i første omgang innenfor 
animalske sektorer, men også på sikt i andre markeder. 
Kommersialisering av forskningsprodukter er i seg selv en utfordring, men blir 
etter hvert mer vanlig, særlig i utlandet. BoviBanks utfordring  ligger i å se og 
utrede hvordan genteknologien kan benyttes i markeder som tradisjonelt har vært 
knyttet til kyr og andre dyr (avl, veterinær medisin, mat). Dette betyr kunnskap om 
slike markeder, og tro på at genteknologien også her vil få stor betydning i tiden 
fremover. Et enda viktigere marked for BoviBank er det humane helsemarkedet. 
Vår største utfordring ligger derfor i å få til koblinger mellom animalske funn og 
dette meget kompetitive markedet. Kommersialisering innebærer også å knytte til 
seg partnere på veien fra forskningen til konsumentmarkeder, og bygge 
forretingsmodeller som gir inntekter både på kort og på lang sikt. 


