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GenØk - Senter for biosikkerhet
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 samt
på bærekraftaspekter ved anvendelse av slike
teknologier.
Våre nærmeste samarbeidspartnere er UiT
Norges arktiske universitet, Third World Network
(Malaysia), Federal University of Santa Catarina
(Brasil) og North West University (Sør-Afrika).
GenØk har status som nasjonalt senter for
biosikkerhet og har ca. 30 ansatte.

Forskning
GenØk forsker innen tre
hovedområder relatert til
utvikling og bruk av ny
bioteknologi og nanoteknologi:
• Human helse og
ernæring
• Miljø og naturressurser
      (biodiversitet, økologi,
      landbruk, akvakultur)
• Samfunn, økologi og
      etikk knyttet til
biosikkerhet

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

S e n t e r f or b i o s i k k e r h e t

Kapasitetsbygging
GenØks kapasitetsbyggingsaktiviteter omfatter:
• Internasjonalt
forskningssamarbeid
• Internasjonale
      biosikkerhetskurs,
workshops og konferanser
• Rådgivning knyttet til
risikovurdering
• Utvikling av formell
      utdannelse i
biosikkerhet
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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 ved GMO introduksjon.
• Kunnskapsgrunnlaget for å vurdere effekter på miljø, helse og samfunn ved bruk av GMO.
I 2012 startet GenØk med å bygge opp to sentre for genøkologiske studier, kalt “hub’er” som fungerer
som regionale sentra for Amerika (med base i Santa Catarina, Brasil) og i sørlige Afrika (med knutepunkt
i Potchefstroom, Sør-Afrika). Arbeidet med å etablere et tilsvarende senter i Asia er påbegynt.
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GenØk i 2013
NY DIREKTØR
Anne Ingeborg Myhr tiltrådte stillingen som
fungerende direktør 1. januar 2013. Myhr har en
mastergrad i bioteknologi fra NTNU, Trondheim,
og en doktorgrad fra Institutt for medisinsk
biologi ved Universitetet i Tromsø. Hennes
forskningserfaring har hovedsakelig vært
innenfor risikovurdering og risikohåndtering av
GMO samt etiske, sosiale og juridiske aspekter
(ELSA) knyttet til genteknologi. I løpet av de fem
siste årene har forskningsfokus blitt utvidet til
å omfatte miljø-, helse- og sosiale virkninger av
nye bioteknologier inkludert syntetisk biologi og
nanobioteknologi.
GENØK 15 ÅR
8. mars kunne GenØk og de ansatte ha gleden av
å feire GenØks 15 års-jubileum. Stifterne, styret,
tidligere ledere og styreledere var invitert til å
feire dagen sammen med de ansatte tirsdag 12.
mars.

Dette kan bety at GM poteter med resistens mot
tørråte kan være en effektiv strategi for tørråte
bekjempelse i Norge i et kort tidsperspektiv men
at en må overvåke mulig utvikling over tid av
resistens hos tørråte.
NY HJEMMESIDE
I mai kunne GenØk i samarbeid med Gnist
Design publisere stiftelsens nye hjemmeside.
Webløsningen tilpasset bruk på mobile enheter
og oppdateres med nyheter fra forskning og
rådgivningsenhetene.
NYTT STYREMEDLEM
Miljøverndirektør ved Fylkesmannen i Møre og
Romsdal Lindis Nerbø overtok som styremedlem
i 2013 for direktør i Bioteknologinemda Sissel
Rogne.

NY BIOSIKKERHETSRAPPORT
GenØk-Senter for biosikkerhet har anvendt en
ny metode for å identifisere de mest relevante
testorganismene for å vurdere miljø risiko ved
dyrkning av GM potet med økt resistens mot
tørråte. Denne metoden er nylig inkludert i
EU sine retningslinjer for miljørisikovurdering
av GMO. Den ble gjennomført i form av en
workshop med 11 skandinaviske eksperter på
ulike virvelløse dyr, sopp og mikroorganismer
tilknyttet landbruksøkosystemer. Funnene fra
workshopen er presentert i rapporten som også
konkluderer med at tørråte har en spesielt høy
genetisk variasjon i Norge. Dette gjør tørråte
svært tilpasningsdyktig og dermed i stand til
raskt å overvinne resistensmekanismene i
poteter.
Bilde: Anne I. Myhr, Fungerende direktør ved GenØk.

S e n t e r f or b i o s i k k e r h e t
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i dette prosjektet og GenØk setter stor pris
på å få utnytte hans kunnskap og erfaring på
fagområdet i ytterligere ett år.

Bilde: T. Grace Oludotun, masterstudent ved GenØk.

MASTERSTUDENT TIL GENØK
I starten av august kom Taiwo Grace Oludotun
til GenØk som Erasmus-student. Grace, som
opprinnelig er fra Nigeria, studerer ved University
of Applied Science Krems, Østerrike. Hun fikk
anledning til å tilbringe det fjerde semesteret
i masterstudiene på GenØks virologi avdeling
under veiledning av Malachy Ifeanyi Okeke.
FK-UTVEKSLINGER BLE AVSLUTTET
I midten av juni ble den fjerde runden med
utveksling av unge forskerspirer i samarbeid
med Fredskorpset avsluttet. Ana Carolina
Cassiano og Vinicius Vilperte fra Brasil og Deidrè
Van Wyk fra Sør-Afrika har bodd 16 måneder i
Tromsø der de har jobbet for GenØk. Fra Norge
sendte GenØk Hanna H. Bjørgaas og Georgina
Vargas-Catacora til the Federal University
of Santa Catarina i Florianópolis, Brasil, og
Marianne Iversen til North-West University i
Potchefstroom, Sør-Afrika. Denne utvekslingen
styrket forskningssamarbeidet mellom de tre
institusjonene. Ordningen vil bli videreført med
en ny runde utveksling i 2014.

FORSKNINGSDAGENE 2013
I regi av Forskningsdagene inviterte GenØk –
Senter for biosikkerhet til åpen paneldebatt på
Norges fiskerihøgskole. I panelet satt Anne Myhr,
fungerende direktør GenØk, Even Søfteland,
direktør CapMare AS, Helene Falch, regionsleder
ved Forbrukerrådet og Ragnar Olsen, professor
ved Norges fiskerihøgskole. Marek Cuhra som
er stipendiat ved GenØk var ordstyrer under
debatten.
Temaer som ble diskutert var blant annet
bærekraft, gode fôrråvarer, forbrukerhensyn,
merkekrav og bruk av genteknologi innen
akvakultur.
10-ÅRS JUBILEUM FOR CARTAGENAPROTOKOLLEN OM BIOSIKKERHET
11. september 2013 ble 10-årsjubileet for
Cartagenaprotokollen om biosikkerhet markert.
Cartagenaprotokollen, som er en del av FNs
Konvensjon om Biologisk Mangfold, er et
internasjonalt virkemiddel for å sikre trygg
håndtering, overføring og bruk av genmodifiserte
organismer (referert til som levende modifiserte
organismer, eller LMOs i Cartagenaprotokollen).
GenØk markerte denne viktige dagen med at
seniorrådgiver Jan Husby publiserte en kronikk
i Nationen 16. september med tittelen “GMO –
Hvor går veien videre?”.

PROFESSOR TERJE TRAAVIK GÅR OVER I
KONSULENTSTILLING
Terje Traavik nådde pensjonsalderen i 2013,
men GenØk hadde gleden av å kunngjøre at
Traavik, som er mangeårig forskningssjef og en
av GenØks grunnleggere, fortsetter i en stilling
som konsulent.
De siste to årene har Traavik vært aktivt involvert
i GenØks forskningssamarbeid med the Federal
University of Santa Catarina i Florianópolis i
Brasil. Han ønsker å fortsette sitt engasjement

Bilde: Hanna H. Bjørgaas feiret 17 mai i Brasil under sitt
FK-opphold der.

S e n t e r f or b i o s i k k e r h e t
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STATSBUDSJETTET FOR 2014
Over statsbudsjett for 2014 har GenØk fått en
reduksjon på 3 mill. sammenlignet med 2013.
For at GenØk skal få økte budsjettrammer er
det viktig å ha god kontakt med forvaltning og
politiske myndigheter. GenØk skal fortsette å
levere forskning på høyt nivå i fagfelle vurderte
tidsskrift samt levere saklige og balanserte
utredninger og rådgiving.
REGIONALT KURS I BRASIL
4. – 9. november holdt GenØk i samarbeid med
Third World Network og the Federal University
of Santa Catarina et regionalt biosikkerhetskurs
i Florianópolis, Brasil. Kurset hadde som hensikt
å gi beslutningstakere, myndigheter, forskere og
NGOer, (spesielt fra utviklingsland) økt kunnskap
om genmodifiserte organismer.
Kurset besto av forelesninger, laboratorieoppgaver, gruppearbeid og diskusjoner.
125 personer fra 32 forskjellige land hadde søkt
om å få delta i kurset, og ca. 40 ble tildelt en
sponset plass. Dette kurset ble finansiert med
bevilgninger fra Norad.
NY RÅDGIVNINGSTJENESTE
Som en del av vårt kapasitetsbyggingsprosjekt,
finansiert
av
Norad,
tilbyr
Genøk
rådgivningstjenester knyttet til spørsmål
om risikovurdering og forvaltning av GMOer.
Tjenesten er rettet mot utviklingsland som
ønsker assistanse til å vurdere eller lokalisere
informasjon knyttet til søknader om godkjenning
av GMO eller lignende typer risikovurderinger.
TASK FORCE
På oppdrag fra Miljødirektoratet har GenØk gjort
en vitenskapelig vurdering av en artikkel skrevet
av Podevin og du Jardin med tittelen; “Possible
consequences of the overlap between the CaMV
35S promoter regions in plant transformation
vectors used and the viral gene VI in transgenic
plants”, som ble publisert i GM Crops and
Food 3: 1-5. Denne publikasjonen har ført til en
diskusjon om tidligere godkjenninger av GMplanter har oversett kritiske sikkerhetsspørsmål
knyttet til bruken av Cauliflower mosaic virus
35S promotor (P35S) i GM-planter.

Bilde: Fern Wickson, forsker ved GenØk.

GENØK FORSKER NYTT MEDLEM I
BIOTEKNOLOGINEMDA
Bioteknologinemnda er et frittstående, rådgivende
organ som er oppnevnt av Regjeringen og hjemlet
i lov om framstilling og bruk av genmodifiserte
organismer (Genteknologiloven) og i lov om
humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m.
(Bioteknologiloven).
Bioteknologinemda
er
en høringsinstans for norske myndigheter i
forbindelse med saker som vedrører moderne
bioteknologi. Bioteknologinemnda skal bidra
med informasjon til publikum og forvaltningen,
og fremme debatt omkring de etiske og
samfunnsmessige konsekvensene ved bruk av
moderne bioteknologi.
Det er derfor gledelig at en av GenØks forskere,
Fern Wickson, ble utnevnt som et nytt medlem i
Bioteknologinemda i desember. Tidligere har Terje
Traavik sittet som medlem i Bioteknologinemda.

S e n t e r f or b i o s i k k e r h e t
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Forskning
GenØk har organisert forskningen sin i fire
forskningsgrupper på følgende fagfelt:
• Molekylær- og mikrobiologi
• Virologi og vaksiner
• Økotoksiologi, økologi og økosystem
• Samfunn, økologi og etikk
GenØks grunnverdier er godt forankret i førevar prinsippet som bidrar til en tryggere 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 som vi følger opp via forskning
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 antibiotika-resistens gener i miljøet. Vi
har, som et nasjonalt kompetansesenter for
biosikkerhet, et spesielt ansvar for å undersøke
uønskede effekter på helse, miljø og samfunn
i miljø der man velger å bruke genmodifiserte
organismer (GMO).Hovedfokus for GenØk sin
biosikkerhetsforskning er forankret i vår strategi,
som er å:

PROTEINUTTRYKK I GENMODIFISERTE
PLANTER DYRKET I FORSKJELLIGE MILJØ
Ett gjentagende uløst spørsmål er hvordan
genmodifiseringen i for eksempel mais eller
soya påvirker planten utover de effektene som er
forårsaket av selve genmodifiseringen. Dette er
noe GenØk har forsket på i den senere tid. Vi har
sammen med kollegaer i Brasil funnet at dersom
man dyrker samme plantene i forskjellige miljø,
vil selvsagt proteinuttrykket påvirkes av miljøet.
Men, de genmodifiserte plantene ser ut til å
påvirkes mye mer av miljøet enn de umodifiserte.
Betydningen av dette funnet er uklart, men
det viser for første gang at GM planter og
ikke GM planter kan påvirkes forskjellig av
samme miljøforandring. Dette krever selvsagt
at man må få en større kjennskap til hvordan
genmodifisering i hvert enkelt tilfelle påvirker
genuttrykket i planter.
Agapito-Tenfen S.Z, Guerra M.P., Wikmark O.G. and Nodari
R.O. (2013). “Comparative proteomic analysis of genetically
modified maize grown under different agroecosystems
conditions in Brazil”. Proteome Science, In press.

• 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
S e n t e r f or b i o s i k k e r h e t
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DE ETISKE UTFORDRINGENE VED
BIOSIKKERHETS-FORSKNING
Noen av de etiske problemstillingene ved
biosikkerhetsforskning som er viktig å
belyse inkluderer aspekter ved utvikling og
anvendelse av ny teknologi, samt hvordan forstå
sikkerhetsaspekter knyttet til forskningen. Dette
inkluderer problemstillinger relatert til dyreforsøk
og dyrevelferd, forskningsetikk, samt åpenhet
rundt forskningsprosesser og i vitenskapelig
publisering.
Når det gjelder biosikkerhetsforskning knyttet til
moderne bioteknologier kan man stille konkrete
og etiske spørsmål angående:
a) manglende åpenhet rundt forskning,
b) lite tilgjengelighet av materiale for uavhengig
testing,
c) kvalitetsvurdering av vitenskapelige
publikasjoner og risikovurderingen som skal
legges til grunnlag for politiske beslutninger, og
d) hvordan verdier spiller en viktig rolle i
risikovurderinger og biosikkerhetsforskning.
Dette er tema som i 2013 ble tatt opp i en artikkel
i PLoS Biology, i forskning.no samt diskutert i et
innlegget i Nature Biotechnology.  

I PLos Biology tar Kaare Magne Nielsen opp
at forbrukernes tillit blir i dag satt på prøve
på grunn av interessekonflikter som oppstår
i skjæringspunktet mellom miljø-, helse- og
økonomiske interesser. Han belyser spesielt
utfordringer relatert til at mange av GMO
produsentene
henviser
til
”konfidensiell
bedriftsinformasjon” (CBI) når det gjelder
dokumentasjon som følger søknader om
utsetting og bruk av GMO, og fremhever at det
er behov for åpenhet og etterlevelse av standard
prinsipper for kunnskapsproduksjon.
Mangel på åpenhet er også et tema i innlegget
på forskning.no. Der påpeker Myhr også at
det i dag finnes få vitenskapelige artikler som
er basert på vitenskapelige studier som har
relevans for risikovurderinger av GMO. Det er
fremdeles mange ubesvarte spørsmål og stor
vitenskapelig usikkerhet knyttet til GM planter.
Ved siden av økt åpenhet er det også behov for
at forskersamfunnet får tilgang til all relevant
informasjon og at økonomisk uavhengige
forskere kan både etterprøve forsøkene, samt
utføre forskning på funn og teorier som er viktig
å følge opp.
I et debattinnlegg i Nature Biotechnology (som
hevdet at det europeiske forbudet mot dyrking av
Bt mais var basert på “dårlig vitenskap”) blir det
blant annet tatt opp hvordan diskusjonen det har
blitt drevet med selektiv rapportering, feiltolkning
av resultater og feilaktig argumentasjon. Det
fremheves derfor at det kreves en mer etisk
tilnærming der all forskning knyttet til GMO og
biosikkerhet er gjenstand for kritikk på samme
nivå og av samme standard, og at det utvikles
kriterier for denne typen vurderinger gjennom
en bred prosess som engasjerer et utvalg av
relevante aktører.
Nielsen, K. (2013) “Biosafety data as confidential business
information”, PLoS Biology 11 (3).
Myhr, A. I. (2013) “Forskning på GMO må være åpen og
uavhengig”, Forskning.no 5 mars.
Wickson, F. (2013) “Environmental Ethics in an
Ecotoxicology Laboratory” in S. Van Der Burg & T. Swierstra
(eds) Ethics on the Laboratory Floor (Palgrave Macmillan:
Hampshire) 129-150.
Wickson, F., Bøhn, T., Wynne, B., Hilbeck, A., Funtowicz, S.
(2013) “Science-based risk assessment requires careful
evaluation of all studies”, Nature Biotechnology 31: 10771078.

S e n t e r f or b i o s i k k e r h e t
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GENMODIFISERTE (GM) SOYABØNNER
PÅ MARKEDET INNEHOLDER HØYE
KONSENTRASJONER AV SPRØYTEMIDLER
Overraskende nok finnes det nesten ingen
publiserte data på sprøytemiddelrester i
sprøytemiddeltolerante GM planter etter nær 20
år på markedet. Slike målinger er ikke påkrevet
i risikovurderinger, hverken i EU eller Norge, til
tross for at sprøytemiddelrester er uønsket i mat
og fôr.
GenØk har publisert en artikkel hvor
sprøytemiddelrester (glyfosat) ble funnet i
høye konsentrasjoner i de genmodifiserte
soyabønnene fra USA, men ble ikke påvist i
konvensjonelle eller økologiske soyabønner fra
samme område.
Artikkelen dokumenterer også andre vesentlige
kvalitetsforskjeller mellom de ulike typene av
soyabønner. Blant annet er det mer protein
og mindre mettede fettsyrer i økologisk soya
enn i konvensjonelle og GM soyabønner. De
økologiske soyabønnene hadde en sunnere
profil av næringsstoffer enn både konvensjonelle
og GM soyabønner.
Siden GM soyabønner per i dag er
dominerende på verdensmarkedet (ca. 80 % av
totalproduksjonen), og brukes i de globale matog fôr-kjedene, er det nå avgjørende å overvåke
mengden sprøytemidler i sprøytemiddeltolerante
GM soya (og i andre arter), og å teste mulige
negative helseeffekter av disse.
Bøhn, T., Cuhra, M., Traavik, T., Sanden, M. & Primicerio,
R. 2014. “Compositional differences in soybeans on the
market: glyphosate accumulates in Roundup Ready GM
soybeans”. Food Chemistry 153: 207-215. (Open Access)

S e n t e r f or b i o s i k k e r h e t
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GM PLANTER OG FRØ FOR GJENBRUK OG
DELING?
Genmodifisert mais (Bt mais) som er konstruert
for å produsere et insekttoksin var den første
genmodifiserte (GM) avlingen som ble godkjent
for dyrkning i Sør- Afrika i 1997. Siden den gang
har 52 GM landbruksplanter blitt godkjent. Dette
inkluderer bomull, raps, soyabønner og ris. I
dag planter Sør- Afrika 2,3 millioner hektar GMavlinger, hovedsakelig mais (78 %). Mesteparten
av dette er dyrket av bønder som driver med
stor-skala produksjon.

I dette forskningssamarbeidet fremheves
det at dyrkning av GM-planter i småskala
jordbrukssystemer i Afrika vil kunne føre til
ukontrollert spredning samt   at innføringen
av GM frø vil kunne begrense valgfriheten for
afrikanske småbønder ettersom det vil hindre
uformelle frøsystem med gjenbruk og deling av
frø.

I et forsøk på å forbedre avlingene, matsikkerheten
og bærekraften ved småskalaproduksjon, har
jordbruksprogrammer i Sør-Afrika introdusert
GM-mais i småskala landbrukssystemer. I en
landsby i Eastern Cape dyrket landsbyboerne
GM-mais (MON810) over en periode på tre år. En
studie av disse småbøndene viste at få av dem
hadde fulgt restriksjoner og regler som eksisterer
for planting og bruk av GM-avlinger (f.eks plante
områder rundt GM avlingene med ikke GM
planter (refugier), ikke deling eller gjenbruk av
frø). Årsakene til dette var dårlig informasjon til
bøndene og misforståelser knyttet til planting og
bruk av GM maisen.

Bøhn, T. et al. (2014). “Quantitative assessment of
transgene flow through pollen and seed in small-scale
African maize farming”. Unpublished manuscript.  

Aheto, D. W. et al. (2013). “Implications of GM crops in
subsistence-based agricultural systems in Africa”. In B. B.
& V. R. (Eds.), GM-Crop Cultivation -Ecological Effects on a
Landscape Scale (pp. 93-103). Frankfurt: Peter Lang.

Bøhn, T. et al. (2013). “Co-existence challenges in smallscale farming when farmers share and save seeds”. In B.
B. & V. R. (Eds.), GM-Crop Cultivation -Ecological Effects on
a Landscape Scale (pp. 104-109). Frankfurt: Peter Lang.

GM maisplanten kan krysspollinerie med
både GM og ikke GM varianter som vokser
i umiddelbar nærhet av hverandre (som i
småskala-systemer). I uformelle frøsystemer
med resirkulering og deling av frø øker den
totale genetiske heterogeniteten av mais dyrket i
området. Studier av zambiske små lokalsamfunn
og modellering av genflyten på deres åkrer, der
effekten av resirkulering og deling av frø tas med
i betraktningen, viser at dyrkning av GM og ikkeGM maisvarianter i nærheten av hverandre vil  
kunne føre til ukontrollert spredning og kryssing
slik at hybrider oppstår.   I slike småskala
landbrukssystem vil det derfor være svært
vanskelig å gjennomføre de restriksjoner og
regler som brukes i storskala landbruk (som for
eksempel isolasjonsavstander, ingen gjenbruk,
ulike plantedatoer, ingen deling mv).
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GENMODIFISERT FISKEFÔR KAN HA
ANTIBIOTIKARESISTENS MED PÅ LASSET
Planteråvarer benyttes i økende grad i fôr til
laks, og planter som soya og mais har blitt en
viktig kilde til proteiner i fôret. I 2012 var rundt 80
prosent av all dyrket soya genmodifisert (GM).
Fire norske fiskefôrprodusenter har fått
dispensasjon fra Mattilsynet til å kunne bruke
GM planteråvarer. De ønsket å ha denne
dispensasjonen i bakhånd i tilfelle det skulle bli
vanskelig å få tak i planteråvarer som ikke er
genmodifiserte. Totalt er det gitt dispensasjon for
19 genmodifiserte fôrprodukter som mel, olje og
gluten fra GM mais, soya, raps og bomull. Elleve
av disse produktene bruker gener som koder for
antibiotikaresistens i framstillingsprosessen. Hos
åtte av disse er genet også aktivt i sluttproduktet.
Selv om genet som koder for antibiotikaresistens
ikke er aktivt i riktig alle, frykter man likevel at
disse genene skal vandre tilbake til bakterier,
som da vil bli resistente mot antibiotika.
GM planter med antibiotikaresistensgener kan
være en økologisk og medisinsk utfordring; når
de først er satt ut vil de kunne være der i utallige
år. Vårt nasjonale forbud mot slike planter og
planteprodukter, kombinert med en restriktiv
bruk av antibiotika, er prisverdig og forutseende,
og bør så langt det er mulig håndheves i både
mat, fôr og husdyrbruk. Akvakulturnæringen har
til nå ikke benyttet denne muligheten til å bruke
genmodifisert fôr med antibiotikaresistente
gener. Norsk laksenæring er derfor fremdeles
verdensledende innen industriell matproduksjon,
uten behov for å belaste den livsviktige
medisingruppen som antibiotika fortsatt er.
I 2014 kommer GenØk til å øke fokus på
forekomst og spredning av antibiotikarasistensgener.
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Rådgivning
GenØk driver med forskningsbasert rådgivning
innen vårt kompetanseområde på miljø-, helse
og samfunnsmessige konsekvenser ved bruk av
genteknologi. Rådgivningen på GenØk består i:

GenØk har også levert skriftlig miljørisikovurdering av to GM vaksine markedsføringssøknader innmeldt via European Medicine
Agency (EMA).

• Risikovurderinger av genmodifiserte
     organismer og GM-vaksiner på oppdrag fra
     Miljødirektoratet

MØTEDELTAGELSE
GenØk har i løpet av 2013 deltatt i nasjonale
og internasjonale komiteer og arbeidsgrupper.
I 2013 har GenØk vært representert i
Bioteknologinemnda,
VKM,
Arbeidsgruppe
på antibiotikaresistens og Arbeidsgruppen på
bærekraft og HT-vekster.

• Personlig oppnevning til komiteer, råd og
     utvalg
• Rapporter/Utredninger på oppdrag av
     Miljødirektoratet eller andre instanser
OFFENTLIG FORVALTNING
GenØks rådgivning til offentlig forvaltning i
Norge er finansiert igjennom basisbevilgning
over statsbudsjettet og styres gjennom kontakt
med Miljødirektoratet og egne årlige planer og
rapporter til Klima- og miljødepartementet.
GenØk leverer risikovurderinger vedrørende
bruk og utsetting av genmodifiserte organismer
(GMO). Dette inkluderer GM planter, GM
mikroorganismer og GM legemidler.
I 2013 har GenØk levert innspill til direktoratet
angående 11 offentlige høringer vedrørende
GMO. Høringssvarene ligger på GenØk sin
nettside
http://www.genok.no/rapporter_hoeringer.

Internasjonalt har GenØk deltatt på “Ad Hoc
Technical Expert Group on Risk Assessment and
Risk Management of Living Modified Organisms”
(AHTEG) online diskusjons forum med oppgaver
som ble identifisert under partsmøtet (MOP 6) i
Hyderabad, India i 2012, samt med nye oppgaver
som skal tas opp under MOP 7 som vil være i
Korea 2014. GenØk har også deltatt på to sosioøkonomi online forumer.
GenØk, oppnevnt av Miljødirektoratet, deltok i
2013 på “Workshop of the network of laboratories
for the detection and identification of living
modified organisms” I Ispra, Italia.

I tillegg startet GenØk i august 2013, med støtte
fra Norad, opp en tjeneste til andre interesserte
fra ODA-land hvor rådgivning/veiledning om
hvordan man gjør en god risikovurdering. I 2013
fikk vi til sammen 15 henvendelser fra ulike land
og organisasjoner.
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GENØK RAPPORTERER
Ved siden av direkte rådgiving til markedsføringssøknader leverer GenØk også utredninger og
rapporter på oppdrag eller på eget initiativ. I 2013
ble det jobbet med rapporter om:
• “Genetically Modified Potato with Increased
     Resistance to P. infestans – Selecting
     Testing Species for Environmental Impact
     Assessment on Non-Target-Organisms,
     prosjektleder Frøydis Gillund.
• “Monitoring of GMOs released into the
     Norwegian environment: A case study with
     GM rapeseed”, prosjektleder David Quist.
•”Climate Changes and Emerging Wildlife     Borne Viruses in Norway: Facts, Uncertainty
     and Precaution”, prosjektleder Terje Traavik.
     Denne rapporten ble levert tidlig i 2014.
Den første rapporten er offentlig tilgjengelig
på GenØks nettside og de to sistnevnte vil bli
publisert ila mars 2014.

TASK FORCE
I 2012 startet Genøk opp task-force aktivitet, hvor
GenØk på kort tid setter sammen en tverrfaglig
gruppe med oppgave å belyse en viktig artikkel
eller et aktuelt biosikkerhetsspørsmål. I den
forbindelse har vi utført
• Faglig vurdering for Miljødirektoratet i
     forbindelse med publikasjonen av Podevin
     and Jardin  “Possible consequences of the
     overlap between the CaMV 35S promoter
     regions in plant transformation vectors used    
     and the viral gene VI in transgenic plants”.
• Faguttalelse vedrørende sluttvurdering
     av genmodifiserte planter:     1507×59122,
     59122x1507xNK603 og 59122xNK603
ÅPNE MØTER
I 2013 har GenØk i samarbeid med
Bioteknologinemda
og
Norges
Arktiske
Universitet arrangert to åpne møter
• Antibiotika –farvel? Tromsø 6. desember   
2013
• Global helse og fremtidens helseforskning,
     Tromsø  23. oktober 2013
Under arrangementet Forskningsdagene 2013
hadde GenØk lagt vekt på bruk av moderne
bioteknologi innen akvakultur
• Kronikk i Nordlys “Godt fôr gir god laks”
• Paneldebatt om GM laks og GM laksefôr på
     Norges Fiskerihøgskole, Tromsø.

Genetically Modified Potato with Increased
Resistance to P. infestans
- Selecting Testing Species for Environmental
Impact Assessment on Non-Target Organisms
Biosafety Report 2013/01
Updated and extended version of Biosafety Report 2011/05

Biosafety Report 2013/01
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SPØR GENØK OM RÅDGIVNING
Som en del av vårt kapasitetsbyggingsprosjekt,
finansiert av Norad, tilbyr GenØk nå
rådgivningstjenester knyttet til spørsmål
om risikovurdering og forvaltning av GMOer.
Tjenesten er rettet mot utviklingsland som
ønsker assistanse til å vurdere eller lokalisere
informasjon knyttet til søknader om godkjenning
av GMO eller lignende typer risikovurderinger.  
GenØk ønsker å bidra med rådgiving, spesielt
til ansvarlige myndigheter som mangler teknisk
kapasitet i risikovurdering i de aktuelle saker de
enkelte landene er involvert i.
Tjenesten ble startet opp i august 2013 og fram
t.o.m. desember fikk vi 15 henvendelser som vi
har svart på. Henvendelsene er fra 12 ulike land
og fra like mange forskjellige organisasjoner:
      Burundi
      Colombia
      El Salvador
India
Indonesia
Iran
      Malaysia
Peru
      Tanzania
Uruguay
Vietnam
Zimbabwe
Som et ledd i denne tjenesten ønsker vi å
systematisere rådgivningen omkring GMO og
arbeider nå med å etablere en intern og ekstern
database som vil være ferdig i løpet av mars
2014. Alle GenØks analyser av GMO søknader,
evalueringer, samt fagfellevurderte artikler og
annen litteratur relevant for risikovurderinger vil
dermed bli lettere å lokalisere.
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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 som kan ha
skadelige effekter på miljø og helse. Norge er en
av de 166 landene som har ratifisert protokollen,
og har i den forbindelse ansvar og forpliktelser
knyttet til dens bestemmelser. Dette er spesielt
viktig i forhold til “Artikkel 22 – Kapasitetsbygging”
gjennom utvikling og styrking av ODA-lands
kapasitet til å etablere regulatoriske system (inkl.
lovverk), administrative prosedyrer, uavhengig
forskning og en god forståelse av biodiversitet
og bioteknologi.
Som nasjonalt senter for biosikkerhet besitter
GenØk den kunnskapen som er nødvendig for å
oppfylle Norges forpliktelser på dette området.
Med støtte fra Norad har GenØk utviklet og
drevet et kapasitetsbyggingsprosjekt siden
2003. I nåværende programperiode har GenØk
aktiviteter knyttet til forskningssamarbeid,
kursvirksomhet og rådgivning knyttet til
risikovurdering.

Det overordnede målet med programmet
i 2013-2014 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 ODA-landenes 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.

Bilde: Deltagere og foredragsholdere ved det regionale kurset i Brasil 4. - 9. november 2013.
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FORSKNINGSSAMARBEID PÅ INSTITUTTNIVÅ
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 2013 har vi hatt
aktivt forskningssamarbeid med North West
University i Sør-Afrika og Federal University of
Santa Catarina i Brasil. I tillegg har vi et nært
samarbeid med Third World Network på tvers av
prosjektene.
GenØk har som mål å levere faglige solide råd,
brede kunnskapsbaserte kurs, workshops,
konferanser samt opplæring og utdanning
i samarbeid med internasjonale partnere. I
november 2013 arrangerte GenØk et regionalt
kurs i biosikkerhet i Florianopolis i Brasil. Kurset
gikk over 6 dager og ga en grunnleggende
innføring i aspekter knyttet til biosikkehet og
genmodifiserte organismer. Deltagerne på
dette kurset var forvaltere, forskere, jurister og
representanter i interesseorganisasjoner fra
ulike land i Sør-Amerika.
Fra med og 2013 tilbyr GenØk en
informasjonstjeneste
knyttet
til
risikovurderinger av GMO-søknader. Her
kan forvaltningsmyndigheter i utviklingsland
henvende seg til GenØk for å få råd om relevant
faglitteratur og momenter som bør inkluderes
i risikovurderinger. I tillegg ligger GenØks
høringssvar sendt til Miljødirektoratet åpent
tilgjengelig på vår web.
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Styrets beretning
GenØk – Senter for biosikkerhet ble stiftet i
1998 og er en ideell forskningsstiftelse lokalisert
til forskningsmiljøene ved Norges Arktiske
Universitet 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 samt
på bærekraftaspekter ved anvendelse av slike
teknologier.
GenØk har status som nasjonalt senter for
biosikkerhet.
STYRET OG LEDELSE
Styrets sammensetning per 31.12.2013:
Svein Ludvigsen, fylkesmann (styreleder)
Geir Sverre
Helsetilsynet

Braut,

assisterende

direktør,

Peter Johan Schei, tidl. direktør, Fridtjof Nansens
Institutt
Pål Vegar Storeheier, forskningsdirektør, UIT
Norges arktiske universitet
Lindis Nerbø, direktør, Miljøvernavdelinga,
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Idun Grønsberg (ansattvalgt styremedlem),
forsker, GenØk

Harald Valen har hatt permisjon fra stillingen
som administrerende direktør i 2013. Lindis
Nerbø fratrådte sitt styreverv i februar 2014.
Det har vært avholdt 4 styremøter i 2013. Det ble
utbetalt samlet honorar pålydende kr. 67.500 til
styrets medlemmer. Det ble utbetalt kr. 20.000
i lønn og styrehonorar til styreleder. Lønn til
direktør i 2013 har vært kr. 750.000.
VIRKSOMHET
GenØks aktiviteter er innen forskning, rådgiving
og kapasitetsbygging. Vår forskning utføres i
nye laboratorier i Forskningsparken. I tillegg til
laboratoriebaserte modeller, forsøk og analyser
driver GenØk studier av samfunnsmessige og
etiske konsekvenser av ”moderne bioteknologier”.
Alle aktiviteter er forskningsbaserte og målet er
at det skal skapes synergier mellom forskning,
rådgivning og kapasitetsbygging.
Forskere ved GenØk har i løpet av 2013
publisert 22   artikler med fagfellevurdering,
5 bokkapitler, 5 rapporter og 13 kronikker/
debattinnlegg, blant annet i Proteome Science,
Ecotoxicology, Nature, Nature Biotechnology
and Environmental Sciences Europe. 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. I 2013 ble det arrangert
en paneldebatt og to åpne møter i samarbeid
med Bioteknologinemda og UiT Norges arktiske
universitet.

GenØks ledelse:
Anne Ingeborg Myhr, fung. direktør
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GenØk har levert 13 høringsuttalelser relatert til
søknader om markedsføring av GMO-produkter
både i Norge og knyttet til European Food Safety
Authority (EFSA). I tillegg har GenØk levert to
miljørisiko-evalueringer av GM vaksiner som
søkes markedsført i EU og Norge til European
Medicines Agency via Miljødirektoratet.
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
samarbeidet med Norad siden 2003.
Samarbeidet med Norad består av tre
hovedelementer;
forskningssamarbeid
på
instituttnivå, kursvirksomhet og rådgivning
knyttet til risikovurdering.
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 2013 har vi hatt aktivt
forskningssamarbeid med North West University
i Sør-Afrika og Federal University of Santa
Catarina i Brasil.
I november 2013 arrangerte GenØk et regionalt
kurs i biosikkerhet i Florianopolis i Brasil. Kurset
gikk over 6 dager og ga en grunnleggende
innføring i aspekter knyttet til biosikkehet og
genmodifiserte organismer. Deltagerne på
dette kurset var forvaltere, forskere, jurister og
representanter i interesseorganisasjoner fra
ulike land i Sør-Amerika.
Fra med og 2013 tilbyr GenØk tilbyr
en
informasjons-tjeneste
knyttet
til
risikovurderinger av GMO-søknader. Her
kan forvaltningsmyndigheter i utviklingsland
henvende seg til GenØk for å få råd om relevant
faglitteratur og momenter som bør vurderes.
I tillegg ligger GenØks høringssvar sendt til
Miljødirektoratet åpent tilgjengelig på web.
GenØk har en formell avtale om samarbeid innen
forskning og undervisning med Norges Arktiske
Universitet 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. Miljødirektoratet.
GenØks forskere er representert i følgende
utvalg og komiteer:
• Bioteknologinemnda
• Nordisk Kommitté for Bioetik (NCBIO)
• Norges forskningsråds BIOTEK
2021-programstyre
• Norsk miljøforskning mot 2015 (MILJO2015)
• ELSA –Norway
• 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 for vurdering av bærekraft
     ved bruk av sprøytemiddel resistente planter
     (Miljødirektoratet/Bioteknologinemda)
• CEN committee
• Roster of experts on biosafety under the
     Cartagena Protocol on Biosafety
• Arbeidsgruppe på antibiotikaresistens
ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ
Instituttet hadde i 2013 22,9 årsverk fordelt på
gjennomsnittlig 26 ansatte. Antall forskerårsverk
var 18,9. 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 2013 65%.
GenØk har rutiner i sin laboratoriepraksis med
vekt på HMS og generell sikkerhet. Det ble avholdt
4 møter i arbeidsmiljøutvalget (AMU) i 2013.
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 er innrapportert en
mindre alvorlig skade i 2013. Det registrerte
sykefraværet er 4,4%. GenØk hadde i 2013 en
avtale om Inkluderende Arbeidsliv som blant
annet omfattet en samarbeidsavtale med
bedriftshelsetjenesten Hemis. Fokuset har vært
på å skape et godt arbeidsmiljø.
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ØKONOMI OG REGNSKAP
Driftsinntekter for 2013 var kr. 24,3 mill.
Driftsinntektene har bestått av bevilgninger
fra Klima- og miljødepartementet, Norad,
Fredskorpset, samt konkurransebaserte midler
fra Norges forskningsråd og EU.
Det ordinære driftsresultatet i 2013 ble kr.
758.852. Til sammen blir årets resultat etter
finansinntekter kr. 1.055.376. Dette går til styrking
av egenkapitalen.
FORUTSETNING FOR FORTSATT DRIFT
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning
av fortsatt drift. Resultatet for 2013 viser et totalt
overskudd på kr 1.055.376. Årets overskudd
bidrar til at stiftelsens egenkapital er styrket pr.
31.12.2013. Dette innebærer også at GenØk vil
være mer robust i forhold til de utfordringer som
er knyttet til vekst i forskningsaktivitetene.
Det er for år 2014 gitt tilsagn om kr. 11,9 mill.
gjennom post 72, kapittel 1410 Miljøvernforsking
og miljøovervåking i Statsbudsjettet. I tillegg er
det foreløpig gitt tilsagn på til sammen ca. kr. 14.3
mill. fra Norges forskningsråd, Fredskorpset,
Norad og Miljødirektoratet. GenØk har søknader
om ytterligere bevilgninger til faglige oppgaver til
behandling hos oppdragsgivere.

FREMTIDSUTSIKTER
I statsbudsjettet 2014 fikk GenØk tildelt en
bevilgning på til sammen kr. 11,9 mill. gjennom
post 72, Kap. 1410 Miljøvernforsking og
miljøovervåking. Den årlige bevilgningen til
GenØk-senter for biosikkerhet er redusert
med 3 mill. sammenlignet med 2013. Dette
tilsvarer ca 20 % reduksjon, men GenØK vil
søke å   prioritere de oppgaver som er gitt i
tildelingsbrevet og i styringsmøter. I forbindelse
med statsbudsjettet for 2014 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 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 2013.

Tromsø 17. mars 2014
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GenØk - Senter for biosikkerhet

Årsregnskap

Resultatregnskap

2013

2012

2
2
2

25 444 648
840 667
-1 948 824
24 336 491

33 496 749
657 962
-2 517 943
31 636 768

9
3, 7
5
3

3 383 042
14 243 027
295 728
5 655 842
23 577 639

7 189 376
16 595 844
295 728
5 679 265
29 760 213

Driftsresultat

758 852

1 876 555

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt

296 524

276 148

Ordinært resultat før skattekostnad

1 055 376

2 152 703

Årsresultat

1 055 376

2 152 703

1 055 376

2 152 703

Driftsinntekter
Sum bevilgning
Annen driftsinntekt
Overføringer til neste års regnskap
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital

Note

6
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Balanse pr. 31. desember
Anleggsmidler

Note

2013

2012

1 690 044
1 690 044

1 985 772
1 985 772

1 690 044

1 985 772

1 313 975
1 313 975

17 392
17 392

16 090 966

13 249 127

Sum omløpsmidler

17 404 941

13 266 519

Sum eiendeler

19 094 985

15 252 291

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner
ol.
Sum varige driftsmidler

5

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler

Fordringer

Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

4
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Balanse pr. 31. desember
Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital
Sum innskutt egenkapital

6

500 000
500 000

500 000
500 000

6

7 336 175
7 336 175

6 280 799
6 280 799

7 836 175

6 780 799

1 346 605
1 346 605

1 502 395
1 502 395

1 104 974
722 166
8 085 065
9 912 205

479 476
801 019
5 688 602
6 969 097

Sum gjeld

11 258 810

8 471 492

Sum egenkapital og gjeld

19 094 985

15 252 291

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld

Avsetninger for forpliktelser

Pensjonsforpliktelser
Sum avsetning for forpliktelser

7

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

4
8

31. desember 2013
Tromsø, 17. mars 2014

Svein Harald Ludvigsen
Styreleder

Geir Sverre Braut
Styremedlem

Idun Merete Grønsberg
Styremedlem

Peter Johan Schei
Styremedlem

Pål Vegar Storeheier
Styremedlem

Anne Ingeborg Myhr
Administrerende direktør
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Noter til regnskapet for 2013
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 biosikkerherhet er ikke skattepliktig.
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Noter til regnskapet for 2013
Note 2 - Annen driftsinntekt

Sum bevilgning består av:

Legatmidler og salg utstyr
Andre bevilgninger (Salmat, Fr.Nansens institutt og EU)
Tilskudd Miljøverndepartementet*
Bevilgninger Norges forskningsråd
Bevilgninger Norad
Bevilgninger Fredskorpset
Bevilgninger Miljødirektoratet
Overføringer fra forrige år

2013

2012

17 075
426 435
14 900 000
1 323 000
6 710 000
0
400 000
1 668 138
25 444 648

54 536
8 000
14 900 000
1 156 000
11 006 000
2 867 766
0
3 504 447
33 496 749

*Miljøverndepartementet har skiftet navn til Klima- og miljødepartementet

Annen driftsinntekt består av:

Framleie av lokaler
Diverse refusjoner og kursavgift

Overføringer til neste år:
Norges forskningsråd
Norad
EU
Fr.Nansens institutt
Salmat
Fredskorpset
Miljødirektoratet

Sum inntekt

676 366
164 301
840 667

541 787
116 175
657 962

416 300
712 000
144 800
150 000
125 724
0
400 000
1 948 824

6 000
608 255
0
0
0
1 903 688
0
2 517 943

24 336 491

31 636 768
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Noter til regnskapet for 2013
Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor
Lønnskostnader

Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Personalforsikring/sosiale kostnader
Sum

2013
10 935 360
1 080 248
1 535 383
692 036
14 243 027

2012
14 947 414
692 373
1 245 173
-289 115
16 595 845

26

35

Gjennomsnittlig antall årsverk

Ytelser til ledende personer
Lønn daglig leder
Styreleder
Styret for øvrig

750 000
20 000
47 500

Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Stiftelsens
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Stiftelsen 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. 31.12.2013:
Under 30 år:
2
Fra 30 til 50 år:
17
Over 50 år:
2
Totalt:
21

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:
Lovpålagt revisjon
Andre tjenester
Sum

2013
95 468
55 875
151 343

Merverdiavgift er inkludert i revisjonshonoraret.

Note 4 -

Bankinnskudd

2013
425 111

Bundne skattetrekksmidler utgjør
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Noter til regnskapet for 2013
Note 5 - Varige driftsmidler
Laboratorie

2 003 088
2 003 088

Inventar
og annen
eiendom
477 147
477 147

2 480 235
2 480 235

Akk.avskrivning 31.12.

-567 542

-222 650

-790 192

Balanseført pr. 31.12.

1 435 546

254 497

1 690 043

200 309

95 419

295 728

10
Lineær

5
Lineær

Grunnkapital

Annen
egenkapital
6 280 799
1 055 376
7 336 175

Anskaffelseskost 01.01.
Anskaffelseskost 31.12.

Årets avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Sum

Note 6 - Egenkapital

Egenkapital 01.01.2013
Årsresultat
Egenkapital 31.12.2013

500 000
0
500 000
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Sum
6 780 799
1 055 376
7 836 175
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Noter til regnskapet for 2013
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 21 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.
2013
2012
Opptjente pensjonsforpliktelser
Ikke realisert aktuarielt tap (gevinst)
Beregnede pensjonsforpliktelser
Pensjonsmidler (til markedsverdi)
Ikke resultatført virkning av estimatavvik
Netto pensjonsforpliktelse

8 581 921
-974 076
7 607 845
7 235 316
974 076
1 346 605

5 372 474
1 861 551
7 234 025
5 731 630
0
1 502 395

2013
3%
2,5%
3,5%
0,6%
4,4%

2012
4,2%
2,5%
3%
0,7%
3,6%

Økonomiske forutsetninger:

Diskonteringsrente
Forventet lønnsregulering
Forventet G-regulering
Forventet pensjonsregulering under utbetaling
Forventet avkastning pensjonsmidler

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det
gjelder demografiske faktorer ved beregning av Stiftelsens pensjonsforpliktelse pr 31.12.2013.
GenØk - Senter for biosikkerhet har ila 2013 gjort en prinsippendring der estimatavvik ikke er medtatt i
balansen. Dette er i henhold til forsiktighetsprinsippet og god regnskapsskikk for små foretak.

S e n t e r f or b i o s i k k e r h e t

29

Noter til regnskapet for 2013
Note 8 - Annen kortsiktig gjeld
Påløpte kostnader
Skyldig feriepenger
Avsetning NORAD
Avsetning Norges Forskningsråd
Avsetning Fredskorpset
Avsetning Salmat
Avsetning EU
Avsetning Fr.Nansens institutt
Avsetning Miljødirektoratet
Innbetalt fra Norad - vedrørende 2014
Sum

2013
1 220 131
1 248 959
718 726
416 300
260 425
125 724
144 800
150 000
400 000
3 400 000
8 085 065

2012
1 706 016
1 464 643
608 255
6 000
1 903 688
0
0
0
0
0
5 688 602

Det ble i 2012 gjort en avsetning på kroner 936 700 til påløpte kostnader i forbindelse med et
kapasitetsbyggingsprosjekt i Brasil og Sør-Afrika. Grunnet usikkerhet knyttet til finansiering ble det gjort
en avsetning til påløpte kostnader og forventede påløpte kostnader pr april 2013.
Avsetningen er tilbakeført i løpet av 2013.

Note 9 - Varekostnad består av
GenØk - Senter for biosikkerhet arrangerte i 2012 konferanse med midler mottatt fra Norad. I 2013 har
stiftelsen hatt et samarbeidsprosjekt med HUB i Brasil, Sør-Afrika og Asia, der kostnadsbildet har vært
lavere enn 2012.
2013
2012
Diverse utstyr til lab og annet driftsmateriell
902 678
1 694 882
Kostnader knyttet til konferanse
0
4 557 794
Overføring samarbeidsprosjekt “hub’er”
3 372 291
0
Påløpte prosjektkostnader
-891 927
936 700
Sum
3 383 042
7 189 376
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Søknad av Suntory Holdings Limited for nellik SHD-275314
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