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GenØk-Senter	for	biosikkerhet		
	

GenØk	ble	stiftet	 i	1998	og	er	en	ideell	og	uavhengig	
forskningsstiftelse	 lokalisert	 til	 forskningsmiljøene	
ved	 UiT	 Norges	 arktiske	 universitet	 og	 Siva	
Innovasjonssenter	Tromsø.		

GenØks	 visjon	 er	 trygg	 bruk	 av	 bioteknologi.	 Med	
utgangspunkt	 i	 fagfeltet	 genøkologi	 driver	 GenØk	
forskning,	 rådgivning,	 internasjonal	 kompetanse-
bygging	 og	 undervisning	 relatert	 til	 biosikkerhet	 ved	
bruk	 av	 ”moderne	 bioteknologier”.	 Dette	 vil	 si	
genmodifisering,	 syntetisk	 biologi	 og	 nano-
bioteknologi.	Stiftelsen	fokuserer	spesielt	på	miljø-	og	
helsemessige	 konsekvenser	 og	 bærekraftaspekter	
ved	anvendelse	av	disse	 teknologiene.	GenØk	driver	
også	 utstrakt	 informasjonsvirksomhet	 innen	 sitt	
kompetanseområde.	

GenØk	har	24	ansatte	pr.	31.12.16.	

Våre	 nærmeste	 samarbeidspartnere	 er	 UiT	 Norges	
arktiske	 universitet	 (Tromsø),	 Third	 World	 Network	
(Malaysia)	og	North-West	University	(Sør-Afrika).		

I	 2007	 ble	 GenØk	 utnevnt	 til	 nasjonalt	
kompetansesenter	 innen	 biosikkerhet.	 GenØks	
innvirkning	 skal	 være	 synlig	 i	 fagmiljøene	 og	 i	 det	
offentlige.	 GenØk	 som	organisasjon	 skal	 besitte	 høy	
faglig	 kompetanse	 som	 kan	 levere	 gode	
fagfellevurderte	 forskningsartikler,	 samt	 saklige	 og	
balanserte	 utredninger	 og	 rådgivning	 til	
statsforvaltningen.	

I	denne	rapporten	ønsker	vi	å	presentere	året	som	
har	gått,	regnskap	for	2016,	samt	utvalgte	prosjekter	
fra	våre	fagfelt.	

Forskning	

GenØk	 forsker	 innen	 tre	 hovedområder	 relatert	 til	
utvikling	og	bruk	av	nye	bioteknologier:	

• Human	helse	og	ernæring	

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

• Samfunn,	økologi	og	etikk	knyttet	til	biosikkerhet	

Rådgivning	

GenØk	er	involvert	 i	 rådgivning	og	risikovurderinger	
for	 Klima-	 og	 miljødepartementet	 og	 Miljø-
direktoratet	 vedrørende	 nye	 genmodifiserte	
organismer	som	søkes	godkjent	i	Norge.	

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

På	 oppdrag	 eller	 etter	 eget	 initiativ	 publiserer	
GenØk	utredninger,	 rapporter,	policy	briefs	og	 task	
force	innspill	om	aktuelle	tema.	

Kapasitetsbygging	

GenØks	kapasitetsbyggingsaktiviteter	omfatter:	
• Internasjonalt	forskningssamarbeid	
• Internasjonale	 biosikkerhetskurs,	 workshops	 og	
konferanser	

• Rådgivning	knyttet	til	risikovurdering	
• Utvikling	av	formell	utdannelse	i	biosikkerhet	

SynPlast	project	with	Sarah	Agapito-Tenfen.	
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Hvordan	er	vi	organisert?	

Alle	GenØks	kjerneaktiviteter	innen	forskning,	rådgivning	og	kapasitetsbygging	foregår	i	Tromsø,	og	den	laboratorie-
baserte	 forskningen	 blir	 utført	 i	 nye	 fasiliteter	 i	 Siva	 Innovasjonssenter	 Tromsø.	 Laboratoriene	 er	 godkjente	 for	
forskning	på	GMO.	

Våre	forskningsaktiviteter	er	fordelt	på	fire	kjerneområder:		

			•	Molekylær-	og	mikrobiologi	

			•	Virologi	og	vaksiner	

			•	Økotoksiologi,	økologi	og	økosystem	

			•	Samfunn,	økologi	og	etikk	
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Forskning	
	

GenØk	 har	 organisert	 forskningen	 sin	 i	 fire	
forskningsgrupper	innen	følgende	fagfelt:	

			•	Molekylær-	og	mikrobiologi	

			•	Virologi	og	vaksiner	

			•	Økotoksikologi,	økologi	og	økosystem	

			•	Samfunn,	økologi	og	etikk	

GenØks	 grunnverdier	 er	 godt	 forankret	 i	 føre	 var-
prinsippet	som	bidrar	til	en	trygg	bruk	av	bioteknologi,	
og	 hele	 vår	 virksomhet	 er	 knyttet	 tett	 opp	 til	 denne	
visjonen.	 Vår	 rådgivningstjeneste	 jobber	 kontinuerlig	
med	å	identifisere	og	påpeke	kunnskapshull	som	vi	tar	
sikte	på	å	følge	opp	gjennom	vår	forskning.	Eksempler	
på	 slike	 kunnskapshull	 er	 proteinuttrykk	 i	
genmodifiserte	 planter	 i	 forskjellige	 miljø,	 mulige	
miljøpåvirkninger	av	aktuelle	GMO	 for	norske	 forhold	
(f.eks.	genmodifisert	potet	og	raps)	samt	forekomst	av	
antibiotikaresistensgener	 i	 miljøet.	 Vi	 har,	 som	 et	
nasjonalt	 kompetansesenter	 for	 biosikkerhet,	 et	
spesielt	 ansvar	 for	å	undersøke	uønskede	effekter	på	
helse,	miljø	og	samfunn	der	man	velger	å	bruke	GMO.	
Hovedfokus	 for	 GenØk	 sin	 biosikkerhetsforskning	 er	
forankret	i	vår	strategi,	som	er	å:	

• utvikle	og	bruke	metoder	og	modellsystem	for	å	
kunne	avdekke	og	analysere	uønskede	effekter	av	
GMO	

• overvåke	og	kontrollere	miljø		
og	samfunn	for	uønskede	effekter		
av	GMO	

• drive	framtidstenkning	om		
nye	bioteknologier,	metoder		
og	produkter	

Etiske	utfordringer	
Noen	 av	 de	 etiske	 problemstillingene	 ved	
biosikkerhetsforskning	 som	 er	 viktig	 å	 belyse	
inkluderer	problemstillinger	relatert	til	bærekraft	og	
sosio-økonomisk	 ansvarlighet,	 samt	 åpenhet	 rundt	
forskningsprosesser	 og	 i	 vitenskapelig	 publisering,	
samt	 hvordan	 forstå	 sikkerhetsaspekter	 knyttet	 til	
forskningen.	

I	Biodiverseedy-prosjektet	
samarbeider	GenØk	med	et	
deteksjonslaboratorie	I	Libanon.	
F.v.	Fern	Wickson,	Flor	Rivera	
Lopez,	Sarah	Agapito,	Nareem	
Mallah	and	Gretta	Abou	
Sleymane	

Samarbeidspartnere	
UiT	Norges	arktiske	universitet	
NTNU	
Uni	Research	
NILU	
Folkehelseinstituttet	
Fr.	Nansens	institutt	
Nibio	
HiOA	
Stami	
Universitetet	i	Bergen	
Austrian	Agency	for	Health	and	Food	Safety	
North-West	University,	Sør-Afrika	
Federal	University	of	Santa	Catarina,	Brasil	
University	of	Cape	Town,	Sør-Afrika	
Fort	Hare	University,	Sør-Afrika	
CIRCB,	Kamerun	
University	of	Birmingham,	UK	
University	of	Nottingham,	UK	
Universidad	de	la	Republica,	Uruguay	
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Prosjekt:	
Forekomst	 av	 antibiotikaresistens	 i	 prøver	 fra	 kommunale	
renseanlegg	
R	
Regjeringens	 nasjonale	 strategi	 mot	
antibiotikaresistens	 for	 2015-2020	 fremhever	
behovet	 for	mer	kunnskap	om	antibiotikaresistens	
for	 å	 fremme	 forskingen	 i	 et	 «One	 Health»	
perspektiv.	 I	 «One-Health»	 perspektivet	 inngår	
folkehelse,	 dyrehelse,	 medisin,	 økologi,	 miljø	
molekylær-	 og	 mikrobiologi,	 farmasi	 og	
helseøkonomi.	
	
Med	 finansiering	 fra	 KLD	 har	 GenØk,	 i	 samarbeid	
med	 UNI	 Research	 i	 Bergen	 og	 HiOA,	 startet	 et	
prosjekt	som	har	til	hensikt	å	se	på	tilstedeværelse	
av	 resistente	bakterier	 i	 ulike	naturmiljø	 i	 Norge.	 I	
første	 omgang	 er	 målet	 med	 prosjektet	 å	
karakterisere	 forekomsten	 av	 antibiotikaresistens	
fra	 miljøprøver	 i	 tilknytning	 til	 kommunale	
renseanlegg	 i	 Tromsø,	 Bergen	 og	 Oslo.	 Vi	 har	
samlet	inn	prøvemateriale	fra	tre	ulike	renseanlegg	
i	 Tromsø,	 tre	 ulike	 renseanlegg	 i	 Oslo	 og	 fra	 åtte	
ulike	 steder	 i	 Byfjorden	 i	 Bergen,	 hvorav	 tre	
stasjoner	 er	 i	 nær	 tilknytning	 til	 utslippspunkt	 for	
ulike	 renseanlegg.	 Tilnærmingen	 til	 prosjektet	 er	
to-delt,	 hvor	 vi	 i	 den	 første	 delen	 baserer	 oss	 på	
mikrobiologiske	analyser	som	dyrkning.	

	
Prøvene	 blir	 dyrket	 på	 vekstmedier	 tilsatt	 ulike	
klinisk	 relevante	 antibiotika	 og	 bakteriekolonier	
som	vokser	på	medier	 som	er	tilsatt	antibiotika	vil	
bli	 karakterisert	 videre	 for	 å	 se	 etter	 forekomsten	
av	et	utvalg	av	 spesifikke	 resistensgener.	Del	 to	er	
basert	 på	 metagenom-analyser,	 hvor	 DNA	 fra	
prøvematerialet	blir	isolert	og	sekvensert.	Ved	hjelp	
av	 bioinformatiske	 verktøy	 vil	 vi	 så	 kunne	
identifisere	 antibiotikaresistensgener	 fra	 prøvene.	
Denne	 type	 analyser	 vil	 også	 kunne	 gi	 et	 bilde	 av	
eventuelle	 forskjeller	 i	 antibiotikaresistens-
genlandskapet	 i	 prøver	 hentet	 i	 nærhet	 til	
renseanlegg	 og	 prøver	 hentet	 direkte	 fra	
renseanlegg.	 Som	 en	 del	 av	 oppdraget	 for	
finansieringen	 vil	 det	 bli	 publisert	 en	 rapport	 som	
oppsummerer	resultatene	i	løpet	av	våren	2017.	

	

Prosjekt:	Forekomst	av	antibiotikaresistens	i	prøver	
fra	kommunale	renseanlegg	

Samarbeidspartnere:	 Jessica	 Ray	 (Uni	 Research),	
Kaare	 Magne	 Nielsen	 (HIOA,	 GenØk),	 NIBIO,	
Tromsø,	 Markus	 Woegerbauer	 (Austrian	 Agency	
for	 Health	 and	 Food	 Safety	 (AGES),	 Vienna),	
Morten	Tryland	(UiT,	GenØk)	

Fagressurser	GenØk:	Lise	Nordgård	(prosjektleder),	
Elisabeth	 Olsen,	 Magnus	 Støback	 Bjørsvik,	
Hermoine	Venter,	Berit	Tømmerås	

Illustrasjon:	Bergen	kommune	
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RRI	 er	 en	 relativt	 ny	 tilnærmingsmetode	 for	
forsknings-	 og	 innovasjonsprosjekter	 som	 har	 som	
mål	 å	 forutse	 mulige	 konsekvenser	 for	 miljø	 og	
samfunn,	 samt	 å	vurdere	 alternativer	 i	 en	 tidlig	 fase.	
Hensikten	 er	 å	 kartlegge	 og	 respondere	 på	 verdier,	
behov,	bekymringer	og	forventninger	i	samfunnet,	og	
styre	 mot	 de	 globale	 utfordringene	 i	 vår	 tid,	 som	
klimaendringer,	bærekraftig	energi	og	matsikkerhet.	
	
I	 tillegg	 til	 å	 inkludere	 elementer	 av	 forskningsetikk,	
åpenhet,	 likestilling	 og	 fri	 tilgang	 til	 vitenskap	 (som	
for	eksemple	open	access),	har	RRI	til	hensikt	å	ta	opp	
spørsmål	 som	 “hvilket	 problem	 skal	 teknologien	
løse?”.	 Finnes	 det	 alternativer	 til	 å	 løse	 dette	
problemet?	 Og	 “hva	 slags	 samfunn	 ønsker	 vi?”.	 Det	
stimulerer	 dermed	 til	 refleksjon	 over	 hva	 slags	
fremtid	ulike	grupper	 i	 samfunnet	 ser	 for	 seg,	og	 om	
en	 bestemt	 teknologisk	 utvikling	 faktisk	 bidrar	 til	
dette	 eller	 ikke.	 For	 å	 være	 i	 stand	 til	 å	 forstå	 og	
avdekke	 disse	 visjonene,	 samt	 de	 ulike	 verdiene,	
behov	 og	 ambisjonene	 i	 samfunnet,	 legges	 det	 stor	
vekt	 på	 samarbeid	med	 interessenter	 (f.eks	 forskere,	
innbyggere,	 politikere,	 næringsliv	 og	 frivillige	
organisasjoner).	RRI	 understreker	dermed	 viktigheten	
av	 offentlig	 engasjement,	 og	 å	 ha	 gjentatte	 og	
inkluderende	 metoder	 i	 alle	 faser	 av	 forsknings	 og	
innovasjonsprosessen,	samt	i	forvaltningen.	
	
I	 løpet	av	 de	 siste	 årene	har	 RRI	blitt	 spesielt	 synlig	 i	
en	 europeisk	 politisk	 kontekst,	 noe	 som	 gjenspeiles	
blant	 annet	 i	 strategier	 og	 retningslinjer	 for	
"Responsible	 (Research)	 and	 Innovation",	 for	
eksempel	 RRI	 som	 en	 "tverrgående	 problemstilling"	 i	
det	 europeiske	 forskningsprogrammet	 Horizon	 2020.	
RRI	 har	 også	 nylig	 blitt	 inkludert	 i	 norske	 prosjekter,	
og	 metoden	 har	 fått	 en	 viktig	 rolle	 i	 "Digital	 Life”,	
Norges	 forskningsråds	 initiativ	 for	 bioteknologisk	
forskning	 og	 innovasjon,	 der	 all	 forskning	 skal	
"understøttes	 av	 prinsippet	 og	 praksisen	 med	
ansvarlig	forskning	og	innovasjon".	
	

RRI	 har	 fått	 mye	 oppmerksomhet	 fra	 både	
forvaltningen	 og	 akademiske	 miljøer,	 og	 en	 del	
teoretisk	 forskning	 på	 konseptet	 har	 blitt	 gjort	 og	
gjøres	 fortsatt.	 De	 viktigste	 karakteristikkene	 ved	
metoden	begynner	å	befeste	seg,	og	debatten	 skifter	
nå	 fra	å	 formulere	en	definisjon	og	et	 rammeverk	av	
RRI,	 til	 gjennomføring	 og	 lovfesting	 av	 RRI,	 samt	
hvordan	 man	 skal	 evaluere	 og	 vurdere	 anvendelsen	
av	RRI.	GenØk	har	som	mål	å	undersøke	hvordan	RRI	
kan	 implementeres	 og	 gjennomføres,	 og	 dermed	
bidra	 til	 å	 utvikle	 RRI	 videre	 som	 en	 tilnærming	 til	
viktige	 problemstillinger	 innen	 ny	 teknologi	 som	
bioteknologi.	
	

Tema:	
RRI	(Responsible	Research	and	Innovation)	
	

	
RRI	i	GenØk:		
Fern	Wickson		
Lilian	van	Hove	
Anne	Ingeborg	Myhr	

NewHoRRIzon	
GenØk	deltar	i	NewHoRRIzon,	et	EU-prosjekt	som	
skal	 gå	 i	 perioden	 2017-2021.	 GenØk	 vil	 i	 den	
sammenhengen	 ha	 en	 fireårig	 forskerstilling	
innen	RRI.	
	
Forskningsprosjektet	 "Excellence	 in	 science	 and	
innovation	for	Europe	by	adopting	the	concept	of	
Responsible	 Research	 and	 Innovation	
(NewHoRRIzon)"	 har	 som	 hensikt	 å	 fremme	 RRI	
(Responsible	 Research	 and	 Innovation)	 i	 alle	
deler	 av	 Horizon	 2020-programmet	 og	 videre	
utover	 i	 forskningsmiljøer.	 Prosjektet	 vil	
formulere	 et	 konseptuelt	 og	 operasjonelt	
grunnlag	 for	 å	 integrere	 RRI	 fullt	 ut	 i	 design	 og	
finansiering	 av	 europeiske	 og	 nasjonale	
forsknings-	og	innovasjonsprosjekter.	
	
Prosjektet	 vil	 involvere	 en	 bred	 gruppe	 av	
forskning-	 og	 innovasjonsinteressenter	 i	 18	
”sosiale-laboratorier”	 (som	 dekker	 alle	 deler	 av	
H2020)	for	å	skreddersy	 tiltak	som	kan	 stimulere	
til	 økt	 bruk	 og	aksept	 av	 RRI.	Disse	 18	 gruppene	
vil	 bestå	 av	 H2020-program-ansatte,	
prosjektkoordinatorer,	 deltakere	 og	 andre	
relevante	eksperter	og	aktører	som	sammen	skal:	
a)	omskrive	eksisterende	definisjoner	av	RRI	for	å	
utvikle	 en	 felles	 forståelse;	 b)	 vurdere	 omfanget	
av	 RRI	 i	 hver	 del	 av	 H2020;	 c)	 tilpasse	
eksisterende	virksomhet,	 samt	 opprette	 og	 teste	
nye	 pilottiltak	 for	 å	 fremme	 inkludering	 av	 RRI	 i	
de	 spesifikke	 programlinjene	 i	 H2020;	 d)	
popularisere	aktivitetene	slik	at	de	kan	spres	som	
allmennformidling.	
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Tema:	

Syntetisk	biologi	
	

	
Synbio	i	GenØk:		
Sarah	Agapito-Tenfen		
Odd-Gunnar	Wikmark		
Arinze	Okoli		
Idun	Grønsberg	
	

Syntetisk	 biologi	 ansees	 å	 kunne	 ha	 potensiale	 til	 å	
løse	 samfunnsutfordringer,	 som	 for	eksempel	å	 finne	
erstatninger	 for	 fossilt	 drivstoff,	 å	 utvikle	 mer	
effektive	 biologiske	 forbindelser,	 som	 anvendelse	 i	
bioremediering,	 og	 som	 en	 plattform	 for	 mer	
effektive	 vaksineprogram	 og	 bedre	 tilpassede	
legemidler.	 Syntetisk	 biologi	 baserer	 seg	 på	
fremstilling	av	DNA	skjer	i	 laboratoritet	 (syntetisk),	og	
at	 effektivisering	 av	 prosessen	 skjer	 digital	 ved	 hjelp	
av	IT-feltet.	
	
Det	er	ikke	alltid	like	lett	å	forstå	hva	som	menes	med	
syntetisk	 biologi.	 Ulike	 organisasjoner	 har	 ulike	
definisjoner	 og	 mange	 inkluderer	 også	 den	 nye	
genredigeringsmetoden	 CRISPR/CAS	 inn	 i	 syntetisk	
biologi.	 I	 løpet	 av	 2016	 har	 spesielt	 bruk	 av	
genredigering	 på	 celler	 fra	 mennesker,	 laks,	 svin	 og	
planter	 blitt	 diskutert.	 Det	 er	 et	 åpent	 spørsmål	 om	
genredigering	 og	 gendrivere	 vil	 defineres	 som	 GMO	
og	 om	 bruken	 faller	 inn	 under	 syntetisk	 biologi.	
Dersom	en	lager	en	gjærcelle	som	skal	hjelpe	oss	med	
å	 lage	 malariamedisin	 eller	 som	 skal	 produsere	
ingredienser	 som	 inngår	 i	 biodrivstoff,	 vil	 nok	 de	
fleste	 være	 enig	 i	 at	 dette	 er	 syntetisk	 biologi.	 Vi	 på	
GenØk	 forstår	 syntetisk	biologi	 som	en	 forandring	 av	
en	celles	funksjoner	på	en	måte	som	ikke	kan	oppstå	i	
naturen.	
	

Sentrale	og	viktige	 spørsmål	omkring	genredigering	
er	 i	 hvilken	 grad	 forandringene	 er	 presise	 og	 om	
det	kan	oppstå	uforutsette	og	uønskede	effekter.	 I	
dag	vet	 vi	 lite	om	 i	hvor	 stor	grad	 genredigeringen	
kan	 virke	 på	 andre	 steder	 i	 genomet	 og	 hva	 som	
eventuelt	styrer	dette.	Vi	vet	heller	 ikke	så	mye	om	
hvordan	 genredigeringen	 virker	 på	 målsekvensen	
og	 i	 hvor	 stor	grad	man	 kan	 forutsi	 hvilke	 effekter	
disse	verktøyene	på	målsekvens.	
	
I	 takt	med	 at	 teknologiens	 potensiale	 avdekkes	 og	
omfanget	 av	 produkter	 og	 organismer	 skapt	 av	
syntetisk	 biologi	 øker,	 er	 det	 klart	 at	 også	
biosikkerhetsforskning	 og	 regulering	 av	 syntetiske	
biologiske	 produkter	må	 nøye	 vurderes.	 På	 GenØk	
ønsker	 vi	 å	 undersøke	 hvordan	 CRISPR/CAS	 virker	
på	 cellen	 og	 i	 hvor	 stor	 grad	 og	 under	 hvilke	
forutsetninger,	 såkalt	 ikke-målsekvenser	 kan	
påvirkes.	 I	 2016	 startet	 vi	 opp	 med	 å	 bruke	 og	
analysere	 virkemåten	 til	 CRISPR/CAS	 på	
planteceller	 og	 vil	 utvide	 dette	 i	 2017	 til	 også	 å	
gjelde	dyreceller	 som	laks	og	gris.		
	
I	2016	publiserte	vi	en	rapport	 som	en	 innføring	 til	
syntetisk	 biologi	 som	 også	 inkluderer	 forskning,	
anvendelse,	 og	 sentrale	 biosikkerhetsspørsmål.	
Hvilken	 kunnskap	 vi	 kan	 ta	 med	 oss	 fra	
risikovurderinger	 av	 GMO,	 og	 om	 nåværende	
metoder	 for	 risikovurdering	 er	 tilstrekkelig	 blir	
diskutert,	og	mulige	etiske	og	samfunnsøkonomiske	
effekter	 av	 syntetisk	 biologi-baserte	 produkter	 og	
anvendelser	 vurderes.	 Relevans	 av	 Cartagena-
protokollen,	 og	 hvordan	 den	 og	 annet	
internasjonalt	 lovverk	 kan	 anvendes	 på	 syntetisk	
biologi	 presenteres	 sammen	 med	 en	
foreslått	tilnærming	 til	 forvaltning	 av	 syntetisk	
biologi.	
	

I	Norge	har	det	blitt	laget	såkalt	kjønnsløs	laks	med	CRISPR.	
Dette	er	laks	som	har	fått	klippet	i	stykker	genmateriale,	er	
steril	og	vil	dermed	ikke	kunne	spre	sine	gener	til	villaks	
dersom	den	rømmer	fra	oppdrettsanlegg.		
Foto:	Adobestock	#22646619	
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Rådgivning	
GenØk	 leverer	 forskningsbasert	 rådgivning	 innen	 vårt	
kompetanseområde	 på	 miljø-,	 helse-	 og	 samfunns-
messige	 konsekvenser	 ved	 bruk	 av	 genteknologi.	
Rådgivningen	på	GenØk	består	i:	

• Risikovurderinger	av	genmodifiserte	organismer	på	
oppdrag	fra	Miljødirektoratet	

• Personlig	oppnevning	til	komiteer,	råd	og	utvalg	

• Rapporter/utredninger	 på	 oppdrag	 av	 Miljø-
direktoratet	eller	andre	instanser	

	
Offentlig	forvaltning	
GenØks	 rådgivning	 til	 offentlig	 forvaltning	 i	 Norge	 er	
finansiert	 igjennom	 en	 basisbevilgning	 over	
statsbudsjettet	 og	 styres	 gjennom	 kontakt	 med	
Miljødirektoratet,	 samt	 årlige	 planer	 og	 rapporter	 til	
Klima-	og	miljødepartementet.		

GenØk	 leverer	 risikovurderinger	 vedrørende	 bruk	 og	
utsetting	 av	 GMO.	 Dette	 inkluderer	 GM	 planter,	 GM	
mikroorganismer	og	GM	legemidler.	 I	2016	har	GenØk	
levert	 innspill	 til	 direktoratet	 på	 7	 offentlige	 høringer	
vedrørende	 GM	 planter.	 Høringssvarene	 ligger	 på	
GenØk	sin	webside.	

	
Komitéer	og	møtedeltagelse	
GenØk	 har	 i	 løpet	 av	 2016	 deltatt	 i	 nasjonale	 og	
internasjonale	komiteer	og	arbeidsgrupper.	 I	2016	har	
GenØk	 vært	 representert	 i	 Bioteknologirådet,	
Teknologirådet,	 Preimplantasjonsdiagnostikknemnda,	
ELSA:	 Norway	 nettverket,	 Vitenskapskomiteen	 for	
Mattrygghet	(VKM)	og	the	 Intergovernmental	Science-
Policy	 Platform	on	Biodiversity	and	 Ecosystem	sevices	
(IPBES).	

I	 tillegg	 er	GenØk	 representert	 i	 Roster	 of	 experts	 on	
biosafety	 under	 Cartagenaprotokollen,	 samt	
onlineforum	 innen	syntetisk	biologi,	sosio-økonomi	og	
risikovurderinger.	

I	juni	holdt	GenØk	et	seminar	hvor	ulike	spørsmål	ved	
bruk	av	genteknologi	 for	å	 fremme	bærekraftig	avl	 av	
laks	 ble	 belyst.	 Til	 sammen	 65	 personer	 deltok	 på	
seminaret.	

GenØk-rapporter	
	
Ved	 siden	 av	 direkte	 rådgiving	 knyttet	 til	
markedsføringssøknader,	 leverer	 GenØk	 også	
utredninger	 og	 rapporter	 på	 oppdrag	 eller	 på	 eget	
initiativ.	Følgende	rapporter	ble	publisert	i	2016:	

Agapito-Tenfen,	 S.Z.	(2016).	“Biosafety	 aspects	 of	
genome-editing	 techniques“,	TWN	 and	 ACB	 Policy	
Briefing	November	2016.	

Gillund,	 F.	 and	Myhr,	 A.I.	(2016).	“Important	
Considerations	 for	 Sustainability,	 Social	 utility	 and	
Ethical	 Assessment	 of	 Late	 Blight	 Resistant	 GM	
Potato“,	 Biosafety	 Report	 01/16,	 GenØk-Centre	 for	
Biosafety,	 Tromsø,	 Norway.	DOI:	
10.13140/RG.2.1.3548.9369	

Okeke,	M.I.	 (2016).	“Climate	Changes	and	Emerging	
Wildlife-Borne	Viruses	in	Norway	–	a	follow	up	report	
on	 major	 knowledge	 gaps	 and	 research	 needs“,	
GenØk	–	Centre	for	Biosafety.	October	2016.	

Okoli,	A.,	Asare,	A,	Gjøen,	T.,	Klein,	J.	and	Ytrehus,	B.	
(2016).	“Knowledge	 base	 for	 the	 assessment	 of	
environmental	 risks	 by	 the	 use	 of	 genetically	
modified	 virus-vectored	 vaccines	 for	 domesticated	
animals“,	 Scientific	 Opinion	 of	 the	 Panel	 on	
Microbial	 Ecology	 of	 the	 Norwegian	 Scientific	
Committee	for	Food	Safety.	ISBN:978-82-8259-239-0	

Wikmark,	 O.-G.,	Brautaset,	 T.,	Agapito-Tenfen,	
S.Z.,	Okoli,	 A.S.,	Myhr,	 A.I.,	Binimelis,	 R.	and	 Ching,	
L.L.	 (2016).	“Synthetic	 biology	 –	 biosafety	 and	
contribution	 to	 addressing	 societal	
challenges“,	Biosafety	 Report	 02/16,	 GenØk-Centre	
for	 Biosafety,	 Tromsø,	 Norway,	DOI:	
10.13140/RG.2.2.29987.25121	

Skaar,	 I.,	 Asare,	 N.,	 Klein,	 J.,	Okoli,	 A.	and	 Ruus,	 A.	
(2016).	“Health	 and	 risk	 evaluation	 of	
microorganisms	 used	 in	bioremediation“,	Scientific	
Opinion	 of	 the	 Panel	 on	 Microbial	 Ecology	 of	 the	
Norwegian	Scientific	 Committee	 for	 Food	 Safety,	
ISBN:	978-82-8259-232-1,	Oslo,	Norway.	
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	Rapport:	

Synthetic	biology	–	biosafety	and	
contribution	to	addressing	societal	
challenges	

	

Prosjektleder:	Odd-Gunnar	Wikmark	

Bidragsytere:	 Odd-Gunnar	 Wikmark,	 Trygve	 Brautaset	
(NTNU),	 Lim	 Li	 Ching	 (TWN),	 Sarah	 Z.	 Agapito-Tenfen,	
Arinze	 Stanley	 Okoli,	 Anne	 Ingeborg	 Myhr,	 Rosa	
Binimelis		

	

Tema	
Rapporten	 gir	 en	 innføring	 i	 forskning,	 anvendelse,	 og	
viktige	 spørsmål	 knyttet	 til	 syntetisk	 biologi.	 I	 tillegg	
diskuteres	 det	 om	 man	 kan	 dra	 nytte	 av	 lærdom	 fra	
risikovurderinger	 av	 GMO,	 og	 om	 gjeldende	
risikovurderingsmetoder	 er	 tilstrekkelig.	 Mulige	 etiske	
og	samfunnsøkonomiske	problemstillinger	 tas	også	opp.		
	
Cartagenaprotokollens	 relevans	 og	 internasjonalt	
lovverk	knyttet	til	syntetisk	biologi	presenteres	sammen	
med	et	forslag	til	en	regulatorisk	tilnærming	til	syntetisk	
biologi.		
	
Grunnlaget	 for	 denne	 rapporten	 er	 vitenskapelige	
fagfellevurderte	 artikler	 og	 rapporter.	 Det	 er	 spesielt	
lagt	vekt	på	problemstillinger,	opsjoner,	og	utfordringer	
identifisert	 og	 diskutert	 av	 deltagerne	 på	 to	 kurs	 holdt	
av	 GenØk	 -	 Senter	 for	 biosikkerhet	 og	 Nibio	 i	 2015	 og	
2016,	 i	 samarbeid	med	 lokale	partnere	ved	North-West	
University	 (Sør-Afrika)	 og	 Bogor	 Aricultural	 University	
(Indonesia). 
	

Rapporten	kan	lastes	ned	her:	
http://genok.no/radgiving/rapporter/	

	

Innhold	

• Introduction	
• Synthetic	Biology:	Science,	Experimental	

Approaches	and	Applications	in	
Biotechnology	

• Synthetic	Biology	and	Biosafety	
• Risk	assessment	of	SynBio	organisms	and	

products:		Lessons	from	GMOs	
• Adequacy	of	current	methodologies	for	

environmental	risk	assessment	of	synthetic	
biology	 	

• Ensuring	Synthetic	Biology	Safety:	lessons	
from	the	era	of	Virus-based	GM	Vaccines	and	
Gene	Therapy	medicinal	products	

• Socio-economic	considerations	with	the	
synthetic	biology-based	products	and	
applications	

• Ethical	aspects	and	concerns	raised	by	the	
use	and	application	of	synthetic	biology-
based	products	and	applications	 	

• Relevance	and	Application	of	the	Cartagena	
Protocol	on	Biosafety	to	Synthetic	Biology	 	

• Synthetic	Biology	and	Relevant	International	
Laws:		Gaps	and	Overlaps	 	

• Principles	for	a	Holistic	Regulatory	Approach	
to	Synthetic	Biology	 	

• Conclusion	 	
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	Kapasitetsbygging	

Cartagenaprotokollen	 om	 biosikkerhet	 under	
Konvensjonen	om	biologisk	mangfold	har	 som	formål	
å	 bidra	 til	 sikrere	 overføring,	 håndtering	 og	 bruk	 av	
genmodifiserte	 organismer.	 Norge	 er	 et	 av	 de	 170	
landene	som	har	ratifisert	protokollen.	

Det	 overordnede	 målet	 med	 GenØks	
kapasitetsbygging	 er	 sikker	 bruk	 av	 moderne	
bioteknologi	 relatert	 til	 målsetningen	 om	 en	
bærekraftig	 forvaltning	 av	 biologisk	 mangfold	 og	
naturressurser.	Dette	inkluderer	følgende	delmål:		

• Å	bidra	med	nødvendig	vitenskapelig	og	
samfunnsvitenskapelig	institusjonell	kapasitet	og	
kunnskap	om	risiko.	Dette	vil	støtte	regjeringer	og	
myndigheter	og	gjøre	dem	i	stand	til	å	bygge	opp	
sitt	eget	system	av	reguleringer.		

• Å	styrke	utviklingslands	evne	til	å	utføre	
risikovurderinger	og	–evalueringer.		

• Å	bidra	til	utvikling	av	sterke	akademiske	
forsknings-	og	undervisningsmiljøer	innenfor	en	
institusjon	som	kan	fungere	som	et	knutepunkt	for	
andre	institusjoner	i	landet	eller	regionen.	

Utveksling	med	Fredskorpset	
I	2015-2016	har	vi	hatt	utveksling	av	unge	forskere	fra	
North	 West	 University	 i	 Sør-Afrika	 gjennom	
Fredskorpset.	To	har	reist	fra	NWU	til	GenØk	og	to	fra	
GenØk	til	NWU.		

Kurs	
I	 2016	 arrangerte	 GenØk	 et	 internasjonalt	 kurs	 i	
biosikkerhet	 knyttet	 til	 syntetisk	 biologi	 ved	 Bogor	
Agricultural	 University,	 Indonesia.	 Kurset	 ble	
organisert	 i	 samarbeid	 med	 Bogor	 Agricultural	
University	 og	 NIBIO,	 og	 var	 finansiert	 av	
Utenriksdepartementet.	 Hovedtemaene	 fra	 kursene	
er	 sammenfattet	 i	 rapporten	 ”Synthetic	 biology	 –	
biosafety	 and	 contribution	 to	 addressing	 societal	
challenges”.	

	
Deltagelse	under	partsmøtene	i	Mexico	

Under	partsmøtet	for	Cartagenaprotokollen	i	Mexico	i	
desember	 2016,	 deltok	 GenØk	 med	 to	 seminarer;	
”Experiences	from	GenØk’s	capacity	building	program:	
Synthetic	 biology,	 uncertainties	 and	 contribution	 to	
solving	 societal	 challenges”	 og	 ”Synthetic	 biology	 &	
synbiodiversity:	 How	new	biotechnologies	 are	 raising	
new	 philosophical	 questions	 for	 biodiversity	
conservation”.	
	

Side	event	COP-MOP:	Synthetic	Biology	and	Synbiodiversity:	How	New	Biotechnologies	are	Raising	New	
Philosophical	Questions	for	Biodiversity	Conservation	-	presentert	av	Fern	Wickson.	Foto:	IISD	
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Styrets	beretning	
	
GenØk	–	Senter	for	biosikkerhet	ble	stiftet	 i	1998	og	
er	 en	 ideell	 forskningsstiftelse	 lokalisert	 til	
forskningsmiljøene	 ved	 UiT	 Norges	 arktiske	
universitet	og	 Siva	 innovasjonssenter	 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,	 samt	 på	
bærekraft,	 samfunnsnytte	 og	 etiske	 aspekter	 ved	
anvendelse	av	slike	teknologier.		

GenØk	 har	 status	 som	 nasjonalt	 senter	 for	
biosikkerhet.		

	

Styret	og	ledelse	

Styrets	sammensetning	per	31.12.2016	

Svein	 Ludvigsen,	 tidl.	 Fylkesmann	 i	 Troms	
(styreleder)	

Geir	 Sverre	 Braut,	 Seniorrådgiver,	 Stavanger	
universitetssykehus	

Pål	Vegar	Storeheier,	Forskningsdirektør,	UiT	Norges	
arktiske	universitet	

Guri	 Tveito,	 Spesialrådgiver,	 Landbruks-	 og	
matdepartementet	

Petter	Arnesen,	Breeding	Director,	Marine	Harvest	

Marja	 Ruohonen-Lehto,	 Seksjonsleder,	 Finnish	
Environment	Institute	

Ørjan	 Olsvik,	 Professor,	 UiT	 Norges	 arktiske	
universitet	

Odd-Gunnar	 Wikmark	 (ansattvalgt	 styremedlem),	
Forsker	II/Prosjektleder,	GenØk	

	

GenØks	ledelse:	

Anne	Ingeborg	Myhr,	Direktør		

	

Det	 har	 vært	 avholdt	 3	 styremøter	 i	 2016.	 Det	 ble	
utbetalt	 samlet	 honorar	 pålydende	 kr.	 96.000	 til	
styrets	medlemmer.	Det	ble	utbetalt	kr.	24.000	i	lønn	
og	styrehonorar	til	styreleder.	Samlet	lønn	til	direktør	
i	2016	har	vært	kr.	809.998.	

	

Virksomhet	

Alle	 aktiviteter	 ved	 GenØk	 er	 forskningsbaserte	 og	
den	 vitenskapelige	 tilnærmingen	 til	
kunnskapsgrunnlaget	 er	 både	 biologisk	 og	
samfunnsfaglig.	 GenØk	 utfører	 sine	
laboratoriebaserte	modeller,	forsøk	og	analyser	i	nye	
lokaler	i	Siva	innovasjonssenter	i	Tromsø.	

GenØks	strategi	ble	vedtatt	av	styret	i	oktober	2014.	
GenØk	sin	visjon	er	trygg	bruk	av	bioteknologi.	I	2016	
har	 det	 blitt	 lagt	 vekt	 på	 å	 styrke	 og	 fokusere	
forskningen	 på	 GMO	 slik	 at	 den	 inkluderer	
forvaltningsrettet	 forskning.	 GenØks	 innvirkning	 skal	
være	synlig	i	fagmiljøer,	samt	i	det	offentlige,	og	være	
basert	 på	 at	 GenØk	 som	 en	 organisasjon	 har	 høy	
faglig	 kompetanse	 som	 kan	 levere	 saklige	 og	
balanserte	 utredninger	 og	 rådgivning	 til	
statsforvaltningen.	 Som	 en	 del	 av	 strategiarbeidet	
arrangerte	 GenØk	 den	 16.	 juni	 et	 heldagsseminar	 i	
Tromsø	hvor	ulike	spørsmål	ved	bruk	av	genteknologi	
for	 å	 fremme	 en	 bærekraftig	 avl	 av	 laks	 ble	 belyst.	
Totalt	65	personer	deltok.		

	
Forskere	 på	GenØk	 har	 i	 løpet	 av	 2016	 publisert	 28	
artikler	 og	 bokkapitler	med	 fagfellevurdering	 i	 blant	
annet	tidsskrift	som	Scientific	Reports,	Sustainability,	
PLoS	Biology	og	Proceedings	of	the	National	Academy	
of	 Sciences	 USA.	 I	 tillegg	 har	 det	 blitt	 publisert	 19	
kronikker/debattinnlegg,	 og	 det	 har	 vært	 stor	
aktivitet	på	webeside,	facebook	og	blogg.		
	
Ansatte	 ved	 GenØk	 har	 levert	 inviterte	 foredrag	 til	
nasjonale	 og	 internasjonale	 faglige	 konferanser	 og	
blitt	 intervjuet	 av	 nasjonal	 media.	 GenØks	 forskere	
har	 også	 framført	 gjesteforelesninger	 ved	 flere	
norske	 og	 utenlandske	 universiteter	 og	
forskningsinstitusjoner.		
	
GenØk	 har	 også	 levert	 syv	 høringsuttalelser	 til	
Miljødirektoratet	 relatert	 til	 søknader	 om	
markedsføring	 av	 GMO-produkter	 både	 i	 Norge	 og	
knyttet	 til	 European	 Food	 Safety	 Authority	 (EFSA).	 I	
tillegg	 har	 GenØk	 skrevet	 flere	 faguttalelser	 og	
innspill	 til	 ulike	 forskningspolitiske	 prosesser	
nasjonalt	 og	 internasjonalt.	 Seks	 rapporter	 har	 blitt	
skrevet	 og	 ferdigstilt.	 Rapportene	 omhandler	 blant	
annet	 syntetisk	 biologi,	 GM	 potet	 og	
miljørisikovurdering	 av	 virus,	 GM	 virus	 og	
mikroorganismer.		
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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	 avtale	 med	
Utenriksdepartementet.	
	
I	 mai	 2016	 arrangerte	 GenØk	 et	 regionalt	 kurs	 i	
biosikkerhet	 ved	 Bogor	 Agricultural	 University	 i	
Indonesia.	 Kurset	 gikk	 over	 fem	 dager	 og	 ga	 en	
grunnleggende	 innføring	 i	 aspekter	 knyttet	 til	
syntetisk	 biologi.	 Deltagerne	 på	 dette	 kurset	 var	
forvaltere,	 forskere,	 jurister,	 samt	 representanter	fra	
interesseorganisasjoner	 og	 industri	 i	 Indonesia	 og	
naboland.	 Kurset	 var	 finansiert	 av	
Utenriksdepartementet.	Bevilgningen	dekket	også	en	
rapport	 fra	 prosjektet	 som	 ble	 publisert	 i	 desember	
2016.	
	
Under	partsmøtet	for	Cartagenaprotokollen	 i	Mexico	
i	 desember	 2016,	 deltok	 GenØk	 med	 to	 seminarer;	
”Experiences	 from	 GenØk’s	 capacity	 building	
program:	 Synthetic	 biology,	 uncertainties	 and	
contribution	 to	 solving	 societal	 challenges”	 og	
”Synthetic	 biology	 &	 synbiodiversity:	 How	 new	
biotechnologies	 are	 raising	 new	 philosophical	
questions	for	biodiversity	conservation”.	
	
For	 å	 styrke	 samarbeidet	 med	 Sør-Afrika	 har	 vi	
opprettholdt	 utvekslingen	 av	 personer	 gjennom	
Fredskorpset	 Norge	 med	 North-West	 University	
(NWU)	 i	 Sør-Afrika.	 Utvekslingen	 gikk	 fra	 oktober	
2015	 -	 oktober	 2016	 og	 omfattet	 to	 personer	 fra	
GenØk	og	to	personer	fra	NWU.		
	
GenØk	 har	 også	 en	 formell	 avtale	 om	 samarbeid	
innen	 forskning	 og	 undervisning	 med	 UiT-Norges	
arktiske	 universitet,	 Nord	 universitet,	 University	 of	
Santa	 Catarina	 (Brasil),	 International	 Reference	
Centre	 “Chantal	 Biya”	 for	 AIDS	 Research	 (CIRCB)	
(Cameroon),	Bogor	Agricultural	University	i	Indonesia,	
og	Uruguay	University	of	the	Republic.		

	

	
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.	Miljødirektoratet.	
GenØks	forskere	er	representert	i	blant	annet:	
- Bioteknologirådet	
- VKM,	faggruppen	for	mikrobiell	økologi	
- ELSA:	Norway	nettverket	
- Preimplantasjonsdiagnostikknemda		
- Intergovernmental	 Science-Policy	 Platform	 on	

Biodiversity	and	Ecosystem	Services	(IPBES)	
- Teknologirådet	
	
I	 tillegg	 er	 GenØk	 representert	 i	 følgende	 komitéer	
under	Cartagenaprotokollen:		
- Online	forum	on	Synthetic	Biology	
- Online	forum	on	Risk	Assessments	
- Online	forum	on	Socio-economics	
- Online	forum	on	Biosafety	Capacity	Building	
- Roster	 of	 experts	 on	 biosafety	 under	 the	

Cartagena	Protocol	on	Biosafety	
	
Arbeidsmiljø	og	ytre	miljø	
Instituttet	 hadde	 i	 2016	 24,2	 årsverk	 fordelt	 på	
gjennomsnittlig	 30	 ansatte.	 Antall	 forskerårsverk	 var	
21,4.	 GenØks	 ansatte	 er	 tverrfaglig	 rekruttert	 i	 tråd	
med	 fagfeltet	 genøkologi.	 Staben	 består	 i	 dag	 i	
hovedsak	 av	 molekylærbiologer,	 økologer	 og	
samfunnsvitere.	Andelen	kvinner	var	i	2016	67%.	
	
GenØk	 har	 gode	 rutiner	 i	 sin	 laboratoriepraksis	 og	
vektlegger	 HMS	 og	 generell	 sikkerhet.	 GenØks	
laboratorium	 er	 godkjent	 for	 innesluttet	 bruk	 av	
genmodifiserte	mikroorganismer	i	laboratorieskala	og	
for	dyrkning	av	GM	planter.	Virksomhetens	pågående	
aktiviteter	 forurenser	 ikke	 det	 ytre	 miljø.	 Det	
registrerte	 sykefraværet	 er	 2,4	 %.	 GenØk	 hadde	 i	
2016	 en	 avtale	 om	 Inkluderende	 Arbeidsliv	 og	 en	
samarbeidsavtale	med	bedriftshelsetjenesten	Hemis.		
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Økonomi	og	regnskap	
Driftsinntekter	 for	 2016	 var	 kr.	 22,6	 mill.	
Driftsinntektene	har	bestått	av	bevilgninger	fra	Klima-	
og	 miljødepartementet,	 Utenriksdepartementet,	
Fredskorpset,	 samt	 konkurransebaserte	 midler	 fra	
Norges	 forskningsråd,	 og	 EU.	 Det	 ordinære	
driftsresultatet	i	2016	ble	kr	-679	907.	Til	sammen	blir	
årets	resultat	etter	finansinntekter	kr.	-622	895.	
	
Forutsetning	for	fortsatt	drift	
Årsregnskapet	 er	 utarbeidet	 under	 forutsetning	 av	
fortsatt	 drift.	 Resultatet	 for	 2016	 viser	 et	 totalt	
underskudd	på	kr	-622	895.		
	
Det	 er	 for	 år	 2017	 gitt	 tilsagn	 om	 kr.	 11,9	 mill.	
gjennom	 post	 72,	 kapittel	 1410	 Miljøforsking	 og	
miljøovervåkning	 i	 Statsbudsjettet.	 I	 tillegg	 er	 det	
foreløpig	gitt	tilsagn	på	til	sammen	ca.	kr.	4,8	mill.	fra	
Norges	 forskningsråd	 og	 EU.	 Styret	 mener	 det	 er	
forutsetning	for	fortsatt	drift.	
	
Fremtidsutsikter	
I	Statsbudsjettet	2016	fikk	GenØk	tildelt	en	bevilgning	
på	 til	 sammen	 kr.	 11,9	 mill.	 gjennom	 post	 72,	 Kap.	
1410	Miljøforskning	og	miljøovervåking.		

	

I	 forbindelse	 med	 statsbudsjettet	 for	 2016	 ble	
følgende	 formulering	 nedfelt	 av	 Energi	 og	
miljøkomiteen	 på	 stortinget:	 ”Komiteen	viser	 til	 det	
viktige	 arbeidet	GenØk	–	 Senter	 for	 biosikkerhet	 i	
Tromsø	 –	 gjør	 for	 trygg	 bruk	 av	
bioteknologi.	GenØk	er	 et	 nasjonalt	
kompetansesenter	for	biosikkerhet	og	har	et	spesielt	
ansvar	 for	 å	 undersøke	 uønskede	 effekter	 på	 helse,	
miljø	 og	 samfunn	 ved	 bruk	 av	 genmodifiserte	 og	
genredigerte	 organismer	 (GMO).	GenØk	er	 en	 viktig	
bidragsyter	 innen	 rådgivning	 og	 risikovurdering	 til	
Klima-	 og	miljødepartementet	 og	Miljødirektoratet”.	
Medlemmer	 av	 komiteen	 fremhever	 også	 at	
utviklingen	 innen	 syntetisk	 biologi	 og	 spesielt	
genredigering	går	raskt	og	kan	forhåpentligvis	kunne	
bidra	 til	 positive	 løsninger	 i	 framtiden.	 Utvikling	 og	
bruk	 av	 teknologien	 bør	 følges	 av	 faktabasert	
risikoforsking,	 hvor	 norske	 miljøforhold	 og	
bærekraftsmål	legges	til	grunn.		
	
Den	 årlige	 bevilgningen	 til	 GenØk-senter	 for	
biosikkerhet	er	uendret	i	2017.		
	
Styret	 understreker	 samfunnsansvaret	 GenØk	 har	
påtatt	seg,	og	betydningen	av	fortsatt	dialog	med	det	
politiske	miljøet	og	embetsverket	for	å	styrke	GenØk	
som	kompetansesenter	innen	biosikkerhet.		
	
Styret	benytter	anledningen	til	å	takke	de	ansatte	for	
innsatsen	i	året	2016.	

	Tromsø	31.12.16/07.03.17	

	
	
	
___________________________				__________________________	 __________________________	
Svein	Ludvigsen		 	 	 Pål	Vegar	Storeheier	 	 Geir	Sverre	Braut	
Styreleder	 	 	 Styremedlem	 	 	 Styremedlem	
	
	
	
___________________________				__________________________	 __________________________	
Guri	Tveito	 	 	 Petter	Arnesen	 	 	 Ørjan	Olsvik	
Styremedlem	 	 	 Styremedlem	 	 	 Styremedlem	
	
	
	
___________________________				__________________________	 __________________________	
Marja	Ruohonen-Lehto	 	 Odd-Gunnar	Wikmark	 	 Anne	Ingeborg	Myhr	
Styremedlem	 	 	 Styremedlem	 	 	 Direktør	
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Resultatregnskap
Note 2016 2015

Driftsinntekter
Bevilgning 2 24 361 292 28 363 931
annen driftsinntekt 2 835 836 901 353
Overføring til neste år 2 2 606 611 4 882 798
Sum driftsinntekter 22 590 517 24 382 486

Driftskostnader
Varekostnad 3 1 749 735 1 789 995
Lønnskostnad 4 14 734 105 15 070 600
avskrivning 6 263 926 295 728
annen driftskostnad 4 6 522 660 6 991 530
Sum driftskostnader 23 270 426 24 147 853

Driftsresultat -679 909 234 633

Finansinntekter og finanskostnader
annen finansinntekt 57 014 210 005

Ordinært resultat før skattekostnad -622 895 444 638

Årsresultat -622 895 444 638

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital 7 -622 895 444 638
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Balanse pr. 31. desember
Note 2016 2015

anleggsmidler

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 6 834 662 1 098 588
Sum varige driftsmidler 834 662 1 098 588

Sum anleggsmidler 834 662 1 098 588

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 0 392 000
andre fordringer 4 519 881 1 520 268
Sum fordringer 519 881 1 912 268

Bankinnskudd, kontanter og lignende 5 11 732 891 12 453 554

Sum omløpsmidler 12 252 772 14 365 822

Sum eiendeler 13 087 434 15 464 410
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Balanse pr. 31. desember
Note 2016 2015

Egenkapital

Innskutt egenkapital
aksjekapital 7 500 000 500 000
Sum innskutt egenkapital 500 000 500 000

Opptjent egenkapital
annen egenkapital 7 6 412 515 7 035 410
Sum opptjent egenkapital 6 412 515 7 035 410

Sum egenkapital 6 912 515 7 535 410

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 383 614 22 754
Skyldige offentlige avgifter 5 712 022 901 933
annen kortsiktig gjeld 8 5 079 283 7 004 313
Sum kortsiktig gjeld 6 174 919 7 929 000

Sum gjeld 6 174 919 7 929 000

Sum egenkapital og gjeld 13 087 434 15 464 410
 
 

31. desember 2016
Tromsø, 7. mars 2017

   
     

Svein Harald Ludvigsen  Geir Sverre Braut  Odd-Gunnar Wikmark 
Styreleder  Styremedlem  Styremedlem

     
     

Åse Guri Tveito  Pål Vegar Storeheier  Marja Ruohonen - Lehto
Styremedlem  Styremedlem  Styremedlem 

     
     

Petter arnesen  Ørjan Olsvik  anne Ingeborg Myhr
Styremedlem  Styremedlem  Daglig leder
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Noter til regnskapet for 2016
 
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.  Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes 
endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig 
gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto 
pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. 
 
Skatter
GenØK- Senter for biosikkerhet er ikke skattepliktig
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Noter til regnskapet for 2016
 
 
Note 2 - annen driftsinntekt
 

2016 2015
Sum bevilgning består av:
andre bevilgninger (Salmat,Fr.Nansens institutt og EU) 210 914 283 578
Tilskudd Klima - og miljødepartementet 11 900 000 11 900 000
Bevilgninger Norges forskningsråd 6 722 667 3 737 667
Bevilgninger Fredskorpset 62 826 3 256 323
Bevilgninger Miljødirektoratet 1 350 000 0
Tilskudd UiB 127 000 844 000
Tilskudd NILU 276 000 537 000
Overføringer fra tidligere år 3 711 885 7 805 364

24 361 292 28 363 932

annen driftsinntekt består av:
Framleie av lokaler 828 918 820 936
Diverse refusjoner og kursavgift 6 918 80 417

835 836 901 353

 
Overføringer til neste år:
Norges forskningsråd 1 211 767 895 711
EU 0 129 524
Salmat 0 107 729
Fredskorpset 48 988 2 006 518
Miljødirektoratet 1 122 755 0
Utenriksdepartementet 0 1 714 317
annet 223 101 29 000

2 606 611 4 882 799

Sum inntekt 22 590 517 24 382 486

Note 3 - Varekostnad
 
Stiftelsen har et samarbeid med Brasil og Sør-afrika. 
 

2016 2015
Diverse utstyr til laboratorier og annet driftsmateriell 860 925 774 959
Overføring samarbeidsprosjeker FK og regionale kurs 888 809 1 015 036
Sum 1 749 734 1 789 995
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Noter til regnskapet for 2016
 

Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor
 

Lønnskostnader 2016 2015

Lønninger 12 224 402 13 774 319

arbeidsgiveravgift 1 153 171 1 289 196

Pensjonskostnader 1 154 292 -122 007

Personalforsikring/sosiale kostnader 202 239 129 091

Sum
14 734 104 15 070 599

Gjennomsnittlig antall årsverk 24 30

Stiftelsen er pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Stiftelsens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. 

Stiftelsen har pensjonsordninger som omfatter i alt 25 personer. I 2015 gikk stiftelsen over til 

innskuddspensjon og alle ansatte utenom 2 omfattes av denne ordningen. De 2 personene har en 

pensjonsordning som behandles som en ytelsesplan og er balanseført som pensjonsmidler. 

 

Ytelser til ledende personer
 

Lønn   

Lønn daglig leder 809 998   

Styreleder 24 000   

Styret for øvrig 72 000   

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende ansatte, tillitsvalgte og aksjeeiere mv. 
 

Stiftelsen har oktober i 2015 gitt lån til ansatt på kr 300 000.

Lånet er renteberegnet med statens normrente med 5 års avdragstid. 

 

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2016

Lovpålagt revisjon 65 200

andre tjenester 54 750

Merverdiavgift er inkludert i revisjonshonoraret.

Note 5 -  Bankinnskudd
2016

Bundne skattetrekksmidler utgjør 441 004
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Noter til regnskapet for 2016
 

Note 6 - 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. -1 168 426 -477 147 -1 645 573
Balanseført pr. 31.12. 834 662 0 834 662

   
Årets avskrivninger 200 309 63 617 263 926

   
Økonomisk levetid 10 5
avskrivningsplan Lineær Lineær

Note 7 - Egenkapital
 

Grunnkapital annen Sum
 egenkapital  

Egenkapital 01.01.2016 500 000 7 035 410 7 535 410
Årsresultat 0 -622 895 -622 895
Egenkapital 31.12.2016 500 000 6 412 515 6 912 515

Note 8 - annen kortsiktig gjeld
 

2016 2015
Påløpte kostnader 166 026 107 725
Skyldig feriepenger 1 231 348 1 231 109
Ubenyttet ferie 480 923 447 980
avsetning Norges forskningsråd 1 211 767 895 711
avsetning Fredskorpset 48 988 2 006 518
avsetning Salmat 93 577 107 728
avsetning EU 129 524 129 524
annet 302 311 49 811
avsetning Miljødirektoratet 1 122 756 0
Innbetalt fra Norad - vedrørende 2014 292 063 313 891
Utenriksdepartementet 0 1 714 317
Sum 5 079 283 7 004 314
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