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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.  

GenØk sin visjon er trygg bruk av bioteknologi. All 
virksomhet i GenØk bygger på forskning. Gjennom 
forskning bidrar organisasjonen med rådgivning og 
kunnskap om helse- og miljømessige konsekvenser, 
samt samfunnsnytte og bidrag til bærekraft ved bruk 
og utsetting av GMO. Den vitenskapelige tilnærmingen 
til kunnskapsgrunnlaget er både biologisk og 
samfunnsfaglig.  

GenØk sin overordnede strategi er knyttet til følgende 
målområder: 

• Forskning (inkludert overvåking) 

• Rådgivning og møtedeltakelse 

• Kapasitetsbygging 

 

 

Rådgivning og møtedeltagelse 

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 har omfattet: 
• Internasjonalt forskningssamarbeid 
• Internasjonale biosikkerhetskurs, workshops og 

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

GenØks tre prioriterte forskningsområder er:  

• Antibiotikaresistens i miljø 

• RootS (Ansvarlig & bærekraftig forskning og 
innovasjon)  

• Biosikkerhet ved GMO og genredigering 

 
Alle kjerneaktiviteter foregår i Tromsø hvor GenØk har 
nye laboratoriefasiliteter i Siva innovasjonssenter. 
Laboratoriene er godkjente for GMO-forskning, 
inkludert dyrkning av GM-planter.  
 
GenØk har i 2017 med finansiering fra Norges 
forskningsråd og EUs forskningsprogrammer, også 
utført forskningsaktiviteter i Norge og andre land.  

GenØks grunnverdier er godt forankret i visjonen: trygg 
bruk av bioteknologi. Vår tilnærming er 
tverrvitenskapelig. GenØks 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. 

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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Forskning: 
Antibiotikaresistens i miljøet  
	
I naturmiljøer har antimikrobielle resistente bakterier (ARB) og antimikrobielle resistensgener (ARGs) eksistert lenge 
før en tok i bruk antibiotika for å behandle infeksjoner. Anvendelse av antibiotika, ikke bare i medisinske miljøer, men 
også i landbruk, akvakultur og matproduksjon har sterkt bidratt til å øke forekomsten av ARB i miljøet. Dette har først 
til at utvikling av antibiotikaresistens er et voksende problem i verden.  
 
Tilstedeværelsen av resistente bakterier i forskjellige naturlige miljøer, som jord, ferskvann, sjøsediment og hos ville 
dyr, er kun sporadisk studert i norsk sammenheng.  Det er derfor et behov for mer kunnskap om antimikrobielle 
resistente bakterier og antimikrobielle resistente gener i forskjellige naturlige miljøer i Norge. I tillegg er identifisering 
og overvåking av forekomsten av resistente bakterier og resistensgener i forskjellige miljøer med forskjellig 
eksponering for menneskelige aktiviteter og forurensning, et annet område der mer forskning er nødvendig. For å si 
noe mer om risikoen ved dyrkning og transport av genetisk modifiserte organismer (GMO) med 
antibiotikaresistensmarkørgener (ARMG) bør en også ha bedre kunnskap om hva som allerede finnes av resistensgener 
i miljøet. 
 
I GenØks forskningsgruppe kombinerer vi fenotypiske studier med molekylære verktøy og metagenomisk-analyse for 
å kartlegge og overvåke forekomsten av antimikrobielle resistente bakterier og antimikrobielle resistente gener i 
forskjellige terrestriske og akvatiske miljøer. 
 
Vår nåværende portefølje av aktive forskningsprosjekter inkluderer: 
 

• Forekomst av antibiotikaresistensmarkør gener i et utvalg av miljø i Norge: Et forskningsprosjekt som delvis 
er finansiert av Miljødirektoratet. GenØk gjennomfører baseline-studier for å kartlegge og overvåke 
forekomsten av ARMG som er hyppigst brukt i GMO.  

• Antimikrobielle resistensgener (ARG) og antimikrobielle resistente bakterier (ARB) som «miljø forurensning»: 
Et forskningsprosjekt som delvis er finansiert av Miljødirektoratet, og som fokuserer på kartlegging og 
overvåking av utbredelsen av klinisk relevante ARB og ARG i utvalgte norske miljøer. 

 

Rapporter publisert i 2017 



	

	 6 

Forskning: 
RootS (Ansvarlig & bærekraftig forskning og innovasjon) 
	

RootS er en tverrfaglig forskningsgruppe som 
arbeider med ansvarlig og bærekraftig forskning og 
innovasjon. Vi gjør dette ved å utføre forskning, 
rådgivning og kapasitetsbygging på de filosofiske, 
politiske og sosio-økologiske aspektene ved 
anvendelse av genmodifisering og genredigering. 
 
RootS integrerer bioteknologi, samfunnsvitenskap 
og humaniora i tverrfaglige prosjekter, og er 
spesielt opptatt av å utforske kreative former for 
kommunikasjon på tvers av ulike 
kunnskapsområder. Vi ønsker å involvere ulike 
interessenter i vårt arbeid. Dette inkluderer 
befolkningen, politiske grupperinger, 
sivilsamfunnsorganisasjoner, forskere, gründere 
og forsknings- og innovasjonsfondsmedarbeidere. 
 

	

Vår nåværende portefølje av aktive 
forskningsprosjekter inkluderer: 
 
Agri / Cultures: Et prosjekt finansiert av Norges 
forskningsråds FRIPRO-program for unge 
forskertalenter. I dette prosjektet arbeider vi med 
å utvikle nye konsepter og metoder, samt 
innhenting av empirisk kunnskap for å forstå og 
vurdere relasjonsnettene knyttet til 
landbruksbioteknologi. 
 
BiodiverSEEDy: Et prosjekt finansiert av Norges 
forskningsråds Latin-Amerika program. I dette 
prosjektet fokuserer vi på å kombinere kunst og 
vitenskap for å utforske styrker, svakheter og 
mulige sammenkoblinger mellom in situ og ex situ 
modeller for bevaring av biodiversitet. Dette 
inkluderer arbeid med maisbønder i Mexico og det 
globale frøhvelvet på Svalbard. 
 
NewHoRRIzon: Dette er et europeisk 
samarbeidsprosjekt om ansvarlig forskning og 
innovasjon (RRI). Vi samarbeider med andre 
prosjektpartnere i å designe RRI-aktiviteter med 
forskningsmiljøer og andre organisasjoner som er 
eller har vært støttet av EUs Horisont 2020 -
program; FET og FOOD programmene (Future and 
Emerging Technologies (FET); og Food security, 
sustainable agriculture and forestry, marine and 
maritime and inland water research, and the 
bioeconomy (FOOD)). 
 
MarSynth: et forskningsprosjekt finansiert av 
Norges forskningsråds BIOTEK 2020 program, hvor 
vår oppgave er å integrere prinsipper og praksis for 
ansvarlig innovasjon i utviklingen av nye metoder 
for syntetisk biologi. 
 

The Agri/Cultures project blog 

Film production 
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Forskning: 

Biosikkerhet ved genredigering  
	
Genredigering har blitt fremstilt som det mest 
presise verktøyet for å forbedre avlinger og løse 
utfordringer innen dyreavl. Genredigering er en 
fellesbetegnelse for målrettede forandringer i 
genomet, og CRISPR-teknikken er den mest brukte av 
disse. CRISPR er raskere og mer målrettet enn de 
andre metodene som brukes for å endre eller sette 
inn gener i organismer.  
 
Utviklingen fokuserer imidlertid på å modifisere og 
forbedre metodene i større grad enn å forstå 
utilsiktede effekter. CRISPR-metoden kutter DNA 
målrettet og cellen vil forsøke å reparere dette 
kuttet. Dette er ikke kontrollerbart siden det er 
cellens eget reparasjonssystem som trer i kraft. Det 
er vist i studier på planter og dyr at det kan oppstå 
variasjoner på målsekvensen ved bruk av CRISPR. 
Dette trenger ikke å utgjøre en risiko, men må 
undersøkes nøye.  En av de viktigste målsetningene 
med å fremme en trygg bruk av moderne 
bioteknologi er å ha kunnskap om observerte 
genotypiske endringer og å koble disse til om de har 
noen uønskede effekter på celle- og organnivå.  
	

I vår forskningsgruppe ønsker vi å skaffe kunnskap 
basert på molekylærbiologiske teknikker om og 
hvordan små endringer kan påvirke de genredigerte 
plantene og dyrene. Vi undersøker hvordan disse små 
endringene kan kvantifiseres, og om organismer 
fremstilt ved genredigering eller syntetisk biologi 
utgjør en miljørisiko. I tillegg vil vi fokusere på å 
utvikle metoder for hvordan man kan oppdage og 
håndtere potensielle risikoer. 
 
Vår forskningsportefølje inkluderer: 
 
GMOmics: Dette prosjektet handler om anvendelse 
av omics-teknologier for å undersøke potensielle 
utilsiktede metabolske endringer i genetisk 
modifiserte / redigerte planter og studere deres 
relevans for GMO-risikovurdering. Prosjektet er 
eksternt finansiert. 
 
Biosafety Genome Editing: I dette prosjektet bruker vi 
toppmoderne teknologi for å vurdere genredigerings 
verktøyenes presisjon og ikke-mål hendelser («off-
target»), samt potensielle utilsiktede effekter av 
genomredigering og syntetisk biologi. 
 
SynPlast: Dette forskningsprosjektet tar sikte på å 
forstå tre biologiske aspekter av CRISPR-redigerte 
planteceller: 1) effektivitet og funksjon av CRISPR-
systemet i planter; 2) potensielle mutasjoner uten 
mål- og metabolske forstyrrelser; 3) potensielle 
biosikkerhetsproblemer knyttet til metabolske 
forandringer. 

 
 Feltarbeid i Brasil 
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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 2017 har GenØk 
levert innspill til direktoratet på 19 offentlige høringer 
vedrørende GM planter. Høringssvarene ligger på 
GenØk sin webside. 

 
Komitéer og møtedeltagelse 
Ansatte ved GenØk deltar i nasjonale og internasjonale 
komiteer og arbeidsgrupper. I 2017 har GenØk vært 
representert i Bioteknologirådet, Teknologirådet, 
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda, ELSA: Norway 
nettverket, Vitenskapskomiteen for Mattrygghet 
(VKM), AHTEG på sosio-økonomi under 
Cartagenaprotokollen, 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 heldagsseminar i Oslo hvor tema 
var «Mat for fremtiden: Genredigert og uten 
antibiotika». 

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 171 
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. 
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De genmodifiserte plantene 
En vanlig modifisering er å sette inn gener som gjør 
plantene motstandsdyktige mot spesielle typer 
insekter. Til dette brukes ofte Bt-toksiner fra 
bakterien Bacillus thuringiensis. Man kan også sette 
inn gener som gir resistens mot plantevernmidler 
som glyfosat eller glufosinat-ammonium og flere 
andre plantevernmidler. 

Resistensutvikling er et betydelig problem. For å 
unngå dette ser man en tydelig trend i retning av at 
genene som settes inn, «stables» sammen for å gi økt 
motstandsdyktighet mot resistensutvikling. Disse 
genene er gjerne ofte modifiserte for å forsterke 
effekten, eller satt sammen av deler av flere liknende 
proteiner til såkalte kimære proteiner. Bruk av ord 
som «syntetiske» eller «modifiserte» gener er vanlig. 

Det videre arbeidet med høringer som kommer til 
Norge via EU/EØS blir dermed stadig mer viktig i og 
med at høringene blir mer kompliserte, både utfra 
«stabling» av gener, men også utfra nye teknikker 
som tas i bruk av de som utvikler plantene, som 
genredigering via Crispr/Cas, Cis/intra-genese, 
TALEN, ZFN og andre. -Det er sannsynlig at disse vil 
bli omfattet av den lovgivningen Norge har pr i dag 
og som da skal overholdes, forklarer Grønsberg.  Det 
er da heller ikke vanskelig å forestille seg at en i nær 
fremtid må kunne se på og vurdere såkalte 
genredigerte planter. I dagens samfunn utvikler 
teknologi seg raskt og det er derfor viktig å ha 
kunnskap om nye teknikker samt å følge ny forskning 
på dette området. 

GenØks høringsinnspill 
GenØks høringsinnspill er åpent tilgjengelig på våre 
nettsider. Her finnes også ulike rapporter skrevet av 
GenØks forskere. 
 

Forskerne ved GenØk – Senter for biosikkerhet har i 
løpet av 2017 besvart langt flere høringer som 
omhandler genmodifisert mat og fôr enn tidligere år. 
-Vi ser at høringene som kommer inn blir mer og mer 
kompliserte, sier Idun Grønsberg, som leder 
rådgivningsgruppa ved GenØk. Eksempler på dette er 
at mange gener skal settes inn i en og samme plante, 
samt at de nye genteknologiske teknikkene er i ferd 
med å komme på markedet. 
 
Hvordan behandles søknadene i Norge? 
I Norge reguleres bruk og fremstilling av 
genmodifiserte organismer (GMO) av Genteknologi-
loven. Siden Norge er en del av EØS-avtalen, følger vi 
EUs prosedyrer for saksbehandling vedrørende GMO. 
Miljødirektoratet koordinerer arbeidet med de 
offentlige høringene i Norge. I tillegg har Mattilsynet, 
Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), og 
Bioteknologirådet viktige roller i prosessen, og gjør 
vurderinger vedrørende ulike aspekter av gjeldende 
lovverk. 
 
GenØk er en av flere institusjoner som svarer på de 
offentlige høringene som kommer inn til Norge via 
det europeiske matsikkerhetsorganet EFSA. GenØk 
har hittil i år besvart 23 høringer. Disse høringene har 
i hovedsak dreid seg om innsatte gener i planter som 
mais, soya og raps, men også bomull og sukkerbete. 
Den norske regjeringen har nylig sagt nei til import av 
genmodifiserte planter av typen raps og mais. Raps 
vokser i Norge og de tre rapsplantene (MS8, RF3 og 
MS8 x RF3) er forbudt med bakgrunn i at de kan skade 
norsk natur. Maisen som er forbudt kalles 1507 og er 
forbudt utfra etiske motforestillinger relatert til 
bruken av plantevernmiddelet glufosinat-
ammonium i dyrkingslandet. 
 
	

Trend blant GMO-søknader til Norge og EU i 2017: økende antall 
innsatte gener for insektresistens og toleranse mot plantevernmidler 
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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 kompetanse-
bygging og undervisning relatert til biosikkerhet ved 
bruk av moderne bioteknologier, det vil si 
genmodifisering, genredigering, 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 31.12.2017 

Svein Ludvigsen, tidl. Fylkesmann i Troms (styreleder) 

Geir Sverre Braut, Seniorrådgiver, Stavanger 
universitetssykehus 

Ørjan Olsvik, Professor, UiT Norges arktiske 
universitet 

Pål Vegar Storeheier, Forskningsdirektør, UiT Norges 
arktiske universitet 

Guri Tveito, Spesialrådgiver, Landbruks- og 
matdepartementet 

Petter Arnesen, Fagsjef, Norsk industri 

Marja Ruohonen-Lehto, Seksjonsleder, Finnish 
Environment Institute 

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

 

GenØks ledelse: 

Anne Ingeborg Myhr, Direktør  

 

Det har vært avholdt fire styremøter i 2017. Styret var 
på studietur til Island og England hvor de besøkte 
forskningsmiljø som arbeider langt fremme i feltet 
genteknologi og genredigering. Det ble utbetalt et 
samlet honorar pålydende kr. 92.000 til styrets 
medlemmer. Det ble utbetalt kr. 22.000 i lønn og 
styrehonorar til styreleder. Samlet lønn til direktør i 
2017 har vært kr. 895.438. 

 

	

Statsbudsjettet som ble lagt frem høsten 2017 
medførte at direktør i samråd med styret måtte utrede 
og iverksette tilpasningstiltak. Dette har konsekvenser 
for driften i 2018 som vil bli redegjort for i 
årsrapporten for 2018. 

 

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 
moderne lokaler i Siva innovasjonssenter i Tromsø. 

GenØks strategi ble vedtatt av styret i oktober 2014. 
GenØk sin visjon er trygg bruk av bioteknologi. I 2017 
har det blitt lagt vekt på å omorganisere 
organisasjonen inn i tre prioriterte forskningsområder: 
antibiotikaresistens i miljø, RootS (Ansvarlig og 
bærekraftig forskning og innovasjon) og biosikkerhet 
ved GMO og genredigering. 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 
8. juni et heldagsseminar i Oslo hvor tema var «Mat for 
fremtiden: Genredigert og uten antibiotika». 
 
Forskere på GenØk har i løpet av 2017 publisert 19 
artikler med fagfellevurdering i blant annet tidsskrift 
som PLoS ONE, Nanotoxicology, Food Ethics, Scientific 
Reports og Viruses. I tillegg har det blitt publisert tre 
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.  
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GenØk har også levert 19 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. 
  
To rapporter har blitt skrevet og ferdigstilt. 
Rapportene omhandler antibiotikaresistens gener i 
miljøet.  
 
Kapasitetsbygging 
GenØks aktiviteter anses av de ansvarlige myndigheter 
som en viktig del av Norges oppfølging av 
Cartagenaprotokollen for biosikkerhet.  
 
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.  
 
For å styrke samarbeidet med Sør-Afrika og Brasil 
ønsker vi å opprettholde utvekslingen av personell 
med  North-West University (NWU) i Sør-Afrika og 
University of Santa Catarina i Brasil.  
 
Utadrettet virksomhet 
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 
- Granskningsutvalget 
- Norges forskningsråd, programstyret BIONÆR 
- Preimplantasjonsdiagnostikknemda  
- Teknologirådet 
 

 
I tillegg er GenØk representert i følgende komitéer 
under Cartagenaprotokollen:  
- Ad Hoc Technical Expert Group (AHTEG) on 

Socio-economic Considerations  
- 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 2017 20,8 årsverk fordelt på 
gjennomsnittlig 25 ansatte. Antall forskerårsverk var 
16,8. GenØks ansatte er tverrfaglig rekruttert i tråd 
med fagfeltet genøkologi. Staben består i dag i 
hovedsak av molekylærbiologer, mikrobiologer og 
samfunnsvitere. Andelen kvinner var i 2017 64%. 
 
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 1,94 %. GenØk hadde i 
2017 en avtale om Inkluderende Arbeidsliv og en 
samarbeidsavtale med bedriftshelsetjenesten Hemis.  
 
Økonomi og regnskap 
Driftsinntekter for 2017 var kr. 20,3 mill. 
Driftsinntektene har bestått av bevilgninger fra Klima- 
og miljødepartementet, Miljødirektoratet, samt 
konkurransebaserte midler fra Norges forskningsråd, 
og EU. Det ordinære driftsresultatet i 2017 ble kr -
1,775 mill. Til sammen blir årets resultat etter 
finansinntekter kr.-1,739 mill. 
 
Forutsetning for fortsatt drift 
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av 
fortsatt drift. Resultatet for 2017 viser et totalt 
underskudd på kr 1.738.931.  
 
Det er for år 2018 gitt tilsagn om kr. 5 mill. gjennom 
post 72, kapittel 1410 Miljøforsking og 
miljøovervåkning i Statsbudsjettet. I tillegg er det 
foreløpig gitt tilsagn på til sammen ca. kr. 4,7 mill. fra 
Norges forskningsråd og EU. Styret mener det er 
forutsetning for fortsatt drift. 
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Fremtidsutsikter 
I Statsbudsjettet 2018 fikk GenØk tildelt en bevilgning 
på til sammen kr. 5 mill. gjennom post 72, Kap. 1410 
Miljøforskning og miljøovervåking. Den årlige 
bevilgningen til GenØk-senter for biosikkerhet er 
dermed kraftig redusert i 2018. Det må derfor arbeides 
aktivt i 2018 med å øke bevilgningen. 
 
Fra KLD-budjsettet:  
Posten er redusert med 6,9 mill. kroner som ledd i å 
effektivisere aktiviteten på området. Departementet 
meiner det framleis er behov for uavhengig forsking 
og rådgiving på feltet biotryggleik, og tek sikte på 
evaluere GenØks forskings- og rådgivingsarbeid for å 
sjå på moglegheitene for ytterlegare målretting og 
ulike måtar å organisere dette viktige arbeidet på.  
 

	

Mål  
Løyvinga skal støtte utviklinga av GenØk – Senter for 
biotryggleik som eit kompetansesenter på 
genteknologi. GenØk skal drive forsking, informasjon 
og rådgiving om helse og miljøkonsekvensar ved bruk 
av genteknologi og genmodifisering, for å sikre trygg 
bruk av genteknologi.		
 
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 2017. 

	

Tromsø 31.12.17/06.03.18	
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 

Til styret i Genøk - Senter for biosikkerhet 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon  
Vi har revidert årsregnskapet for Genøk - Senter for biosikkerhet som består av balanse per 31. 
desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av 
vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dens resultater for regnskapsåret avsluttet per 
denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen  
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene 
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige 
av stiftelsen i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og 
forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår 
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon  
Øvrig informasjon omfatter informasjon i stiftelsens årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den 
tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige 
informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi 
attesterer ikke den øvrige informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med 
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og 
årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder 
vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.  

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det 
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen 
er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap 
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle stiftelsen eller legge ned virksomheten, 
eller ikke har noe annet realistisk alternativ. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder 
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon 
utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke 
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig 
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene 
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.  
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Uavhengig revisors beretning - Genøk - Senter for biosikkerhet 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 
► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller 

feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis 
som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon 
som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter 
kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern 
kontroll; 

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om 
effektiviteten av stiftelsens interne kontroll; 

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og 
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;  

► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede 
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape 
betydelig tvil om stiftelsens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, 
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. 
Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert 
på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan 
imidlertid medføre at stiftelsens evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;  

► vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene 
på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt 
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne 
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen  
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og 
i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 
og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i 
Norge. 

Konklusjon om utdelinger og forvaltning 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi stiftelsen 
er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.  

 

Tromsø, 7. mars 2018 
ERNST & YOUNG AS 

 
Kai Astor Frøseth 
statsautorisert revisor 
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Pubikasjoner i vitenskapelige tidsskrift 
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Benvenuto, R.F., Agapito-Tenfen, S., Vilperte, V., Wikmark, O.-G., van Rensburg, P. J. and Nodari, N. (2017). Molecular responses of genetically 
modified maize to abiotic stresses as determined through proteomic and metabolomic analyses, PLoS ONE 12(2): e0173069. DOI: 
10.1371/journal.pone.0173069 (open access) 
 
Bøhn, T. (2018). Criticism of EFSA's scientific opinion on combinatorial effects of ‘stacked’ GM plants. Food and Chemical Toxicology 111, 268-
274. https://doi.org/10.1016/j.fct.2017.11.023 (open access) 
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Environmental Science 5, 1-8. https://doi.org/10.3389/fenvs.2017.00060  
 
Catacora-Vargas, G., Binimelis, R., Myhr, A.I. and Wynne, B. (2017). Socio–economic research on genetically modified crops: 
a study of the literature, Agriculture and Human Values, https://doi.org/10.1007/s10460-017-9842-4  (open access) 
 
Cuhra, M., Bøhn, T. and Cuhra, P. (2017). In plastico: Laboratory material newness affects growth and reproduction of Daphnia magna reared 
in 50-ml polypropylene tubes, Scientific Reports 7, 46442. DOI: 10.1038/srep46442 (open access) 
 
Domingues, S. and Nielsen, K.M. (2017). Membrane vesicles and horizontal gene transfer in prokaryotes, Current Opinion in Microbiology, 16-
21. https:/doi.org/10.1016/j.mib.2017.03.012 
 
Herrero, A., Binimelis, R. and Wickson, F. (2017). Just existing is resisting: The everyday struggle against the expansion of Gm crops in Spain, 
Sociologia Ruralis, 57 (51), 859-880. DOI: 10.1111/soru.12166 (open access) 
 
Hjorth, R., van Hove, L. and Wickson, F. (2017). What can nanosafety learn from drug development? The feasibility of “safety by design”, 
Nanotoxicology 11, 305- 312. 312  http://dx.doi.org/10.1080/17435390.2017.1299891 
 
Ngu, L. N. et al. inc. Okoli, A. (2017). Dendritic cell targeted HIV-1 gag protein vaccine provides help to a recombinant Newcastle disease virus 
vectored vaccine including mobilization of protective CD8+ T cells. Immunity, Inflammation and Disease, doi: 10.1002/iid3.209 
 
Ntozonke,N., Okaiyeto, K., Okoli, A., Olaniran, A., Nwodo, U. and Okoh, A. (2017). A Marine Bacterium, Bacillus sp. Isolated from the Sediment 
Samples of Algoa Bay in South Africa Produces a Polysaccharide-Bioflocculant. International Journal of Environmental Research and Public 
Health 14(14):1149 DOI 10.3390/ijerph14101149 (open access) 
 
Okeke, M.I., Okoli, A.S., Diaz, D., Offor, C., Oludotun, T.G., Tryland, M., Bøhn, T., Moens, U. (2017). Hazard characterization of modified 
vaccinia virus Ankara vector: What are the knowledge gaps?,  Viruses 9 (11), 318. doi: 10.3390/v9110318 (open access) 
 
Pascual, U., et al. (incl. Wickson, F.) (2017). Valuing nature’s contributions to people: the IPBES approach, Current Opinion in Environmental 
Sustainability 26, 7-16. http://dx.doi.org/10.1016/j.cosust.2016.12.006 (open access) 
 
Ševců, A., El-Temsah, Y.S., Filip, J., Joner, E.J., Bobčíková, K. and Černík, M. (2017). Zero-valent iron particles for PCB degradation and an 
evaluation of their effects on bacteria, plants, and soil organisms, Environmental Science and Pollution Research 24 (26), 21191-21202. 
doi:10.1007/s11356-017-9699-5 (open access) 
 
van Hove, L. and Gillund, F. (2017). Is it only the regulatory status? Broadening the debate on cisgenic plants, Environmental Sciences Europe 
29 (1), 22. doi:10.1186/s12302-017-0120-2 (open access) 
 
van Hove, L. and Wickson, F. (2017). Responsible Research Is Not Good Science: Divergences Inhibiting the Enactment of RRI in Nanosafety, 
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Wickson, F., Preston, C., Binimelis, R., Herrero, A. Hartley, S., Wynberg, R., and Wynne, B. (2017). Addressing socio-economic and ethical 
considerations in biotechnology governance: The potential of a new politics of care, Food Ethics 1(2): 193-199. DOI 10.1007/s41055-017-0014-
4 (open access) 

 
Reports 
Nordgård, L. et al. (2017) Antimicrobial resistance in selected environments in Norway M-736/2017, April 2017, GenØk, 43 pages 
 
Nordgård, L. et al. (2017) Prevalence of Antibiotic Resistance Marker Genes (ARMG) in Selected Environments in Norway – Reindeer M-
909/2017, December 2017, GenØk, 21 pages 
 
Malachy, O. (2017) Policy brief: Genetically attenuated malaria vaccines and the need for safety assessments, se http://genok.com/arkiv/6701/  
 
Publikasjoner av ansatte på Genøks hjemmeside 
Hva er RRI?, 28.02.17, se http://genok.no/arkiv/6699/ og engelsk versjon http://genok.com/arkiv/6697/ 
CRISPR, genteknologiloven og laks, 10.02.17,se http://genok.no/arkiv/6650/ 
GenØk inviterer elever inn i bioteknologiens verden, 05.04.17, se http://genok.no/arkiv/6877/ 
Første genmodifiserte laks på det åpne markedet, 09.08. 17, se http://genok.no/arkiv/7160/ 
Finnes det antibiotikaresistensgener i reinsdyravføring? 11.09.17, se http://genok.no/arkiv/7267/ 
Tørråteproblem for norske bønder, 04.10.17, se http://genok.no/arkiv/7373/ 
Trend blant GMO-søknader til Norge og EU i 2017: økende antall innsatte gener for insekt- og sprøytemiddeltoleranse, 16.10.17, se 
http://genok.no/arkiv/7430/ 
Kommentar til fremtidens regulering av GMO, 05.12.17, se http://genok.no/arkiv/7592/ og engelsk versjon http://genok.com/arkiv/7612/ 
While challenges persist for Gm detection and monitoring, transgenes continue to flow into landraces of maize in Mexico, 12.12.17, se 
http://genok.com/arkiv/7629/ 
SANCOOP: Bacteria can be used to clean contaminated water, 15.12.17, se http://genok.com/arkiv/7650/ 
 
Innspill 
Innspill til EØS-forskningssamarbeid med Romania.  
Innspill til Strategi for forskning i og for nord (forskningsrådets relevante strategier for nordområdene, 2017).  
Innspill til Kunnskapsdepartementet: Revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. 
Innspill til KLD: Revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, 
samt deltagelse på høringsmøte i KLD den 15.06.17 
 
Høringer 
Assessment of the technical dossier submitted under EFSA/GMO/DE/2017/142. 
Application filed by Syngenta Crop Protection for maize MZIR098. 
 
Assessment of the technical dossier submitted under C/F/96.05.10 
Application filed by Syngenta Seeds SAS for maize line BT11 
 
Assessment of the technical dossier submitted under C/ES/01/01 
Application filed by Pioneer Hi-Bred International and Mycogen Seeds for maize line 1507 
 
Assessment of the technical dossier submitted under EFSA/GMO/NL/2013/113 
Application filed by Monsanto Europe S.A./N.V. for maize MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122 x DAS-40278-9 
 
Assessment of the technical dossier submitted under EFSA/GMO/NL/2016/136 
Application filed by Dow AgroSciences LLC for DAS-81910-7 cotton 
 
Assessment of application for renewal of authorization of EFSA/GMO/RX/007 
Application filed by Monsanto Europe S.A./N.V. for NK603 x MON810 maize 
 
Assessment of application for renewal of authorization of EFSA/GMO/RX/006 
Application filed by Monsanto Europe S.A./N.V. for H7-1 sugar beet 
 
Assessment of application for renewal of authorization of EFSA/GMO/RX/005 
Application filed by Syngenta France SAS for maize GA21 
 
Assessment of application for renewal of authorization of EFSA/GMO/BE/2016/138 
Application filed by Bayer CropScience LP for MS11 oilseed rape 
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Assessment of application for renewal of authorization of EFSA/GMO/NL/2016/132 
Application filed by Dow AgroSciences Europe for soy DAS-81419-2 x DAS-44406-6 
 
Assessment of application for renewal of authorization of EFSA/GMO/DE/2016/137 
Application filed by Syngenta Crop Protection NV/SA for maize GA21 x T25 
 
Assessment of application for renewal of authorization of EFSA/GMO/NL/2013/115 
Application filed by Dow AgroSciences Europe for soy DAS-68416-4 x MON89788 
 
Assessment of application for renewal of authorization of EFSA/GMO/NL/2016/135 
Application filed by Monsanto Europe S.A/N.V for soy MON87708 x MON89788 x A5547-127 
 
Assessment of application for renewal of authorization of EFSA/GMO/NL/2016/134 
Application filed by Monsanto Europe S.A/N.V for maize MON87427 x MON87460 x MON89034 x MIR162 x NK603 
 
Assessment of application for renewal of authorization of EFSA/GMO/DE/2016/133 
Application filed by Syngenta Crop Protection NV/SA for maize MZHG0JG 
 
Assessment of application for renewal of authorization of EFSA/GMO/RX/002 
Application filed by Monsanto Europe S.A for maize 1507 
 
Assessment of the technical dossier submitted under EFSA/GMO/NL/112 
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