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Innovasjon ut i markedet
BioKapital AS er et forsknings-, utviklings- (FoU) og kommersialiseringsselskap 
innen bioteknologisegmentet. Selskapet ble stiftet av Geno i 2008, da de så 
muligheter for å kommersialisere forskningsresultater og utviklet teknologi innen 
fagfeltet reproduksjon og genetikk. BioKapital har per 2010 fem porteføljeselskap 
med varierende eierandel: Cryogenetics AS (100 %), SpermVital AS (100 %),
BoviBank AS (50 %), BioBank AS (33,3 %) og GenderGuide AS (33,3 %).
Gjennom aktivt eierskap, intern FoU-kompetanse og IPR (intellectual property 
rights) maksimeres den kommersielle verdien av porteføljeselskapene. BioKapital
sitt hovedmål er å implementere og kommersialisere egengenerert FoU. Selskapet 
sikter mot å være blant de ledende aktørene som leverer produkter og løsninger 
innenfor fiske- og husdyrreproduksjon, sædkonservering, kjønnsbestemmelse og 
lagring av biologisk materiale.

Cryogenetics
Cryogenetics ble stiftet i 2002. Målsetningen til selskapet er å utvikle nye og 
effektive metoder for nedfrysing og lagring (kryokonservering) av melke, rogn og 
embryo fra fisk til bruk i kommersiell avl, forskning og bevaring av genetisk 
materiale (biobanking). Bakgrunnen for denne satsingen var at Aqua Gen AS så 
behovet for å ta i bruk kryokonservering som et effektiviserende verktøy i
avlsarbeidet. Eksempelvis vil avlspopulasjonen øke ved at ulike fiskeårsklasser 
kan krysses. På grunn av sin unike kompetanse innen kryokonservering av sæd og 
embryo fra storfe, ble Geno valgt som partner.

Hvorfor velge kryokonservering av melke?
Fordelene med bruk av kryokonservert melke er mange: effektivisering av 
avlsprogrammer gjennom målrettet bruk av individer med fordelaktige gener, 
utvidelse av den effektive avlspopulasjonen ved at gener kan utveksles på tvers av 
generasjoner og geografiske grenser, forlengelse av produksjonssesongen ved 
tilgang på kryokonservert melke fra tidligere sesonger, økt mulighet for kontroll 
av smittsomme sykdommer og biobanking av spesielt verdifulle stammer.
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Kommersiell kryokonservering
Cryogenetics tilbyr kommersiell kryokonservering av melke fra atlantisk laks 
(Salmo salar), fra stillehavslakseartene coho (Oncorhynchus kisutch), chinock 
(Oncorhynchus tshawytscha) og regnbueørret (Oncorhynchus mykiss), samt fra 
brunørret (Salmo trutta) og torsk (Gadus morhua), i et ”totalkonsept”. Dette
innebærer uttak og transport av fersk melke, pakking i egenutviklet 
fryseemballasje (SquarePack™), frysing, lagring, tining og befruktning.
Befruktning ved bruk av kryokonservert melke fra atlantisk laks og regnbueørret 
gir med denne metoden like gode resultater som ved bruk av fersk melke. Basert 
på suksessen med introduksjon av ”totalkonsept”-tjenesten i Norge og Skottland,
ble tilsvarende teknologi og tjenester lansert i Canada og Chile i 2010.
Fryseprotokoller for stillehavslaksearten sockeye (Oncorhynchus nerka) er under 
optimalisering og forventes klar til kommersiell bruk høsten 2011. Selskapet tilbyr 
også utvikling av komplette kryokonserveringsprotokoller for andre fiskearter.

I januar 2010 annonserte Cryogenetics et teknologisk gjennombrudd som 
skapte stor global oppmerksomhet. Kryokonservering av embryo fra fisk har vært 
et mål for forskningsmiljøer over hele verden i mange år. Ingen har imidlertid 
lyktes med dette før forskere i Cryogenetics demonstrerte at kryokonservering av
fiskeembryo var mulig. Torsken ”Coddy” så dagens lys etter å ha blitt fryst ned til 
-130 °C etter befruktning, tint opp og deretter klekket. Mye arbeid gjenstår før 
metoden kan benyttes i kommersiell skala, allikevel forventes gjennombruddet å 
ha stor betydning for oppdrettsindustrien.

SpermVital
SpermVital AS ble stiftet av Geno, Norsvin og SINTEF i 2008, men er i dag 
heleid av BioKapital. Gjennom FoU over de siste 10 årene har selskapet utviklet 
en revolusjonerende teknologi til bruk innen kunstig sædoverføring hos husdyr.

Den nye teknologien versus den tradisjonelle
Gjennombruddet for bruk av kunstig sædoverføring som verktøy i husdyravl kom 
på 1950-tallet med etablering av metoder for kryokonservering av storfesæd. 
Siden den gang har forskningsfokuset stort sett vært relatert til optimalisering av 
disse metodene for å oppnå forbedret overlevelse av sædcellene etter tining og
frem til inseminasjon. SpermVital-teknologien har tilført en ny dimensjon på dette 
området ved at sædcellene oppnår forlenget overlevelse også etter inseminasjon. 
Teknologien er basert på immobilisering av sædcellene i en naturlig substans før 
de kryokonserveres. Immobiliseringen bevarer sædcellens energilager og 
muliggjør en langsom frigjøring av befruktningsdyktige sædceller over en lengre 
tidsperiode etter inseminasjon. Den mest opplagte fordelen med denne teknologien 
er at tidspunktet for inseminasjon, i forhold til kuas brunst og påfølgende 
eggløsning, er mindre kritisk. På den måten øker sannsynligheten for befruktning 
sammenlignet med bruk av ordinær sæd. Andre fordeler er reduksjon i antall 
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dobbeltinseminasjoner per brunst og at inseminasjon i helger og på helligdager 
kan reduseres eller unngås. I tillegg blir det enklere for bonden å bestemme når 
kua skal insemineres. Alt i alt vil dette kunne lette bondens arbeid og øke 
avkastningen, da inseminasjonskostnader kan reduseres samtidig som 
fruktbarheten i besetningen forbedres. Seminkonseptet vil dermed kunne få større 
utbredelse, også innen kjøttfeproduksjon.

Produktstatus så langt
Ett pilotforsøk ble gjennomført høsten 2009 og ett våren 2010. Sammenlignet med 
ordinær sæd inseminert til ”riktig tid” ble ikke-omløpsprosenten og 
drektighetsprosenten like god da SpermVital-sæd ble brukt både til ”riktig tid” og 
antatt en dag for tidlig i forhold til brunsttegn. For å undersøke om denne trenden 
gjelder på populasjonsnivå hos NRF, ble det satt i gang ett storskala feltforsøk
høsten 2010. Sæd fra 16 NRF ungokser ble prosessert med både ordinær metode 
og SpermVital-teknologi. Sæden ble distribuert for inseminasjon av kviger og kyr 
over hele landet. Endelige resultater forventes tidlig i 2011. Sperm-Vital sæd fra to 
eliteokser er også i ordinært salg i Norge fra høsten 2010. I tillegg har 
melkeprodusenter i Italia og Tyskland testet ut SpermVital-sæd fra NRF-okser i
krysningsavl på Holstein-kyr. Foreløpige rapporter har vist veldig lovende 
resultater.

BoviBank
I 2010 feiret Norsk Rødt Fe (NRF) 75-årsjubileum. Det opprinnelige avlsarbeidet 
startet med stiftelsen av Avlslaget for Hedmarksfe i 1935. Senere er NRF skapt 
ved systematisk avl, der gener er hentet fra forskjellige raser. Gjennom 
samvirkemodellen, som både Geno og TINE BA baserer seg på, har Norge lykkes 
med å avle frem en unik storferase som kjennetegnes ved høy fruktbarhet, lette 
kalvinger og gode helseegenskaper. Det var nettopp den lange erfaringen med 
storfeavl og Norges unike tradisjon med systematiserte fenotyperegistreringer i
Kukontrollen som gjorde at BoviBank ble stiftet i 2002. Selskapet sitt hovedmål er 
å stimulere innovasjon og forretningsutvikling basert på analyse av data fra mange 
års avl av NRF.

Kukontrollen - den nasjonale storfedatabasen
Alle faktorer som er av betydning i avlsarbeidet registreres i Kukontollen. Foruten 
innrapportering av data fra besetningen og enkeltindivider gjennom 
Helsekortordningen, registreres også data fra slaktehus og mastittlaboratorier.
Kukontrollen er en av de beste databaser for fenotypeegenskaper i verden og
inneholder informasjon om mer enn 8 storfegenerasjoner og til sammen 8
millioner individer. Databasen gir en unik mulighet til å koble fenotypisk og 
genotypisk informasjon og muliggjør identifisering av gener som regulerer viktige 
egenskaper. Denne informasjonen kan nyttiggjøres i avlsarbeidet eller brukes som 
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utgangspunkt for FoU. For eksempel kan ny kunnskap genereres som kan benyttes 
til å forhindre, diagnostisere eller behandle sykdommer hos storfe, andre husdyr 
og hos mennesker.

BioBank
BioBank AS er en nasjonal biobank for lagring av biologisk materiale (vevs- og 
blodprøver) fra fisk, husdyr og planter. Selskapet ble etablert i 2005 og eies med 
like store andeler av BioKapital AS, Norsvin og Aqua Gen AS. Gjennom 
avlsarbeid og FoU i over 50 år har eierne samlet genetisk informasjon og 
slektskapsinformasjon om sine avlspopulasjoner. Denne informasjonen kan nå 
knyttes opp til biobanken som i dag lagrer biologisk materiale fra mer enn 150.000 
individer. Typiske BioBank-kunder jobber med husdyravl, avstamningskontroll, 
avkomsgransking, genomisk seleksjon, genetisk sporbarhet eller er involvert i 
bevaring av biologisk mangfold. Kundene kan være offentlige institusjoner, 
avlsorganisasjoner eller rene FoU-selskaper.

BioBank tilbyr et sikkert og robust lagringssystem for biologisk materiale, samt 
bearbeiding av det biologiske materialet til videre analyser. Et selvutviklet 
datasystem kobler informasjon om biologiske prøver fra hvert enkelt donordyr,
identitet, slektskapsforhold, markørdata fra genotypinger og data fra andre
analyser. BioBank sørger for at denne informasjonen blir lett tilgjengelig for 
kunder og kan også bistå i utvikling av nye verktøy for genetiske analyser.

GenderGuide
GenderGuide har som målsetning å levere teknologi og løsninger for 
kjønnsbestemmelse av oppdrettsfisk og kjønnssortering av sæd fra husdyr. En 
innovativ teknologi utviklet av International Research Institute of Stavanger 
(IRIS) ligger til grunn for selskapet.

I de fleste fiske- og husdyrproduksjonssystemer er det ene kjønnet foretrukket 
framfor det andre. Derfor er kjønnsbestemmelse av avkom av stor betydning for 
produksjon og avl av både fisk og husdyr. Det er kyrne som produserer melk, 
mens det er oksene som er foretrukket til kjøttproduksjon. På grunn av det 
kommende forbudet mot kastrering, vil purker foretrekkes til kjøttproduksjon i 
svinenæringen i framtida. Garantert kjønn på avkommet, ved å benytte 
kjønnssortert sæd, vil ha stor betydning for effektivitet og oppdrett i storfe- og
svineavl. Kastrering kan unngås og produktivitet og avkastning for bonde eller 
oppdretter vil kunne øke. Hos fisk påvirkes tilveksten av kjønnet. Eksempelvis 
skyldes 20 % av variasjonen i slaktevekt på laksefisk kjønnet til fisken. Basert på 
differanser i genekspresjon mellom hann- og hunndyr, har GenderGuide allerede 
utviklet metodikk for kjønnsbestemmelse av fiskeyngel tidlig etter klekking.

Hvorfor kjønnsbestemme avkom?


