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Året 2011 har vært et svært spennende og utviklende år for GenØk.  
Organisatorisk har det vært omfattende utskiftinger og endringer både 
på toppledernivå og blant de ansatte for øvrig.  GenØk har fått både ny 
administrerende direktør og forskningsdirektør fra og med årsskiftet 
2011, og det har i tillegg vært valgt å endre på sammensetningen 
av organisasjonen. Bakgrunnen for sistnevnte endring er knyttet til 
å målrette organisasjonen slik at den fremstår som fremtidsrettet og 
konsis i forhold til å forvalte viktige samfunnsoppgaver på et legitimt 
grunnlag.  Legitimiteten til GenØk bygger på å produsere kunnskap for 
nasjonal og internasjonal forvaltning av en stadig mer ekspanderende 
og hurtigere utvikling av moderne bioteknologi. Høsten 2011 fastsatte 
GenØk sin overordnede strategi knyttet til følgende målområder:

1. Forskning (inkludert overvåking)
2. Rådgiving og møtedeltakelse
3. Kapasitetsbygging

All virksomhet i GenØk bygger på forskning som utgangspunkt.  
Gjennom forskning utvikler organisasjonen kunnskapsgrunnlaget 
for helse- og miljøvirkninger av moderne bioteknologier, med et 
særskilt fokus på GMO. Implisitt er dette også en overvåking av 
miljøkonsekvensene av moderne bioteknologier.  Den vitenskapelige 
tilnærmingen til kunnskapsgrunnlaget er både biologisk og sosio-
økonomisk. GenØks offentlige mandat er å vurdere konsekvenser 
av GMO’er i perspektivet av biosikkerhet, og utgjør i så måte en 
del av vitenskapens erfaring og paradigme knyttet til den historisk 
industrielle utviklingen. Vår industrielle utvikling har demonstrert at 
det er behov for en holistisk tilnærming til moderne innovasjoner, slik 
at regulatorer og politikere som skal vurdere samfunnsnytten har best 
mulig tilgang til å forstå den eventuelle risiko de innebærer for helse- 
og miljø, og spesielt tatt i betraktning av at disse innovasjonene kan 
være irreversible.

Beck (1992:3) beskriver risk som et konsept konstruert for å “…
foresee and control the future consequences of human action…it is 
intimately connected with an administrative and technical decision-
making process…”.  I et samfunnsvitenskapelig perspektiv uttrykker 
Barboza (2011:9) en brukstilnærming til konseptet ved å uttrykke “it 
lies in the human decision or not to accept the risk”. Den forskning som 
GenØk selv utfører, den forskning som samarbeidspartnere bidrar 
med og den generelle innsamlingen av vitenskapelig risikoforsking 
som organisasjonen bl.a. akkumulerer i BAT (Biosafety Assessment 
Tool), gjør at GenØk gjennom rådgiving og møtedeltakelse kan gi 
regulatorer og politikere et best mulig grunnlag for at de skal kunne 
foreta bærekraftige og føre var baserte beslutninger, når GMO’er og 
andre moderne bioteknologiske aspekt skal vurderes.

GenØks oppgaver innenfor forskning og miljøovervåking, som gjør 
organisasjonen i stand til å oppfylle sin rolle som en viktig rådgiver og 
møtedeltaker er i all hovedsak finansiert av Miljøverndepartementet. 
Men i tillegg til å løse og akkumulere et kunnskapsgrunnlag som 
forvaltningen har behov for, og forestå nasjonal representasjon når 
det er forespurt, imøtekommer GenØk også de forpliktelser som 
Norge har påtatt seg i henhold til Cartagenaprotokollen når det gjelder 
kapasitetsbygging. GenØk legger stor vekt på at kapasitetsbyggingen 
skal ha en reel kunnskapsbasert og –utviklende betydning for 
mottakerne, og det er svært god kontroll med de økonomiske midlene 
som benyttes, slik at de ikke er tilgjengelig for misbruk eller korrupsjon. 

Gjennom grunnleggende- og spesialkurs i biosikkerhet, 
Tromsøkursene, har GenØk etablert en kapasitetsarena med det 
formål å gi representanter fra utviklingsland kunnskap og støtte 
til å bidra til institusjonsbygging i eget land. Egziabher (:389) 
fra Etiopia, som på vegne av sitt land var med i prosessen for å 
etablere Cartagenaprotokollen, uttrykker på følgende måte hvorfor 
slik kapasitetsbygging er så viktig for utviklingsland: “Their load is 
heavier because of both their obvious limitation in well-trained human 
resource, and because of the greater complexity of their biodiveristy, 
which increases the risks of gene introgression and thus complicates 
biosafety considerations”.  

Gjennom Gateways programmet, et eget initiativ for å bygge opp 
konkrete organisasjoner i u-land som kan oppfylle tilsvarende 
nasjonale/ regionale oppgaver som GenØk, er kapasitetsbyggingen 
også satt inn i rammen av å være både institusjonell og ha en 
demokratiserende medvirkning. Gjennom det nettbaserte verktøyet 
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BAT er en betydelig mengde forsknings- og grunnlagsmateriale for 
risikovurderinger samlet, i den hensikt at utviklingsland skal ha en reell 
tilgang til kapasitet når de skal forestå egne konsekvensutredninger.    
Gjennom “Ad Hoc Technical Expert Group (AHTEG) on biodiversity and 
climate change” som er et tiltak under Cartagenaprotokollen, har også 
BAT fått posisjon som et “beste praksis” verktøy for risikovurdering i 
perspektivet av biosikkerhet. 
 
GenØks strategiske arbeid i 2011 har gitt organisasjonen en intern 
tillit og oversikt over egen kapasitet, som bidrar til å skape en retning 
og målsettinger som virker samlende for alle ansatte. Samtidig gir det 
våre finansierende institusjoner, våre samarbeidspartnere og øvrige 
eksterne interessenter en enda bedre oversikt over hvordan GenØk 
plasserer seg i det moderne bioteknologiske landskapet både i nåtid 
og fremtid, og i perspektivet nasjonalt, internasjonalt og i forhold 
til utviklingsland.  Når strategier er utviklet gjennom så mye arbeid 
som det har omfattet for organisasjonen GenØk, så ligger det også 
forventninger og utfordringer knyttet til videre utvikling.  2012 blir i så 
måte et år som vil være viktig for den videre utviklingen av GenØk, 
og oppgaven som en av svært få organisasjoner som fremstår som 
uavhengig i sin kunnskapsgenerering av biosikkerhetsmessige 
konsekvenser av moderne bioteknologier.  

Harald Valen 
Administrerende direktør

Moderne bioteknologi er fremdeles inne i sin ungdom og er 
ikke en presis teknologi. Det eksisterer store kunnskapshull, og 
risikotilnærmingen i perspektivet av biosikkerhet klarer ikke å holde 
følge. Moderne bioteknologier ekspanderer både i kompleksitet 
og på nye områder.  GenØk har en klar målsetting om å være 
tilstede i denne ekspansjonen for å sikre at samfunnsnytten alltid 
har en holistisk tilnærming, og at biosikkerheten ikke blir 
fraværende eller utelukkende overlates til innovatøren å utrede.  
Konsekvensutredninger er ikke alltid like velkommen for innovatøren, 
siden de ofte stiller ubehagelige spørsmål som begrenser friheten 
til umiddelbar og direkte kommersialisering av bioteknologiske 
nyvinninger.  Innovatørene er i utgangspunktet og blir stadig mer 
både samfunnsmessig og organisatorisk kraftig dimensjonert både 
utviklingsmessig og økonomisk.  Det krever en robust organisasjon 
både vitenskapelig og økonomisk når man skal delta på denne 
arenaen som en organisasjon som skal ivareta biosikkerhet.  
GenØks utfordring er derfor i 2012 å oppnå en dimensjonering som 
øker aktiviteten for å henge med i den stadig raskere utviklingen 
av moderne bioteknologi, og som dermed er proaktivt tilstede 
istedenfor en reaktiv kontekst hvor det kan være for sent å snu i et 
uønsket økologisk perspektiv.

3

Thomas Bøhn 
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Forskning
GenØks forskning er i dag organisert 
rundt en rekke prosjekter knyttet til tre 
hovedområder relatert til utvikling og bruk 
av ny bio- og nanoteknologi:

• Human helse og ernæring

• Miljø og naturressurser 
(biodiversitet, økologi, landbruk, 
akvakultur)

• Samfunn, økologi og etikk knyttet til 
biosikkerhet

GenØk - Senter for biosikkerhet
Hva gjør vi?

Rådgivning
På grunn av økt krav til biosikkerhet ved 
bruk av ny bio- og nanoteknologi vil
behovet for uavhengige risikovurderinger 
øke i tiden framover. 

GenØk er sterkt involvert i rådgivning 
og risikovurderinger for departement og 
direktorat vedrørende nye GMO som
søkes godkjent i Norge. 

GenØk utarbeider også  faglige innspill 
og deltar i nasjonale og internasjonale 
ekspertgrupper.

Kapasitetsbygging
GenØks kapasitetsbyggingsaktiviteter 
omfatter:

• Gateways - internasjonalt 
instituttsamarbeid 

• Internasjonale kurs i biosikkerhet

• Forskningskonferanser

• Biosafety Assessment Tool 
- et nettbasert verktøy for 
risikoevaluering

• Utvikling av formell utdannelse 
innen biosikkerhet

Hvordan er vi organisert?
GenØks faglige aktiviteter er organisert i to avdelinger:

• Avdeling for biologi
• Avdeling for samfunn, økologi og etikk

Innen avdeling for biologi er det etablert fi re forskningsgrupper:

• Immuno-epidemiologi og økologi
• Økotoksikologi, økologi og økosystem
• Mikro- og molekylærbiologi
• Virologi

Organisasjonskart 2011 4



På grunn av økte krav til biosikkerhet ved bruk av ny bio- og 
nanoteknologi, i bedrifter, forskningsinstitusjoner, offentlige 
myndigheter, organisasjoner og brukere, vil behovet for reelt 
uavhengige risikoevalueringer øke i tida framover.   

Offentlig forvaltning
GenØks rådgiving til offentlig forvaltning i Norge er finansiert gjennom 
basisbevilgning over statsbudsjettet og styres gjennom kontakt med 
Direktoratet for naturforvaltning og egne årlige planer og rapporter til 
Miljøverndepartementet. 

GenØk leverer risikovurderinger for departement og direktorat 
vedrørende søknadsbehandling knyttet til nye genmodifiserte 
organismer (GMO) som søkes godkjent i Norge. GenØk blir også bedt 
om å utarbeide faglige innspill og deltar i nasjonale og internasjonale 
ekspertgrupper i og for norsk forvaltning. 

I 2011 har GenØk skrevet detaljerte svar til ni offentlige høringer 
om bruk av GMO i EØS-området til Direktoratet for naturforvaltning. 
Høringssvarene er tilgjengelig på GenØk’s nettsider (www.genok.no/
rapporter_hoeringer).

GenØk leverer i tillegg miljørisiko-evalueringer av GM-vaksiner som er 
innmeldt for markedsføring via European Medicines Agency (EMA). I 
2011 ble det foretatt risikovurderinger i forbindelse med 2 GM-vaksiner 
til EMA.

Møtedeltagelse
I 2011 deltok GenØk med deltakere på flere møter som norske 
representanter i ekspertgrupper tilknyttet Cartagena-protokollen 
for biosikkerhet under konvensjonen om biologisk mangfold. Dette 
inkluderte deltagelse i protokollens “Ad Hoc Technical Expert Group 
on Risk Asesssment and Risk Management”, en komité som arbeider 
med utviklingen av strategier for risikovurderinger under protokollen.

GenØk var også representert i “Workshop on Capacity-building for 
research and information exchange on socio-economic impacts of 
Living Modified Organisms under the Cartagena Protocol on Biosafety 
(BSWS-SEC-01)” i New Delhi i India.

GenØk deltar i tillegg med en representant i ”the Cordination 
meetings for Governments and Organizations Implementing or 
Founding Capacity building Activities”, og i “ The Liaison group on 
Capacity building” under Cartagenaprotokollen. Det har vært et møte 
i begge komiteene i løpet av 2011. Møtereferater fra alle komiteene 
er tilgjengelig på konvensjonens hjemmeside (www.biodiv.org). 
 
I 2011 var GenØk representert med Professor Terje Traavik i 
Bioteknologinemnda. 

Høringer Overvåking

Norske økosystemer har de siste årtiene forandret seg raskt 
som følge av klimaendringer, kjemiske forurensninger og andre 
menneskeskapte inngrep. Slike endringer vil fortsette i årene 
som kommer, og kan bl.a. ha negative konsekvenser i forhold til 
biodiversitet, økosystemtjenenester og spredning av smittsomme 
virus og mikroorganismer som har reservoarer, vertsdyr og vektorer 
blant viltlevende arter i økosystemene. For å forutse, forebygge og 
mestre disse utfordringene trenger vi kunnskap som er i forkant med 
utviklingen. Relevant kunnskap kan bare innhentes ved økosystem-
overvåking og -monitorering, kombinert med hypotesebaserte 
laboratorie- og biomodellerings-studier. 

Enten det dreier seg om invasjon av nye dyrearter, spredning av 
genmodifiserte organismer, biologiske effekter av kjemisk forurensning 
eller innførsel av nye mikroorganismer og virus, må overvåking og 
monitorering baseres på innfangning, preparering og analysering av 
biologisk materiale fra dyrearter som kan tenkes å være bærere eller 
røpe tidlige effekter av de uønskede påvirkningene. Men hvis slike 
tiltak skal være meningsfylte og avsløre reelle endringer, må man ha 
tilgang på sammenlignende materiale fra samme arter, innhentet på 
samme sted, ved samme tid i tidligere år. Innsamlingene må altså 
gjentas etter et forutbestemt tidsskjema og stedsvalg, og det vil være 
optimalt å ha et grunnlagsmateriale fra tiden før endringene inntrådte. 
Fra 1973 har det i Norge blitt utført studier av virus som holdes 
sirkulerende i økosystemene ved hjelp av insekter, andre ledd-dyr og 
smågnagere. Studiene (Traavik, Mehl et al.) var basert på innsamling 
og analyser av slike potensielle vertsdyr og virus-overførere. Dyr, vev 
og blodprøver ble nedfrosset på tørris i felt og ble deretter lagret ved 
-20 C i laboratoriet.  

En god del av det materialet som ble innsamlet fra 1970-tallet og 
utover er blitt holdt nedfrosset fram til dags dato. Dette unike materialet 
er nå blitt katalogisert og bragt til GenØks laboratorier i Tromsø. Det 
omfatter en lang rekke arter av pattedyr, fugler og hvirvelløse dyr 
innsamlet i 26 lokaliteter fra Kautokeino i nord til Mandal i sør, totalt ca. 
7000 individer. Hovedtyngden av samlingen består av smågnagere 
(ca. 2000) og stikkmygg (ca. 3000).

Det beskrevne materialet vil gi et unikt sammenligningsgrunnlag for 
økosystem-overvåking, -monitorering og –studier, uansett formål. 
GenØk vil arbeide for å etablere en nasjonal biobank basert på dette 
materialet. Det opprettes kontakter med forskere og institusjoner som 
kan bidra med allerede innsamlet materiale. En slik biobank må tilføres 
nye materialer på basis av jevnlig innsamling av relevante arter, og 
GenØk vil arbeide for finansiering av slike innsamlinger.  

GenØk ønsker å etablere en ”aktiv biobank”. Dette innebærer at det 
ikke bare ”settes inn” men også ”tas ut” biologiske materialer. Dette 
må da dreie seg om bearbeidete materialer i form av vevssnitt, vevs-
homogenater, DNA-, RNA- og protein-preparater som forskere/
institusjoner på grunnlag av dokumentert kompetanse, formål og 
prosjektbeskrivelse kan få utlevert. En slik biobank krever betydelige 
investeringer i form av infrastruktur, fagkompetanse og personale. 
GenØk vil arbeide for at nødvendige ressurser kan gjøres tilgjengelige. 

Biobank for overvåking og studier av  
norske økosystemer
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RÅDGIVNING/FORSKNING:

Risikovurdering av vaksiner basert på GM-
virusvektorer
GenØk er rådgiver for Direktoratet for naturforvaltning når det
gjelder risikovurdering av vaksiner med virusvektorer som søkes
godkjent gjennom European Medicines Agency (EMA).

Gruppen av virus kalt poxvirus har hatt stor innvirkning på 
menneskehelse og sykdommer. Den største pandemien i historien,
kopper-pandemien, var forårsaket av et poxvirus kalt “variola”. Et 
annet poxvirus, “vaccinia”, ble anvendt som vaksine mot kopper og
bidro til utryddelsen av sykdommen. Siden 1982 har poxvirus blitt 
utviklet til genetiske bærere (vektorer) av en lang rekke gener fra 
andre organismer (transgener). Transgenene uttrykker proteinersom 
stimulerer immunsystemet i mottagerorganismen. Slik opparbeides 
motstandsdyktighet mot smittsomme sykdommer. Denne utviklingen 
viser hvilken nytteverdi genmodifi serte (GM) virus kan ha. 

Det fi nnes imidlertid potensielle problemer som kan knyttes til 
bruken av GM vaksiner. Det kan, som følge av GM poxvirus 
vektor anvendelser, oppstå nye poxvirus med uforutsigbare 
egenskaper. Dette kan skje ved at individer, mennesker eller dyr, 
blir dobbeltinfi sert med GM poxvirus og et naturlig forekommende 
poxvirus, innenfor en begrenset tidsperiode. I en dobbeltinfi sert 
celle kan da DNA fra de to virus ”krysse seg” (rekombinere) 
med hverandre, og dette kan gi opphav til helt nye poxvirus-
typer (rekombinanter) som har uforutsigbare egenskaper, både 
med hensyn til sykdomsfremkallende evne og til vertsarters 
mottagelighet. Andre problemer inkluderer spredning av den 
rekombinante vaksinen til utilsiktede mottakere eller celler, spontan 
sletting av transgener i ulike celler og mottakere, samt modifi sering 
av genuttrykket i både GM viruset og vaksinen (mottaker). Alle disse 
potensielle problemene medfører betydelig risiko for mennesker og 
dyr, i tillegg til at de kan undergrave virkningen av vaksinen. 

Målsetningen til GenØk’s poxvirus-gruppe er å: (i) studere  
potensielle biosikkerhetsproblemer som kan forekomme hvis GM 
poxvirus brukes i vaksiner til mennesker og dyr, (ii) utvikle in vitro 
og in vivo modeller for å vurdere sikkerheten til ulike poxvirus-vektor 
vaksiner, (iii) foreslå hvilke løsninger man kan velge for å forhindre 
eller redusere disse biosikkerhetsproblemene. Gruppen har 
publisert fl ere artikler som har bidratt til risikovurdering av poxvirus-
vektor vaksiner både i og utenfor Europa.

RÅDGIVNING:

The Ad-Hoc Technical Expert Group (AHTEG) 
on Risk Assessment and Risk Management 
under the Cartagena Protocol on Biosafety
Under partsmøtet for Cartagena-protokollen (MOP4) i 2008 ble det 
besluttet å danne en arbeidsgruppe knyttet til risikovurdering og 
risikohåndtering.

AHTEG-gruppen fi kk tre hovedoppgaver:
• å utvikle et “veikart for riskovurdering” for å utdype forståelsen 

av bestemmelsene i Appendix III av Cartagena-protokollen, 
• å utvikle veiledere innen spesielle tema knyttet til risikovurdering 

(GM-mygg, GM-planter med kombinerte gener, stress-tolerante 
GM-planter), samt 

• utvikle metoder for gjenfi nning av referansemateriale knyttet til 
“veikartet”. 

GenØks David Quist representerer Norge i AHTEG-gruppen etter å 
ha blitt nominert av Direktoratet for naturforvaltning. Jack Heinemann, 
som har en professor II-stilling hos GenØk, ble valgt til å være faglig 
observatør, og har deltatt på møtene med støtte fra GenØk. Hele 
7 av 25 AHTEG-medlemmer har tilknytning til GenØk gjennom 
ansettelser eller deltagelse på GenØks kapasitetsbyggingskurs og 
-konferanser. 

AHTEG 3-møtet i Mexico City i 2011 resulterte i at to nye veiledere 
be påbegynt: en om GM-trær og en knyttet til overvåking av GMO 
released i miljøet. David Quist ble nominert og aksepterte rollen 
som leder for “Sub-Working Group (SWG) on the Monitoring” og 
er største bidragsyter til veilederen om overvåking som nå er under 
ferdigstillelse. 

Resultatet av AHTEGs arbeid samles i en rapport som vil bli 
presentert under partsmøtet MOP 6 i Hyderabad, India, i oktober 
2012. Ytterligere beslutninger og anbefalinger vil bli gjort av partene 
i møtet. 

GenØk-rapporter
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Kunnskapsutvikling

Biologiavdelingen har som målsetning å bli en ledende og 
internasjonalt anerkjent gruppe forskere som jobber med viktige 
problemstillinger og hypoteser innenfor biosikkerhet, særlig 
effektene som kan oppstå ved utvikling, produksjon, bruk og 
utsetting av produkter fremstilt ved hjelp av moderne bio- og 
nano-teknologier samt syntetisk biologi. Biologiavdelingen vil 
fokusere på helseeffekter på mennesker og dyr, på miljøeffekter, 
samt på områder preget av kunnskapshull. Den vitenskapelig 
tilnærmingen er uavhengig, helhetlig, tverrfaglig og føre-var-basert 
hypotesedannelse, testing og overvåkning, med dyptpløyende 
forskning som kan bidra både på grunnforskningsnivå og til å forstå 
viktige samfunnsvitenskapelige og etiske problemstillinger.

Strategi 2012
Forske på genøkologiske problemstillinger innenfor biosikkerhet 
med vekt på utvikling av molekylærbiologiske metoder, immuno-
epidemiologi og økologi, virologi samt økotoksikologi, økologi og 
økosystem.

Biologiavdelingen

SEEDs viktigste målsetning er å bidra til GenØks visjon og misjon 
ved å gjennomføre banebrytende forskning på sosiale, økologiske 
og etiske problemstillinger relatert til moderne bioteknologier. Vår 
tilnærming skal være  konstruktiv, tverrvitenskapelig og ha et fokus 
som inkluderer produkter og prosesser relatert til eksisterende 
teknologier samt deres innovasjonsprosesser. 

Strategi 2012
Forske på komplekse problemstillinger knyttet til bruken av moderne 
bio- og nanoteknologi, med vekt på sosiale, økologiske og etiske 
aspekter og samspillet mellom disse. Initiere nye prosjekt og nettverk 
for å bygge ut eksisterende prosjekt i tråd med identifi serte viktige 
forskningsspørsmål. Formidling av egen forskning og fagfeltet vil ha 
høy prioritet.

Avdeling for samfunn, økologi og etikk

PROSJEKT:

Stimulering av bærekraftig innovasjon 
i akvakultur
Prosjektet ønsker å analysere behovet for lovgivning for å fremme 
bærekraftig innovasjon i akvakultur. Avlsselskaper, institusjoner 
i marin bioprospektering og investorer i genteknologi har behov 
for beskyttelse av sitt genetiske materiale for å sikre inntekter 
fra innovasjon og investeringer. Oppdrettere og avlsselskap i 
akvakultur trenger tilgang til marine ressurser for matproduksjon og 
videre avl, utvikling og bærekraftig bruk.

Prosjektet tar sikte på å identifi sere de spesifi kke problemene 
og mulige løsninger for rettslig regulering av tilgang til genetiske 
ressurser i akvakultur og beskyttelse av resultatene av forskning 
og utvikling av genetiske ressurser i havbruk.

Prosjektet er et tverrfaglig forskingssamarbeid der en kombinerer 
statsvitenskap, biologi og juridisk kompetanse. Prosjektet 
kombinerer en juridisk tilnærming, med en ”bottom-up” biologisk 
og samfunnsfaglig tilnærming ved å undersøke oppfatningen blant 
forskere og andre aktører i marin sektor. Hovedfokus er på den 
norske situasjonen, med en komparativ tilnærming til europeiske 
og globale perspektiver, inkludert utviklingsland. I 2011 ble det 
arrangert et seminar på Polhøgda hvor resultater fra prosjektet ble 
presentert http://www.fni.no/news/110906.html

Prosjektet er fi nansiert av Norges Forskningsråd.

Bakgrunnsinfo:

• FNI-rapport: The Story Since Leaving ICLARM (now known as 
The WorldFish Center) - Socioeconomic, Access and Benefi t 
Sharing and Dissemination Aspects

• Bokkapittel i boka “Aquaculture” av A.I. Myhr m.fl .: New 
Developments in Biotechnology and  IPR in Aquaculture – Are 
They Sustainable?

• Les også: I. Olesen, A.I. Myhr and G.K. Rosendal. 2010. 
Sustainable aquaculture: are we getting there? Ethical 
perspectives on salmon farming. Journal of Agricultural and 
Environmental Ethics. DOI 10.1007/s10806-010-9269-z.
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Kapasitetsbygging
GenØk har som mål å levere faglige solide råd, brede 
kunnskapsbaserte kurs, konferanser, opplæring  og utdanning i 
samarbeid med våre internasjonale partnere. Uavhengig internasjonal 
forskning med et spesielt fokus på behovene identifisert under 
Cartagenaprotokollen på biosikkerhet har stor oppmerksomhet, 
hvor et godt og relevant forskningssamarbeid under Gateways-
programmet med samarbeidsinstitusjonene i sør er også en av våre 
hovedmålsetninger.

Forskningssamarbeidet under Gateways-programmet har som mål å 
bistå myndigheter med ny kunnskap som grunnlag for uavhengige 
helhetlige risikovurderinger av GMO og genteknologi. Dette gjelder 
bl.a. kunnskap om spredning av modifiserte gener mellom GM planter 
og konvensjonelle planter i tilknytning til dyrking, påvirkning på helse, 
samt uønskede effekter av GM planter på det biologisk mangfoldet, 
landbruk og samfunn. 

I tillegg til dette inkluderer samarbeidet utveksling og opplæring 
av forskere og teknikere mellom institusjonene. Et av målene er 
utvikling av forskere innenfor både natur- og samfunnsvitenskap. 
Gateways-samarbeidet er derfor en støtte til nasjonale og regionale 
forskningsinstitutter og myndigheter for å bidra til en god oppfølging 
av FNs Cartagenaprotokoll nasjonalt og regionalt, slik at FNs 
målsetninger om en bærekraftig og sikker utvikling av genteknologien 
kan oppnås.

Finansiering av kapasitetsbyggingen i GenØk gjennomføres ved en 
inngått 5-årig rammekontrakt med Norad. Dagens rammekontrakt 
har en varighet fra 2008 til 2012. I tillegg har GenØk et 2-årig 
forskerutvekslingsprogram gjennom Fredskorpset (FK). 

Kapasitetsbyggingsaktivitetene innbefatter: 

• Instituttsamarbeidet under Gatewaysprogrammet
• Internasjonale kurs i biosikkerhet
• Forskningskonferanser
• Biosafety Assessment Tool (BAT)
• Utvikling av formell udannelse innen biosikkerhet

20

Gjennom Gateways-instituttene ønsker GenØk å bidra til å 
bygge opp global og regional kapasitet innen biosikkerhet. Den 
langsiktige målsetningen er å etablere 9 -11 Gateways institutter i 
et internasjonalt nettverk av uavhengige forskningsinstitusjoner med 
hovedfokus på biosikkerhet, hvor myndigheters behov for rådgivning, 
forskning og kunnskap under Konvensjonen om Biologisk mangfold 
og Cartagenaprotokollen står sentralt. 

GenØk har samarbeidsavtaler med National Institute of 
Scientific and Industrial Resarch, (NISIR) i Zambia og Nanjing 
Institute for Enviromental Sciences (NIES) under det kinesiske 
miljøverndepartementet. I 2009 ble Gateways-samarbeidet 
utvidet med to institusjoner i Brasil; Embrapa, det brasilianske 
instituttet for landbruksforskning, og Federal University of Santa 
Catarina. I mai 2010 ble det inngått en ny samarbeidsavtale under 
Gatewaysprogrammet med Centre for Environment Education (CEE) 
i Ahmedabad, India.

Finansieringen av programmet skjer delvis gjennom NORAD og 
Fredskorpset og har fra 2007-2012 til sammen en finansiering på 
ca 21 mill NOK. Fredskorpset støtter et utvekslingssamarbeid, hvor 
unge forskere er utvekslet mellom instituttene i en periode på ett til to 
år. Fra og med februar 2012 er 6 unge forskere fra Norge, Sør-Afrika 
og Brasil i utveksling. 

NORAD har siden 2008 støttet et forskningssamarbeid mellom 
GenØk, NIES og NISIR, mens utvekslinger via fredskorpsprogrammet 
innbefatter også University of Santa Catarina i Brasil. Til sammen har 
det vært 17 utvekslinger av unge forskere fra 1-2 år mellom GenØk 
og institusjonene i Zambia, Kina og Brasil som en del av Gateways-
samarbeidet i perioden 2007-2011.

Gateways-instituttene

Anne I. Myhr ved åpningen av regionalt 
kurs i Tanzania våren 2012. 9



Biosikkerhetskurs
I 2011 arrangerte GenØk kurset ”Special topics in biosafety 
training: insects, vaccines and stress tolerant plants” 
etterfulgt av en konferanse med temaet ”Tough Choices 
– new biosafety decisions in high stakes arenas”. Kurset 
og den påfølgende konferansen samlet et femtitalls 
internasjonale deltagere.

GenØk organiserer også regionale kurs i samarbeid 
med lokale institusjoner. I 2011 ble det femte regionale 
biosikkerhetskurset avholdt. Denne gangen for India i 
samarbeid med Centre for Sustianable Agriculture (CSA) 
and Centre for Environmnetal Education (CEE). Kurset 
hadde 40 deltagere og var finansiert av Norad. 

Våren 2012 arrangeres det et regionalt kurs i samarbeid 
med University of Dar es Salaam i Tanzania. 

Biosafety Assessment Tool
BAT er et interaktivt web-basert verktøy for risikoanalyse 
av GMO-produkter. Verktøyet er utviklet av Centre for 
Integrated Research in Biosafety (INBI) på New Zealand 
på oppdrag fra GenØk. BAT er fritt tilgjengelig via internett 
og har inngangsportal gjennom GenØk sine hjemmesider 
(www.genok.no). 

BAT ble lansert i april 2009. Drift og oppdateringer skjer via 
INBI.

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Andel foredragsholdere fra utviklingsland %

%

0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %

100 %

Kursdeltagere  andel menn/kvinner 2008-2011 

menn %

kvinner %

Spesialistkurs i 
Tromsø 201110



Styrets beretning
GenØk – Senter for biosikkerhet ble stiftet i 1998 og er en ideell 
forskningsstiftelse lokalisert til forskningsmiljøene ved Universitetet 
og Forskningsparken i Tromsø. Med utgangspunkt i fagfeltet 
genøkologi driver GenØk forskning, rådgivning, internasjonal 
kompetansebygging og undervisning relatert til biosikkerhet ved bruk 
av ”moderne bioteknologier”, det vil si genmodifisering, syntetisk 
biologi og nanobioteknologi. Stiftelsen fokuserer spesielt på miljø- og 
helsemessige konsekvenser ved anvendelse av slike teknologier. 

En stor del av GenØks aktiviteter drives gjennom internasjonalt 
samarbeid, både med instituasjoner knyttet til vårt Gateways-institutt 
program, men også andre anerkjente miljøer innen våre fagområder.

GenØk har status som nasjonalt senter for biosikkerhet. 

STYRET OG LEDELSE

Styrets sammensetning per 31.12.2011:

• Aina Bartmann, Daglig leder, Bondens Marked (styreleder)
• Jan Larsen, Seniorrådgiver, Universitetet i Tromsø (nestleder)
• Øystein Dahle, Styreleder Emeritus, Worldwatch Institute
• Sissel Rogne, Direktør, Bioteknologinemnda
• Peter Johan Schei, Direktør, Fridtjof Nansens Institutt
• Grethe S. Tell, Professor, Universitetet i Bergen
• Idun Grønsberg (ansattvalgt styremedlem), Forsker, GenØk

Det ble på styremøte 2. desember 2011 vedtatt endringer i 
sammensetningen av styret. Endringene er i henhold til vedtektene 
godkjent av Universitetet i Tromsø. 

GenØk styre har følgende sammensetning pr. 1. kvartal 2012:

• Svein Ludvigsen, Fylkesmann i Troms (styreleder)
• Sissel Rogne, Direktør, Bioteknologinemnda (nestleder)
• Pål Vegar Storeheier, Forskningsdirektør, Universitetet i Tromsø
• Peter Johan Schei, tidl. Direktør, Fridtjof Nansen Institutt
• Geir Sverre Braut, Ass. dir, Statens Helsetilsyn 
• Idun Grønsberg (ansattvalgt styremedlem), Forsker, GenØk

GenØks ledelse:

• Harald Valen, Administrerende Direktør (tiltrådte 01.04.11)
• Thomas Bøhn, Forskningsdirektør

Det har vært avholdt 5 styremøter i 2011. Det ble utbetalt samlet 
honorar pålydende kr. 80.000 til styrets medlemmer. Det ble utbetalt 
kr. 20.000 i lønn og styrehonorar til styreleder. Samlet lønn til direktør i 
2011 har vært kr. 838 246.

VIRKSOMHET
 
I tillegg til laboratoriebaserte modeller, forsøk og analyser driver GenØk 
studier av samfunnsmessige og etiske konsekvenser av ”moderne 
bioteknologier”. 

Forskere på GenØk har i løpet av 2011 publisert 17 artikler med 
fagfellevurdering, 4 bokkapitler og 6 kronikker/debattinnlegg, blant annet 
i Evolutionary Ecology, Food Nutrition Science, Journal of Antimicrobial 
Chemotherapy, Nanoethics, Infection Genetics and Evolution, Critical 
Reviews in Food Science and Nutrition, Emerging Infectious Diseases 
and Nature (Correspondance). I tillegg har GenØk levert inviterte 
foredrag til, nasjonale og internasjonale faglige konferanser. GenØks 
forskere har også framført gjesteforelesninger ved flere norske og 
utenlandske universiteter og forskningsinstitusjoner. 

GenØk har også levert 9 høringsuttalelser relatert til søknader om 
markedsføring av GMO-produkter både i Norge og knyttet til European 
Food Safety Authority (EFSA). I tillegg har GenØk levert to miljørisiko-
evalueringer av GM vaksiner, som søkes markedsført i EU og Norge til 
European Medicines Agency via Direktoratet for naturforvaltning. 

Anne I. Myhr og Kaare M. Nielsen er bidragsytere i boken “Dannelse”.11



Kapasitetsbygging
GenØks aktiviteter anses av de ansvarlige myndigheter som 
en viktig del av Norges oppfølging av Cartagenaprotokollen for 
biosikkerhet, og GenØk har i den forbindelse en femårig avtale med 
Norad. Samarbeidet med Norad består av to hovedelementer; en 
undervisningspakke og Gateways Institutt-programmet. 

I 2011 arrangerte GenØk for niende gang et internasjonalt sommerkurs 
i biosikkerhet i Tromsø, med en påfølgende faglig konferanse 
med tema genmodifiserte vaksiner, abiotisk resistente planter og 
genmodifiserte mygg. GenØk var også arrangør av et regionalt kurs i 
biosikkerhet i Hyderabad i India.

Gateways Institutt-programmet har som formål å bidra til oppbygging 
av et internasjonalt nettverk av forskningsinstitutter i genøkologi 
og biosikkerhet. Arbeidet har så langt resultert i samarbeidsavtaler 
med National Institute for Scientific and Industrial Research (NISIR) 
i Lusaka, Zambia, Nanjing Institute of Environmental Sciences (NIES) 
i Kina, Federal University of Santa Catarina og EMBRAPA i Brasil, og 
Centre for Environment Education (CEE) i India.

GenØk har også en formell avtale om samarbeid innen forskning og 
undervisning med Universitetet i Tromsø og Universitetet i Nordland.

REPRESENTASJON
 
GenØks fagpersoner har blitt invitert til å forelese og informere på et 
stort antall møter og kurs i inn- og utland. GenØk-ansatte har også 
fungert som rådgivere for bl.a. Direktoratet for naturforvaltning.

GenØks forskere er representert i bl.a.

• Bioteknologinemnda
• Nordisk komite for bioetikk (NCBIO)
• Norges forkningsråds Nanomat-programstyre
• Standard Norge: Mirror committee to the ISO Technical 

Committee 229 on Nanotechnologies
• Standard Norge: Working group on health, safety and 

environmental aspects of nanotechnologies
• Ressursgruppa på Insektresistente genmodifiserte planter og 

bærekraft (DN/Bioteknologinemda) 

I tillegg er GenØk representert i følgende komitéer under 
Cartagenaprotokollen: 

• Ad Hoc Technical Expert Group on Risk Assessment and Risk 
Management 

• The Coordination meetings for Governments and Organizations 
Implementing or Founding Capacity building Activities

• The Liaison group on Capacity building
• Discussion group and Worshop on socio-economic considerations
• Roster of experts on biosafety under the Cartagena Protocol on 

Biosafety

GenØk var også representert på Slottet i forbindelse med offisielt 
statsbesøk av Sør Afrikas president Dr. Jacob Zuma i august 2011. 

ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ
Instituttet hadde i 2011 34 årsverk fordelt på gjennomsnittlig 43 ansatte. 
Antall forskerårsverk var 29. GenØks ansatte er tverrfaglig rekruttert 
i tråd med fagfeltet genøkologi. Staben består i dag i hovedsak av 
molekylærbiologer, økologer og samfunnsvitere. Andelen kvinner i 
stiftelsen var i 2011 53%.

GenØk har rutiner i sin laboratoriepraksis med vekt på HMS og 
generell sikkerhet. GenØks laboratorium er godkjent for innesluttet 
bruk av genmodifiserte mikroorganismer i laboratorieskala. 
Virksomhetens pågående aktiviteter forurenser ikke det ytre miljø. 
Det er ikke innrapportert skader i 2011. Det registrerte sykefraværet 
er 5,4 %. GenØk hadde i 2011 en avtale om Inkluderende Arbeidsliv 
som blant annet omfattet en samarbeidsavtale med Tromsø 
bedriftshelsetjeneste. 

ØKONOMI OG REGNSKAP
Driftsinntekter for 2011 var kr. 28 mill. Driftsinntektene har bestått av 
bevilgninger fra Miljøverndepartementet, Norad, Fredskorpset, samt 
konkurransebaserte midler fra Norges forskningsråd.

Det ordinære driftsresultatet i 2011 ble kr. -51 342. Til sammen blir 
årets resultat etter finansinntekter kr. 219 241. Dette går til styrking av 
egenkapitalen. 

12
Thomas Bøhn og Harald Valen i GenØks nye laboratorie i 
Forskningsparken
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Resultatregnskap
Note 2011 2010

Driftsinntekter
Annen driftsinntekt 2 290 124 615 122
Overføringer neste år 2 2 943 172 2 082 695
Sum bevilninger 2 30 706 901 33 519 896
Sum driftsinntekter 28 053 853 32 052 323

Driftskostnader
Varekostnad 3 490 661 5 444 187
Lønnskostnad 3, 7 18 783 558 20 747 680
Avskrivning 5 218 749 34 308
Annen driftskostnad 3 5 612 227 5 503 567
Sum driftskostnader 28 105 195 31 729 742

Driftsresultat -51 342 322 581

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt 270 583 287 563

Ordinært resultat før skattekostnad 219 241 610 144

Årsresultat 219 241 610 144

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital 6 219 241 610 144
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Balanse pr. 31. desember
Note 2011 2010

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 5 2 281 500 125 692
Sum varige driftsmidler 2 281 500 125 692

Finansielle anleggsmidler
Andre fordringer 0 333 802
Sum finansielle anleggsmidler 0 333 802

Sum anleggsmidler 2 281 500 459 494

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 197 167 0
Sum fordringer 197 167 0

Bankinnskudd, kontanter og lignende 4 11 555 742 13 031 711

Sum omløpsmidler 11 752 909 13 031 711

Sum eiendeler 14 034 409 13 491 205
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Noter til regnskapet for 2011
 
Note 1 - Regnskapsprinsipper
 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små 
foretak. 
 
Salgsinntekter/bevilninger
Inntektsføring av bevilninger skjer ved nyttiggjøring av den. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. 
Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige ytelser balanseføres som bevilning ved salget, og 
inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. 
 
Klassifisering og vurdering av balanseposter 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, 
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig 
gjeld. 
 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet. 
 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes 
å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.  
 
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I 
tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 
 
Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte 
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller 
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp 
av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart 
beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige 
kontantstrømmene som eiendelen vil generere.  
 
Forskning og utvikling 
Utgifter til forskning og utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel 
knyttet til utvikling av en identifiserbar immaterielle eiendeler. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter 
løpende. Balanseført forskning og utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid. 
 
Skatter
Genøk - Senter for Biosikkerhet er ikke skattepliktig.  
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Noter til regnskapet for 2011
 
 
Note 2 - Annen driftsinntekt
 

2011 2010
Andre driftinntetker består av: 
Egenandel kursavgifter og salg bøker 82 957 45 124
Div 177 196 0
Tilskudd Fr.Nansens institutt 285 000 570 000
Tilskudd MD 14 900 000 13 900 000
Bevilgninger NFR 2 444 000 1 707 000
Bevilgninger NORAD 8 817 000 10 507 000
Bevilgninger FK 1 289 757 2 020 284
Bevilgninger DN 312 402 2 737 953
Overføringer NTNU 265 500 949 456
Overføringer fra forrige år 2 226 047 1 704 200

30 799 859 34 141 017

Overføringer til neste år:
Norges Forskningsråd 30 000 0
Norad 1 618 500 800 000
DN 33 750 475 000
Fr.Nansens Institutt 285 000 0
NTNU 0 186 000
Fredskorpset 975 922 621 695

2 943 172 2 082 695

Sum inntekt 28 053 854 32 052 322
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Noter til regnskapet for 2011
 
Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor
 
Lønnskostnader 2011 2010

Lønninger 15 691 155 17 246 003
Arbeidsgiveravgift 1 293 525 1 466 775
Pensjonskostnader 1 041 689 1 670 836
Personalforsikring/sosiale kostnader 757 188 364 067
Sum 18 783 557 20 747 681

Ytelser til ledende personer
 

 Lønn  
Lønn daglig leder  838 246  
Lønn forskningssjef  702 474  
Arbeidende styreleder  20 000  
Styret for øvrig  60 000  

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets 
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Selskapet har kollektiv pensjonsforsikring gjeldende fra oktober 2002. Ordningen gir rett til definerte 
fremtidige ytelser.  Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd 
pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden.

Antall med i ordningen pr. 31.12.2011: 35
Under 30 år: 3
Fra 30 til 50 år: 25
Over 50 år: 7

Årets pensjonskostnader kr. 1 083 256
 
Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2011

Lovpålagt revisjon 58 125
Andre tjenester 17 008
Sum 75 133

Merverdiavgift er inkludert i revisjonshonoraret.

Note 4 -  Bankinnskudd
 

2011
Bundne skattetrekksmidler utgjør 592 390
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Noter til regnskapet for 2011
 
Note 5 - Varige driftsmidler
 
Genøk- Senter for biosikkerhet har i 2011 investert i laboratorie med NOK 2 003 088. Det avskrives lineært 
over 10 år. Genøk har også investert i diverse kontormøbler til lokale, investering på NOK 477 147, avskrives 
lineært over 5 år.
 

Note 6 - Egenkapital
 

Grunnkapital Annen Sum
 egenkapital  

Egenkapital 01.01. 500 000 3 908 855 4 408 855
Årsresultat 0 219 241 219 241
Egenkapital 31.12. 500 000 4 128 096 4 628 096

Driftsoverskuddet i 2011 på kr. 219 241 er overført til annen egenkapital. 
 

Note 7 - Pensjoner
 
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 35 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige 
ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og 
størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.
 

2011 2010

Opptjente pensjonsforpliktelser 5 225 646 6 632 455
Ikke realisert aktuarielt tap (gevinst) 1 970 974 -2 076 119
Beregnede pensjonsforpliktelser 7 196 620 4 556 336
Pensjonsmidler (til markedsverdi) 5 165 194 2 595 318
Netto pensjonsforpliktelse 2 031 426 1 961 018

Økonomiske forutsetninger: 2011

Diskonteringsrente 3,9 %
Forventet lønnsregulering 4,5 %
Forventet G-regulering 3,8 %
Forventet pensjonsregulering under utbetaling 0,7 %
Forventet avkastning pensjonsmidler 4,8 %

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det 
gjelder demografiske faktorer ved beregnign av Stiftelsens pensjonsforpliktelse pr 31.12.2011.
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Noter til regnskapet for 2011
 
Note 8 - Annen kortsiktig gjeld
 

2011
Påløpte kostnader 803 018
Skyldig feriepenger 1 707 354
Avsetning NORAD 1 618 500
Avsetning NFR 522 000
Avsetning Fr.Nansens institutt 285 000
Avsetning NTNU 0
Avsetning FK 975 922
Avsetning DN 33 750
Gaver og stipend 78 386
Sum 6 023 930
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