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GenØk - Senter for biosikkerhet 
 

GenØk - Senter for biosikkerhet ble stiftet i 
1998 og er en ideell, uavhengig stiftelse 
lokalisert i forskningsmiljøer ved Universitetet i 
Tromsø og Forskningsparken. I 2007 ble GenØk 
utnevnt til nasjonalt kompetansesenter innen 
biosikkerhet. 

 
GenØks visjon er tryggere bruk av bioteknologi. 
Stiftelsen utfører forskning på miljø-, helse- og 
samfunnsmessige konsekvenser ved bruk av 
genteknologi og genmodifisering. GenØk driver 
også utstrakt informasjonsvirksomhet og 
rådgivning innen sitt kompetanseområde. 
 
Instituttet har ca. 35 ansatte. Våre nærmeste  
samarbeidspartnere er TWN (Third World 
Network) og Universitetet i Tromsø. 

 

 

 

Hva gjør vi? 
 

Forskning Rådgivning Kapasitetsbygging 
 
GenØks forskning er innen tre 
hovedområder relatert til 
utvikling og bruk av ny 
bioteknologi og nano-
teknologi: 
 
• Human helse og 

ernæring 
 

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

• Samfunn, økologi og 
etikk knyttet til 
biosikkerhet 

 

 
GenØk er sterkt involvert i 
rådgivning og risiko-
vurderinger for departement 
og direktorat vedrørende nye 
GMO som søkes godkjent i 
Norge. 
 
GenØk utarbeider også faglige 
innspill og deltar i nasjonale 
og internasjonale ekspert-
grupper. 
 
På oppdrag eller eget initiativ 
publiserer GenØk utredninger, 
rapporter, policy briefs og task 
force innspill om aktuelle 
tema og viktige publikasjoner. 
 

 
GenØks kapasitetsbyggings-
aktiviteter omfatter: 
 
• Internasjonalt 

instituttsamarbeid  
 

• Internasjonale 
biosikkerhetskurs, 
workshops og 
konferanser 
 

• BAT - et nettbasert 
risikovurderings verktøy 
 

• Utvikling av utdannelses-
muligheter i biosikkerhet 

 



3 
 

Styret 

Fung. adm direktør 

Administrasjon 

Formidling 

Kapasitetsbygging 
/kurs 

Rådgivning 
/overvåkning 

Oppdrag/ 
task forces 

Økonomi 
/personal 

Forskning 

Tromsø hub 

Asia hub 

Sør-Amerika hub 

Afrika hub 

Hvordan er vi organisert? 
 
Alle GenØks kjerneaktiviteter foregår i Tromsø og den eksperimentelle forskningen blir utført i nye 
laboratoriefasiliteter i Forskningsparken. Laboratoriene er godkjente for forskning på genmodifiserte 
organismer (GMO). 

Våre forskningsaktiviteter er oppdelt i to overliggende tema;  

• Overvåkning av miljøkonsekvenser av GMO og  
• Kunnskapsgrunnlaget for å vurdere miljø- og helseeffekter.  

 
Den tidligere to-delte ledelsen, administrasjon og forskning, ble i løpet av 2012 satt til side. Dette har 
muliggjort et enhetlig ansvar for forskning, strategi, ledelse og økonomi. Denne ordningen vil bli videreført i 
2013, hvor den vitenskapelige aktiviteten vil bli organisert i forskningsgrupper.  

I 2012 startet GenØk med å bygge opp to sentre for genøkologiske studier, kalt “hub’er” som skal være 
regionale sentra for Sør-Amerika (med base i Santa Catarina, Brasil) og i sørlige Afrika (med base i 
Potchefstroom, Sør-Afrika). Arbeidet med å etablere et tilsvarende senter i Asia påbegynnes i 2013. 
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Rådgivning 

Rådgivningen på GenØk har to hoved-
elementer:  

• Personlig oppnevning til komiteer, råd 
og utvalg, og  

• Generell rådgivning, oppdrag og 
høringer, hvor uttalelser, utredninger 
og høringssvar koordineres i samråd 
med ledelsen. 

 
 

Offentlig forvaltning 

GenØks rådgivning til offentlig forvaltning i 
Norge er finansiert igjennom basisbevilgning 
over statsbudsjettet og styres gjennom kontakt 
med Direktoratet for naturforvaltning og egne 
årlige planer og rapporter til Miljøvern-
departementet. 

GenØk leverer risikovurderinger vedrørende 
bruk og utsetting av genmodifiserte organismer 
(GMO). Dette inkluderer GM planter, GM 
mikroorganismer og GM legemidler. 

I 2012 har GenØk skrevet detaljerte svar til 
direktoratet angående 10 offentlige høringer og 
gitt overordnede kommentarer på OECD 
konsensusdokumentet om LLP og EFSAs 
veiledning for miljørisikovurdering av GM dyr. 
Høringssvarene ligger på GenØk sin nettside 
http://www.genok.no/rapporter_hoeringer.  

GenØk har svart på Nordisk Miljømerking sin 
høring om Svanemerking av tekstiler, skinn og 
klær hvor det er foreslått å senke kravet til 
andel økologisk bomull i den svanemerkete 
produksjonen fra 100 % til 10 %, noe som vil 
åpne opp for innblanding av GMO.  

GenØk har også avgitt en skriftlig miljørisiko-
vurdering av en GM vaksine markeds-
føringssøknad innmeldt via European Medicine 
Agency (EMA). 

 
Møtedeltagelse 

GenØk har i løpet av 2012 deltatt i møter under 
Cartagenaprotokollen for Biosikkerhet i ulike 
rådgivende komiteer. Dette er komiteer og 
møter hvor representanter fra GenØk er 
oppnevnt av Miljøverndepartementet, 
Direktoratet for naturforvaltning eller 
Konvensjonens sekretariat, og hvor utgiftene 
dekkes over basistildelingen over 
statsbudsjettet. Dette inkluderer deltagelse i 
protokollens “Ad Hoc Technical Expert Group 
on Risk Assessment and Risk Management of 
Living Modified Organisms”, en komité som 
arbeider med utviklingen for strategier av 
risikovurdering under protokollen. I 2012 ble 
det avholdt møter i Bonn, Tyskland og i 
Hyderabad, India. GenØk har også hatt en 
representant i “Sub-working group on LMO 
monitoring, Cartagena Protocol (AHTEG)”. 

Terje Traavik og Anne Ingeborg Myhr har i 2012 
deltatt i Ad hoc-gruppa i Bioteknologinemnda 
og Direktoratet for naturforvaltning sitt 
bærekraftprosjekt. Terje Traavik var GenØk sin 
representant i Bioteknologinemda. 

Fern Wickson har sittet i ELSA og BIOTEK 2021 
sitt Programstyre i NFR, samt i ISO og CEN 
(standarder for nanoteknologi), og Anne 
Ingeborg Myhr har vært medlem i Nordisk 
Kommitté for Bioetik. 

 

   

http://www.genok.no/rapporter_hoeringer
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GenØk rapporter 

Ved siden av direkte rådgiving til 
markedsføringssøknader leverer GenØk også 
utredninger og rapporter på oppdrag eller på 
eget initiativ. I 2012 ble det publisert en 
rapport om følgevirkninger av GM soya 
dyrkning på bruk av pesticider og jordbruksland 
i Sør-Amerika (Catacora et al). På oppdrag fra 
NFR skrev GenØk i 2011 to rapporter om 
henholdsvis GM biokontroll-strategier (Gilna) 
og om nanoteknologi (Nydal et al.). Rapportene 
er offentlig tilgjengelig på GenØk sin nettside 
og de to sistnevnte ble publisert i 2012 på 
Norges forskningsråds webside. 

Task force  

I forbindelse med en viktig publikasjon (Seralini 
med kollegaer) opprettet GenØk en task force. 
En kort uttalelse ble publisert etter kort tid og 
litt senere ble en fagrapport sendt til relevante 
myndigheter.  

 

 

  
GenØks deltagelse i ATHEG under Cartagenaprotokollen om Biosikkerhet 

Under partsmøte for Cartagenaprotokollen (MOP 4) i 2008 ble det besluttet å danne en arbeidsgruppe 
knyttet til veiledningsdokumenter for risikovurdering og risikohåndtering. Gruppen ble gitt følgende navn 
”Ad Hoc Technical Expert Group (AHTEG)” LMO (GMO).  

Over 4 år (2009-2012) har AHTEG arbeidet med å utvikle dokumentet “Guidance on Risk Assessment of 
LMOs” som har tre viktige elementer: 

• “Veikart” for risikovurderinger av LMOs,  
• Veiledning for risikovurderinger av spesielle LMO og transgener (som LM trær, LM mygg og LM 

tørketolerante planter), og  
• Overvåkning av LMOs etter utsetting.  

Dokumentet er nå publisert og ligger på protokollens nettside: 
http://bch.cbd.int/onlineconferences/guidance_ra.shtml  

GenØks David Quist har vært sterkt involvert i AHTEG og har blant annet vært norsk representant og leder 
av den vitenskapelige gruppa som har arbeidet med LMO overvåkning.  

AHTEG arbeidet forsetter nå videre i form av et online diskusjonsfora med oppgaver som ble identifisert 
under partsmøtet (MOP 5) i Hyderabad, India i 2012, samt med nye oppgaver som skal tas opp under 
MOP6 som vil være i Seoul 2015.  

Mer informasjon om Cartagenaprotokollen finnes her: http://bch.cbd.int/protocol/  

http://bch.cbd.int/onlineconferences/guidance_ra.shtml
http://bch.cbd.int/protocol/
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Overvåkning 
 
Arbeid relatert til overvåkning av miljøkonse-
kvenser av GMO har i 2012 fått økt fokus ved 
GenØk.  

 
Overvåkningsprogram for 
nasjonal biosikkerhet og GMO  
 
På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning 
ble GenØk i 2012 bedt om å skrive et innspill 
for å vise behovet for et eget 
overvåkningsprogram for GMO i Norge. Et av 
rådene fra GenØk er at et program for 
overvåkning av GMO må innplasseres sammen 
med andre relevante forskningsprogrammer og 
institusjoner, enten eksisterende eller nye, 
foreslåtte. Oppbyggingen av ny overvåkning bør 
skje trinnvis etter en prioritert liste. GenØk er i 
dialog med direktoratet om planene for 
miljøovervåking og fruktbare koblinger til et 
biobank-initiativ. 

 

Metodikk for vurdering av 
miljøeffekter ved genmodifiserte 
planter  
 
Formålet med prosjektet er å teste ut og 
videreutvikle en metodikk for vurdering av 
miljøeffekter (PFOa) av GMO i Norge. 
Metodikken er en del av Problem Formulation 
and Problem Assessment (PFOA) rammeverket 
som nylig er inkludert i EU sine retningslinjer 
for risikovurdering av GMO. Prosjektet 
fokuserer på å identifisere relevante indikator-
organismer som kan avdekke mulig miljø og 
samfunnspåvirkning ved dyrking av GM planter. 
I 2012 ble det utarbeidet en rapport til 
Direktoratet for naturforvaltning om hvordan 
PFOA kan brukes til å identifisere viktige risiko 
forskningsspørsmål og god overvåkning ved 
introduksjon av GM tørråte-resistent potet 
Norge. Se egen boks. 

 
 

Fit Future –
Serumanalyser/basislinje  

Fit Futures (FF) er et samarbeidsprosjekt 
mellom UiT, Folkehelseinstituttet (FHI) og 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). 
Prosjektet består av 16 delprosjekter, og følger 
ungdommer fra alle videregående skoler i 
Tromsø og Balsfjord, ved blodprøveanalyser og 
innsamling av helserelaterte opplysninger, bl.a. 
relatert til kosthold og utenlandsreiser, 
gjennom flere år. Ett av delprosjektene drives 
av GenØk. Hensikten har også vært å utvikle 
metodikk samt opprette en referansegruppe 
som kan brukes i større serologiske 
overvåkningsprosjekter omkring effekter av 
GMO på folke-, dyre- og miljøhelse.  

 

 

Foto: iStockphoto.com 
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Valg av testorganismer for miljørisikovurdering av GM potet med økt 
motstandsdyktighet ovenfor tørråte 

 

Potettørråte fører til store økonomiske tap for norske bønder, både i form av avlingstap og utgifter knyttet til 
soppmiddelbruk for å bekjempe sykdommen. Potetforedlere har ikke lyktes i å utvikle potetvarianter med 
motstandsdyktighet ovenfor tørråte som varer over tid ved hjelp av tradisjonelle foredlingsmetoder. Dette 
har ført til økt fokus på muligheter ved bruk av genmodifisering.  

Genmodifisering gjør det blant annet mulighet til å introdusere flere tørråte resistens gener i samme 
potetvariant, noe som er forventet å resultere i mer varig motstandsdyktighet. I 2011mottok EU den første 
søknaden om dyrkning til mat og fôr av en slik GM-potet. Dette er spesielt interessant i norsk sammenheng, 
da denne typen GM-potet kan være av stor nytteverdi for norske bønder og føre til redusert soppmiddelbruk.  

GenØk har gjennomført et prosjekt på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning som hadde til hensikt å 
identifisere relevante testorganismer for miljørisikovurdering og overvåking av ikke-mål organismer ved 
dyrkning av GM-potet med økt motstandsdyktighet ovenfor tørråte i Norge. Prosjektet involverte to 
workshoper hvor skandinaviske fagpersoner med kunnskap om artsmangfold og økologi blant terrestriske 
evertebrater og jordlevende organismer knyttet til landbruksøkosystemer (f.eks. innsekter, sopp, bakterier, 
nematoder) benyttet en seleksjonsmetode for å identifisere økologisk relevante test organismer som finnes i 
norske potetåkre.  

Seleksjonsmetoden er nylig inkludert i EU 
sine reviderte retningslinjer for 
risikovurdering av ikke-mål organismer. I 
tillegg til å identifisere relevante 
testorganismer, bidro prosjektet til å 
identifisere kunnskapshull, områder som 
bør følges opp med videre forskning, 
samt problemstillinger som bør 
vektlegges ved miljørisikovurdering og 
utarbeiding av overvåkningsplaner for 
denne typen GM-potet.  

Prosjektet bidro også å bygge nettverk 
og fremme erfaring og kunnskap om nye 
metoder for miljørisikovurdering av GMO blant skandinaviske forskere. Arbeidet vil videre følges med et 
treåring forskerprosjekt finansiert av Norges forskningsråd som har til hensikt å kartlegge etiske, sosiale og 
bærekraftaspekter ved dyrkning av denne typen GM potet i Norge.  

Det er publisert to rapporter fra prosjektet som ligger på GenØks webside.  Prosjektleder har vært Frøydis 
Gillund. 

  

Foto: iStockphoto.com 
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Kunnskapsutvikling 
 
GenØk sin visjon er tryggere bruk av 
bioteknologi. All virksomhet i GenØk bygger på 
kunnskapsutvikling. Gjennom forskning bidrar 
organisasjonen med kunnskap om  helse-, 
miljø- og samfunnsmessige konsekvenser ved 
bruk og utsetting av GMO. Den vitenskapelige 
tilnærmingen til kunnskapsgrunnlaget er basert 
på fagfeltet genøkologi.  

GenØk skal bidra til å videreutvikle 
kunnskapsgrunnlaget for vurdering av helse- og 
miljøvirkninger av GMO. Prosjektene som 
drives i GenØk har tidligere vært organisert i to 
avdelinger, biologisk og samfunnsvitenskapelig 
(SEED), som i 2012 har hatt en glidende 
overgang til fem prosjektgrupper. 

Forskningsprosjektene ved GenØk er organisert 
i fem grupper;  

- Deteksjon og molekylær karakterisering 
- Immuno-epidemiologi og økologi 
- Virologi, GM virus og vaksiner 
- Økotoksikologi, økologi og økosystem 
- Samfunn, økologi og etikk (SEED)  

 

 

 

 

 

 
Høsten 2011 fastsatte GenØk sin overordnede 
strategi, i løpet av 2012 har dette 
strategiarbeidet blitt implementert videre ved 
at alle kjerneaktiviteter har blitt flyttet til 
Tromsø og til nye laboratoriefasiliteter i 
Forskningsparken. Laboratoriene er godkjente 
for GMO forskning og for dyrkning av GM 
planter. 

Ved siden av å konsentrere forsknings-
aktiviteten til Tromsø har det blitt bygget sterke 
nettverk for GenØks Norad-finansierte 
aktiviteter i land som dyrker og bruker GMO. 
Dette gjelder hovedsakelig Brasil og Sør-Afrika 
som på sikt vil fungere som knutepunkt for 
kapasitetsbygging i regionene. Dette 
samarbeidet gir miljøet i Tromsø unik tilgang til 
GM materiale, og muligheter til å utføre 
komparative felt-studier av miljø-, helse- og 
sosio-økonomiske konsekvenser ved bruk og 
dyrkning av GMO.  

 

 

  

Zambia: Christopher Simoloka og Inger Louise Bones tar prøver av maisblader for deteksjonsanalyse. 
Foto: Thomas Bøhn 



9 
 

Forskning dokumenterer redusert vekst og økt abort hos vannloppe Daphnia 
magna utsatt for lave konsentrasjoner av glyfosat og Roundup 

 
Glyfosat er verdens største ugressmiddel målt både i tonnasje og finansiell omsetning. Glyfosat fins i 
sprøytemidler som Roundup og brukes i store mengder i dyrking av mais og soya som er genmodifisert til å 
tolerere denne giften. Glyfosat brukes også i landbruk, skogbruk og hagebruk her i Norge. 

Basert på tidlige undersøkelser utført av industriselskapene har myndigheter og fagfolk klassifisert glyfosat som 
relativt mildt giftstoff uten sterk giftvirkning på naturmiljøet, dyr og mennesker.  

GenØk har gjennomført omfattende testing av både 
glyfosatkjemikaliet for seg, samt av sprøytemidlet Roundup som 
inneholder stoffet. Resultatene var overraskende, da de 
systematisk viser at stoffene er betydelig mer giftige for 
vannlevende organismer enn tidligere antatt. 

Resultatene indikerer at nåværende bruk av glyfosat og Roundup 
med de konsentrasjoner man finner i bekker og elver rundt om i 
verdens industrielle landbruksområder, vil ha negativ innvirkning 
på artsmangfoldet av evertebrate planktonorganismer som 
vannloppen Daphnia magna. Laboratorieundersøkelsene viser at 
vanlig forekommende mengder av Roundup i vannet medfører 
abort av umodne egg og fostre. Videre er det overraskende er at 
enda mindre mengder av glyfosat og Roundup ses å ha signifikant 
hemmende effekt på kroppsveksten til forsøksdyrenes unger. 

Forskerne som har utført studiene, som nettopp er publisert i 
seneste utgave av fagtidsskriftet "Ecotoxicology", uttaler at det er overraskende at "glyfosat og Roundup 
ansees å være opp mot hundre ganger mer giftig enn det som industrien tidligere har opplyst", samt at det ikke 
kan utelukkes at det finnes svakheter i det datagrunnlag som norske og internasjonale myndigheter bruker i 
vurderingen av glyfosat og Roundup. 

Forskerne bak studien understreker at testresultatene fra forsøksdyr ikke skal tolkes slik at glyfosat og Roundup 
utgjør akutt fare for verken naturmiljø eller human helse; "vi taler her om stoffer som i noen grad har erstattet 
slike betydelig mer toksiske forbindelser som Atrazin, men vi må likevel huske på at det bør være et 
samfunnsansvar å sikre at minst mulig mengde av slike stoffer går ut i miljøets fødekjeder og matproduksjonen. 
Landbruket trenger dessverre fortsatt bruke sprøytegifter, men vi må sørge for at man ikke bruker mer enn 
nødvendig. Det kreves tiltak for å sikre at unødig bruk reduseres. 

Artikkelen kan lastes ned fra http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10646-012-1021-1  

 

 

  

Foto: Thomas Bøhn 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10646-012-1021-1
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Kapasitetsbygging 

GenØk har som mål å levere faglige solide 
råd, brede kunnskapsbaserte kurs, 
workshops, konferanser samt opplæring og 
utdanning i samarbeid med internasjonale 
partnere. Uavhengig forskning med behov 
identifisert under Cartagenaprotokollen om 
biosikkerhet, har stor internasjonal 
oppmerksomhet. Et godt og relevant 
forskningssamarbeid med partnere i sør er 
også en av GenØK hovedmålsetninger. 

Kapasitetsbyggingsaktivitetene ved GenØk 
har vært finansiert gjennom en 5-årig 
rammekontrakt med Norad hvor 2012 var det 
siste året. GenØk har fått lovet en redusert 2-
årig finansiering av aktivitetene for 2013-
2014. I perioden 2012-2013 har GenØk også 
et 2-årig utvekslingsprogram gjennom 
Fredskorpset (FK). 

Kapasitetsbyggingsaktivitene innebefatter: 

• Institituttsamarbeid 
• Internasjonale kurs og workshops 
• Forskningskonferanser 
• Biosafety Assessment Tool (BAT) 
• Utvikling av formell utdannelse innen 

biosikkerhet 
 

Instituttsamarbeid  
Gjennom Gateways-instituttene har GenØk 
hatt som mål å bidra til å bygge opp regional 
kapasitet innen biosikkerhet. GenØk har i 
2012 hatt samarbeid med National Institute 
of Scientific and Industrial Research (NISIR) i 
Zambia, Federal University of Santa Catarina i 
Brasil og North West University i Sør-Afrika. Et 
av resultatene fra dette samarbeidet er 
oppbygging av et laboratorie i Zambia som nå 
er selvgående og har spesiell kompetanse 
innen deteksjon av GMO.  
 
Instituttsamarbeidet har i siste halvdel av 
2012 fokusert på etablering av “hubs” som 
skal fungere som regionale knutepunkt. Disse 

knutepunktene skal koordinere forskning og 
kurs i regionen, samt etablere nettverk med 
forskere som utfører forskningsaktiviteter av 
relevans for biosikkerhet. Hubene vil være 
plassert i etablerte forskningsmiljø, og 
GenØks mål er at det skal etableres en hub 
for Sør-Amerika, en hub for Afrika og en hub 
for Asia.  

 
Internasjonale kurs og 
workshops  
I 2012 arrangerte GenØk kurset ”Holistic 
Foundations for Assessment and Regulation 
of Genetic Engineering and Genetically 
Modified Organisms” i Tromsø. Kurset er 
utviklet for å gi beslutningstakere, forvaltere, 
forskere og frivillige organisasjoner / sivile 
samfunn fra utviklingsland  kunnskap og 
opplæring innen genteknologi og om GMO. Til 
kurset var det 451 søkere til de 40 sponsete 
plassene. 41 deltagere fra 31 land 
gjennomførte kurset. Kurset fikk 
gjennomgående veldig gode evalueringer. 
 
Et regionalt kurs ble holdt i Tanzania i 
samarbeid med Universitetet i Dar-es Salam. 

Foto: Thomas Bøhn 
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GenØks regionale kurs er basert på Tromsø-
kurset, men med et regionalt fokus. 54 
deltagere fullførte kurset, og også dette 
kurset fikk veldig god tilbakemelding. Under 
dette kurset ble det gitt mye oppmerksomhet 
til strategier for hvordan landbruket kan møte 
utfordringer relatert til klimaforandringene. 
Dette førte til at GenØk tok initiativ til en 
workshop med inviterte deltagere som ble 
holdt i Tanzania i desember 2012. Tema for 
workshopen var hvordan moderne 
bioteknologi kan bidra til å utvikle planter 
som tåler tørke bedre enn de tradisjonelle 
variantene, og hvordan bioteknologi kan 
påvirke dyrkningspraksiser slik at de kan 
tilpasses klimaforandringer.  En rapport som 
omhandler de viktigste temaene vil bli 
utarbeidet og publisert tidlig i 2013 på GenØk 
og Universitetet i Dar-es Salaam sine 
hjemmesider. 
 

Utdannelse innen biosikkerhet 
Et viktig mål for GenØk er å utvikle et 
internasjonalt MSc-program med fokus på 
kunnskap som er av relevans for forvaltning 
og forskning innen biosikkerhet. I 2012 ble 
det nedsatt en arbeidsgruppe med personer 
fra GenØk og Universitetet i Tromsø (UiT) 
med mandat til å utforske de ressursene som 
kreves for å etablere en internasjonal 
mastergrad og doktorgrad i genøkologi og 
biosikkerhet, hvilke ressurser som er 
tilgjengelig på UIT, hvilke samarbeidende 
institusjoner som kan være relevante, 
finansieringsmuligheter og studieplan. 
Rapporten vil bli ferdigstilt i 2013.  

 

 

Forskningskonferanse  
I samarbeid med Third World Network (TWN) 
arrangerte GenØk sin første internasjonale 
konferanse i november 2012. Konferansen 
med tittelen Moderne bioteknologi: 
Bærekraftig innovasjon og reguleringsbehov 
ble holdt i Penang, Malaysia 7.-10. november. 
Konferansen hadde som mål å fokusere på tre 
viktige spørsmål:   

1. Er dagens regelverk tilstrekkelig 
til å ivareta nye aspekter ved 
eksisterende og ny moderne 
bioteknologi (nye klasser av 
GMO, syntetisk biologi og nano-
bioteknologi)? 

2. Hvilke konkrete tiltak vil være 
nødvendig for å møte eventuelle 
mangler avdekket å oppnå 
bærekraftig innovasjon?  

3. Er det spesielle regionale 
spørsmål, som må tas opp i 
denne sammenhengen, og i så 
fall hvilke? 

 
Konferansen bragte sammen nøkkelpersoner 
innenfor forskning og forvaltning for å 
diskutere utfordringer, usikkerhet og 
bærekraft av nye og kommende teknikker for 
moderne bioteknologi, nye produkter derav 
og implikasjoner for dagens lovgivning og 
regulering. En rapport som beskriver de 
viktigste temaene og anbefalinger fra 
konferansen vil bli publisert i 2013 
 
 

 

 

Workshop i Tanzania – desember 2012. Foto: University of Dar es Salaam 
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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.  
 
GenØk har status som nasjonalt senter for biosikkerhet.  

 

Styret og ledelse 
 
Styrets sammensetning per 31.12.2012: 
 
Svein Ludvigsen, Fylkesmann (styreleder) 
Geir Sverre Braut, Ass. Direktør, Helsetilsynet 
Peter Johan Schei, tidl. Direktør, Fridtjof Nansens Institutt 
Pål Vegar Storeheier, Forskningsdirektør, Universitetet i Tromsø 
Idun Merete Grønsberg (ansattvalgt styremedlem), Forsker, GenØk 
 
Sissel Rogne, Direktør i Bioteknologinemnda, fratrådte sitt styreverv med virkning fra 14.12.12. 
 
GenØks ledelse: 
Harald Valen, Administrerende Direktør (permisjon til 30.08.13) 

 
Ørjan Olsvik har fungert som direktør i perioden 01.09.12-31.12.12. Ved årsskiftet 01.01.13 tok Anne 
Ingeborg Myhr over som fungerende direktør ut Harald Valens permisjonsperiode. 

 
Det har vært avholdt 6 styremøter i 2012. Det ble utbetalt samlet honorar pålydende kr. 70.000 til styrets 
medlemmer. Det ble utbetalt kr. 20.000 i lønn og styrehonorar til styreleder. Samlet lønn til direktør i 
2012 har vært kr. 850.600. 
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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 2012 publisert 
26 artikler med fagfellevurdering, 9 bokkapitler 
og 3 kronikker/debattinnlegg, blant annet i 
Journal of Environment & Development, 
Proteome Science, Archives of Virology, Front 
Microbiology, EMBO reports, Ecotoxicology og 
Ethics, Policy and Environment. 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 10 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 en miljørisiko-evaluering av 
en GM vaksine, som søkes markedsført i EU og 
Norge til European Medicines Agency via 
Direktoratet for naturforvaltning.  
 
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 
hatt en femårig avtale med Norad. Samarbeidet 
med Norad består av to hovedelementer; en 
undervisningspakke og et forskningssamarbeid 
på instituttnivå.  
 
I 2012 arrangerte GenØk for tiende gang et 
toukers internasjonalt sommerkurs i 
biosikkerhet i Tromsø. I tillegg arrangerte 
GenØk i samarbeid med Universitetet i Dar es 
Salaam i Tanzania et regionalt kurs i 
biosikkerhet og en workshop med tema “GMO 
Options In Agriculture to Climate Change 
Adaptation”. I november organiserte GenØk en 
internasjonal forskningskonferanse i Penang, 
Malaysia, sammen med Third World Network. 

 

 

Temaet for konferansen var “Modern 
Biotechnologies: Sustainable innovation and 
regulatory needs”. 
 
Forskningssamarbeidet på instituttnivå har som 
formål å bidra til oppbygging av internasjonale 
“hub’er” som skal fungere som knutepunkter 
for nettverk av forskningsinstitutter i 
genøkologi og biosikkerhet. I 2012 har vi hatt 
aktivt forskningssamarbeid med National 
Institute for Scientific and Industrial Research 
(NISIR) i Lusaka, Zambia, North West University 
i Sør-Afrika og Federal University of Santa 
Catarina i Brasil. 
 
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 ulike 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) 

Konferanse, Penang Foto: Anne I. Myhr 
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• Norges forkningsråds BIOTEK 2021-
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  
• Roster of experts on biosafety under the 

Cartagena Protocol on Biosafety 

 
Arbeidsmiljø og ytre miljø 
Instituttet hadde i 2012 30,6 årsverk fordelt på 
gjennomsnittlig 40 ansatte. Antall 
forskerårsverk var 26. 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 2012 55%. 
 
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 2012. Det 
registrerte sykefraværet er 4,4 %. GenØk hadde 
i 2012 en avtale om Inkluderende Arbeidsliv 
som blant annet omfattet en samarbeidsavtale 
med Hemis.  
 

Økonomi og regnskap 
Driftsinntekter for 2012 var kr. 31,6 mill. 
Driftsinntektene har bestått av bevilgninger fra 
Miljøverndepartementet, Norad, Fredskorpset, 
samt konkurransebaserte midler fra Norges 
forskningsråd. 
 
Det ordinære driftsresultatet i 2012 ble kr. 
1.876.555. Til sammen blir årets resultat etter 
finansinntekter kr. 2.152.703. Overskuddet 
bidrar til at stiftelsens egenkapital er styrket pr. 
31.12.2012. Dette innebærer også at GenØk vil 
være mer robust i forhold til de utfordringer 
som er knyttet til vekst i forskningsaktivitetene. 
 

Forutsetning for fortsatt drift 
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning 
av fortsatt drift. Det er for år 2013 gitt tilsagn 
om kr. 14,9 mill. gjennom post 72, kapittel 1410 
Miljøvernforsking og miljøovervåking i 
Statsbudsjettet. I tillegg er det foreløpig gitt 
tilsagn på til sammen ca. kr. 8.3 mill. fra Norges 
forskningsråd, Fredskorpset, Norad og 
Direktoratet for naturforvaltning. Overførte 
bevilgninger og andre inntekter utgjør i tillegg 
2,5 mill. Totalt gir dette et driftsbudsjett på 
25,7 mill. GenØk har søknader om ytterligere 
bevilgninger til faglige oppgaver til behandling 
hos oppdragsgivere. Organisasjonen er tilpasset 
reduksjonen i driftsinntekter sammenlignet 
med 2012. 
 

Fremtidsutsikter 
I statsbudsjettet 2012 fikk GenØk tildelt en 
bevilgning på til sammen kr. 14,9 mill. gjennom 
post 72, Kap. 1410 Miljøvernforsking og 
miljøovervåking. I forbindelse med 
statsbudsjettet for 2012 ble følgende 
formulering nedfelt av Energi og miljøkomiteen 
på stortinget: ”Løyvinga skal sikre utviklinga av 
GenØk – Senter for biotryggleik som eit 
kompetansesenter på genteknologi. GenØk skal 
drive forsking, informasjon og rådgiving om 

Foto: Thomas Bøhn 





GenØk - Senter for Biosikkerhet

Resultatregnskap
Note 2012 2011

Driftsinntekter
Sum bevilgning 2 33 496 749 30 706 901
Annen driftsinntekt 2 657 962 290 124
hǾŜǊŦǄǊƛƴƎŜǊ ǘƛƭ ƴŜǎǘŜ ňǊ    н    -2 517 943 -2 943 172
Sum driftsinntekter 31 636 768 28 053 853

Driftskostnader
Varekostnad 9 7 189 376 3 490 661
Lønnskostnad 3, 7 16 595 844 18 783 558
Avskrivning 5 295 728 218 749
Annen driftskostnad 3 5 679 265 5 612 227
Sum driftskostnader 29 760 213 28 105 195

Driftsresultat 1 876 555 -51 342

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt 276 148 270 583

Ordinært resultat før skattekostnad 2 152 703 219 241

Årsresultat 2 152 703 219 241

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital 6 2 152 703 219 241



GenØk - Senter for Biosikkerhet

Balanse pr. 31. desember
Note 2012 2011

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 5 1 985 772 2 281 500
Sum varige driftsmidler 1 985 772 2 281 500

Sum anleggsmidler 1 985 772 2 281 500

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 0 197 167
Andre fordringer 17 392 0
Sum fordringer 17 392 197 167

Bankinnskudd, kontanter og lignende 4 13 249 127 11 555 742

Sum omløpsmidler 13 266 519 11 752 909

Sum eiendeler 15 252 291 14 034 409





GenØk - Senter for Biosikkerhet 

Noter til regnskapet for 2012
 
Note 1 - Regnskapsprinsipper
 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små 
foretak. 
 
Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. 
Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt 
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. 
 
Pensjoner
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. 
Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, 
pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige 
forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang.  Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i 
netto pensjonsforpliktelser i balansen.  Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner 
fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid.  
 
Skatter
GenØk - Senter for ōiosikkerhet er ikke skattepliktig.
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Noter til regnskapet for 2012
 
Note 2 - Annen driftsinntekt
 

2012 2011
Sum bevilgning består av:
Legatmidler og salg utstyr 62 536 177 196
Tilskudd Fr.Nansens institutt 0 285 000
Tilskudd MD 14 900 000 14 900 000
Bevilgninger NFR 1 156 000 2 444 000
Bevilgninger NORAD 11 006 000 8 817 000
Bevilgninger FK 2 867 766 1 289 757
Bevilgninger DN 0 312 402
Overføringer NTNU 0 265 500
Overføringer fra forrige år 3 504 447 2 226 047

33 496 749 30 716 902

Annen driftsinntekt består av:
Framleie av lokaler 541 787 197 167
Diverse refusjoner og kursavgift 116 175 92 957

657 962 290 124

Overføringer til neste år:
Norges Forskningsråd 6 000 30 000
Norad 608 255 1 618 500
DN 0 33 750
Fr.Nansens Institutt 0 285 000
Fredskorpset 1 903 688 975 922

2 517 943 2 943 172

Sum inntekt 31 636 768 28 053 854

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor
 
Lønnskostnader 2012 2011

Lønninger 14 947 414 15 691 155
Arbeidsgiveravgift 692 373 1 293 525
Pensjonskostnader 1 245 173 1 041 689
Personalforsikring/sosiale kostnader -289 115 757 188
Sum 16 595 845 18 783 557
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Noter til regnskapet for 2012
 
Ytelser til ledende personer
 

 Lønn  
Lønn daglig leder  893 500  
Lønn forskningssjef  681 000  
Styreleder  20 000  
Styret for øvrig  50 000  

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. 31.12.2012:
Under 30 år:      7
Fra 30 til 50 år: 19
Over 50 år:         5
Totalt:                 31
 
Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2012

Lovpålagt revisjon 57 901
Andre tjenester 66 481
Sum 124 382

Merverdiavgift er inkludert i revisjonshonoraret.

Note 4 -  Bankinnskudd
 

2012
Bundne skattetrekksmidler utgjør 531 554
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Noter til regnskapet for 2012
 
Note 5 - Varige driftsmidler
 

Laboratorie Inventar Sum
   
 og annen 

eiendom
 

Anskaffelseskost 01.01. 2 003 088 477 147 2 480 235
Anskaffelseskost 31.12. 2 003 088 477 147 2 480 235

Akk.avskrivning 31.12. -367 233 -127 231 -494 464

Balanseført pr. 31.12. 1 635 855 349 916 1 985 771

Årets avskrivninger 200 309 95 419 295 728

Note 6 - Egenkapital
 

Grunnkapital Annen Sum
 egenkapital  

Egenkapital 01.01.2012 500 000 4 128 097 4 628 097
Årsresultat 0 2 152 703 2 152 703
Egenkapital 31.12.2012 500 000 6 280 800 6 780 800
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Noter til regnskapet for 2012
 
Note 7 - Pensjoner
 
Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Stiftelsen har pensjonsordninger som omfatter i alt 31 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.
 

2012 2011

Opptjente pensjonsforpliktelser 5 372 474 5 225 646
Ikke realisert aktuarielt tap (gevinst) 1 861 551 1 970 974
Beregnede pensjonsforpliktelser 7 234 025 7 196 620
Pensjonsmidler (til markedsverdi) 5 731 630 5 165 194
Netto pensjonsforpliktelse 1 502 395 2 031 426

Økonomiske forutsetninger: 2012 2011

Diskonteringsrente 4,2 % 3,9 %
Forventet lønnsregulering 2,5 % 2,5 %
Forventet G-regulering 3,0 % 3,8 %
Forventet pensjonsregulering under utbetaling 0,0 0,7 %
Forventet avkastning pensjonsmidler 3,6 % 4,8 %

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det 
gjelder demografiske faktorer ved beregning av Stiftelsens pensjonsforpliktelse pr 31.12.2012.
 



GenØk - Senter for Biosikkerhet 

Noter til regnskapet for 2012
 
Note 8 - Annen kortsiktig gjeld
 

2012 2011
Påløpte kostnader 1 706 015 803 018
Skyldig feriepenger 1 464 644 1 707 354
Avsetning NORAD 608 255 1 618 500
Avsetning NFR 6 000 522 000
Avsetning Fr.Nansens institutt 0 285 000
Avsetning FK 1 903 688 975 922
Avsetning DN 0 33 750
Gaver og stipend 0 78 386
Sum 5 688 602 6 023 930

Avsetning på kroner 936 700 gjelder avsetning til påløpte kostnader i forbindelse med et 
kapasitetsbyggingsprosjekt i Brasil og Sør-Afrika. Prosjektet er søkt finansiert fra Norad, men grunnet 
usikkerhet knyttet til finansiering er det gjort en avsetning til påløpte kostnader og forventede påløpte 
kostnader pr april 2013. 

Avsetningen i regnskapet er gjort for å sikre kontinuitet av prosjektene inntil programdokumentet er ferdig 
behandlet i Norad. Stiftelsen forventer endelig avgjørelse fra Norad på søknad i løpet av april 2013. 
 

Note 9 - Varekostnad betsår av
 
Genøk - Senter for ōiosikkerhet arrangerer annenhvert år kurs og annenhvert år konferanse med midler 
mottatt fra Norad. I 2012 har Stiftelsen arrangert kurs. Kostnadsbildet er høyere ved arrangering av 
kǳǊǎ.
 

2012 2011
Diverse utstyr til ƭŀō og annet driftsmateriell 1 694 882 999 236
Kostnader knyttet til kurs 4 557 794 2 491 425
Påløpte prosjektkostnader 936 700 0
Sum 7 189 376 3 490 661
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Høringsuttalelser 2012 

 
Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/DE/2011/99 
Søknad av Syngenta Crop Protection AG for Bt11x59122xMIR604x1507xGA21 
 
Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/DE/2010/86 
Søknad av Syngenta Crop Protection AG for Bt11xMIR162x1507xGA21 
 
Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/BE/2011/90 
Søknad av Bayer CropScience AG for transgen mais MON89034 
 
Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/NL/2012/107 
Søknad av Monsanto Company for MON810 pollen. 
 
Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/BE/2011/101 
Søknad av Monsanto Company for transgen raps MON88302 
 
Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/NL/2011/92 
Søknad av Pioneer Hi-Bred International, Inc. transgen mais 
 
Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/NL/2011/96 
Søknad av Bayer CropScience AG transgen bomull GHB119 
 
Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/NL/2010/87 
Søknad av Monsanto Company for transgen rapsolje GT73 
 
Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/NL/2011/97 
Søknad av Bayer CropScience AG for transgen bomull T304-40 
 
Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/BE/2011/98 
Søknad av Bayer CropScience AG for transgen soya FG72 
 
Rapporter 
Nydal, R., Myhr A.I. and Myskja, B. (2012) NANOETHOS - Novel challenges for ELSA studies, available 
http://www.forskningsradet.no/prognett-elsa/Nyheter/Evaluative_synteserapporter/1253976500029?lang=no 
 
Gilna, B. (2012) Designed to get away, emerging deliberation and governance on autonomously disseminating 
technologies, available athttp://www.forskningsradet.no/prognett-
elsa/Nyheter/Evaluative_synteserapporter/1253976500029?lang=no  
 
Catacora-Vargas, G., Galeano, P., Agapito-Tenfen, S.Z., Aranda, D., Palau, T., Nodari, R. (2012) Soybean Production in the 
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