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GenØk Senter for biosikkerhet
GenØk – Senter for biosikkerhet ble stiftet i 1998 og er
en ideell og uavhengig forskningsstiftelse lokalisert til
forskningsmiljøene ved UiT Norges arktiske universitet og
SIVA Innovasjonssenter Tromsø.
GenØks visjon er trygg bruk av bioteknologi. Med
utgangspunkt i fagfeltet genøkologi driver GenØk forskning,
rådgivning, internasjonal kompetansebygging samt
undervisning relatert til biosikkerhet ved bruk av ”moderne
bioteknologier”. Dette vil si genmodifisering, syntetisk biologi
og nanobioteknologi. Stiftelsen fokuserer spesielt på miljø- og
helsemessige konsekvenser, samt på bærekraftaspekter ved
anvendelse av slike teknologier. GenØk driver også utstrakt
informasjonsvirksomhet innen sitt kompetanseområde.
GenØk har 41 ansatte pr. 31.12.
GenØks strategi ble vedtatt av GenØks styre i oktober 2014.
Som en del av strategiarbeidet arrangerte GenØk den
13. juni 2014 et seminar om risiko og kunnskapshull ved
genmodifiserte organismer (GMO).
Våre nærmeste samarbeidspartnere er UiT Norges arktiske
universitet, Third World Network (Malaysia), Federal University
of Santa Catarina (Brasil) og North-West University (Sør-Afrika).
I 2007 ble GenØk utnevnt til nasjonalt kompetansesenter
innen biosikkerhet.
GenØks innvirkning skal være synlig i fagmiljøene samt i det
offentlige, og være basert på at GenØk som organisasjon har
høy faglig kompetanse som kan levere gode fagfellevurderte
forskningsartikler samt saklige og balanserte utredninger og
rådgivning til statsforvaltningen.
I denne rapporten ønsker vi å presentere året som har gått,
regnskap for 2014 samt utvalgte prosjekter fra våre fagfelt.
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Forskning

Rådgivning

Kapasitetsbygging

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

GenØk er involvert i rådgivning
og risikovurderinger for Klimaog miljødepartementet og
Miljødirektoratet vedrørende nye
genmodifiserte organismer og virusbaserte vaksiner som søkes godkjent i
Norge og Europa.

GenØks kapasitetsbyggingsaktiviteter omfatter:

• Human helse og ernæring
• Miljø og naturressurser
(biodiversitet, økologi, landbruk
og akvakultur)
• Samfunn, økologi og etikk knyttet til
biosikkerhet

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.

• 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 innen forskning, rådgivning
og kapasitetsbygging foregår i Tromsø og den laboratoriebaserte forskningen blir utført i nye fasiliteter i SIVA
Innovasojonssenter Tromsø. Laboratoriene er godkjente for
forskning på GMO.
Våre forskningsaktiviteter er fordelt på fire kjerneområder:

De siste årene har GenØk sammen med lokale partnere
bygget opp to sentre for genøkologiske studier, kalt “hub’er”
som fungerer som regionale sentra for Amerika (med base
i Florianopolis, Brasil) og i sørlige Afrika (med knutepunkt
i Potchefstroom, Sør-Afrika). Arbeidet med å etablere et
tilsvarende senter i Asia er påbegynt.

• Molekylær- og mikrobiologi
• Virologi og vaksiner
• Økotoksiologi, økologi og økosystem
• Samfunn, økologi og etikk

Styret

Direktør

Administrasjon

Formidling

Kapasitetsbygging/
kurs

Rådgivning/
overvåking

Forskning

Oppdrag/
task forces

Tromsø Hub

Asia Hub

Amerika Hub

Afrika Hub
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GenØks ansatte per 31.12.2014

Amaranta Herrero
Forsker II

Andreas Steffensen
Masterstudent

Angelika Hilbeck
Seniorrådgiver

Anne I. Myhr
Direktør

Arinze Okoli
Forsker II

Berit Tømmerås
Lableder/Forsker III

Carina M. Rover
FK utvekslingsforsker

Cathrine Brynjulfsen
Admin.sekretær

Cecilie Bækkedal
FK utvekslingsforsker

Charlotte Petersen
FK utvekslingsforsker

Collins O. Offor
Masterstudent

Diana K. Diaz C.
FK utvekslingsforsker

Desiree Fourie
FK utvekslingsforsker

Elisabeth Olsen
Labingeniør

Fern Wickson
Prosjektleder/Forsker II

Flor R. Lopez
Stipendiat

Frøydis Gillund
Forsker II

Heinrich Odendaal
FK utvekslingsforsker

Hermoine J. Venter
FK utvekslingsforsker

Idun M. Grønsberg
Forsker II

Inger Ottesen
Økonimiansvarlig

Jan Husby
Seniorrådgiver

Julia Eggert
Forsker III *

Kaare M. Nielsen
Seniorrådgiver

Karoline S. Nørstrud
FK utvekslingsforsker

Katrine Jaklin
Administrasjonsleder

Leon Bizzocchi
FK utvekslingsforsker

Lilian van Hove
Forsker III

Lise Nordgård

Magnus S. Bjørsvik
FK utvekslingsforsker

Malachy I. Okeke

Rådgivningsleder/Forsker II

Marianne Iversen
Forsker III

Martin Earl Forbes
FK utvekslingsforsker

Morten Tryland
Seniorrådgiver

Odd-Gunnar Wikmark
Prosjektleder/Forsker II

Rafael F. Benevenuto
FK utvekslingsforsker

Rosa A. Binimelis A.
Forsker II

Søren Overballe-Petersen

Terje Traavik
Konsulent

Thomas Bøhn

Ørjan Olsvik
Konsulent *

* i permisjon

Prosjektleder/Forsker II

Forsker II

Prosjektleder/Forsker I
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GenØk i 2014
GenØks strategi
I Longyearbyen den 13. oktober ble GenØks strategi
vedtatt av styret. Strategiarbeidet ved GenØk har pågått
siden 2012, og styret, de ansatte, samarbeidspartnere
og oppdragsgivere har vært involvert. I GenØks strategi
legges det stor vekt på samfunnsansvar og viktigheten
av at GenØks forskningsprosjekter, artikler, rapporter, kurs
og andre oppgaver er av høy kvalitet og møter de miljøog samfunnsmessige utfordringer anvendelse av nye
bioteknologier kan ha.

Dr. Arinze Okoli har i løpet av 2014 startet opp et prosjekt
finansiert av NFR og det Sør-Afrikanske forskningsrådet. Dette
prosjektet utføres i samarbeid med University of Fort Hare og
fokuset er på bruk av naturlig forekommende bakterier for
rensning av vann.

I forbindelse med strategiarbeidet ble det den 13. juni
arrangert et seminar hvor sentrale eksperter fra forvaltningen
og forskningssektoren deltok. Tema for dette seminaret var
GMO: Risiko og kunnskapshull. Internt har GenØk fulgt opp
dette med en rapport hvor kunnskapshull og usikkerhet
knyttet til miljørisiko blir beskrevet for GM-planter, GM-trær,
GM-virus, GM-mikroorganismer og transgen laks. Denne
rapporten vil bli publisert i 2015.

Nye satsninger
I 2014 ble det startet opp to nye prosjekter i GenØks
laboratorier. Et prosjekt innen undersøkelse av
antibiotikaresistens i miljøet, og et på nedbrytningsprodukter
av sprøytemidler i GM-planter. I 2014 har det generelt vært
mye oppmerksomhet rundt antibiotikaresistens. GenØk
ønsker å følge dette opp med å identifisere hvor mye
resistens som allerede finnes i jord og i elve-/sjømudder. Det
andre prosjektet er av relevans for sikkerhet ved bruk av GMplanter i mat og fôr, og målet er å finne ut om sprøytemidler og
nedbrytningsprodukter fra sprøytemidler kan ha antimikrobiell
aktivitet.
I løpet av 2014 fikk GenØk tilslag på flere prosjekter fra Norges
forskningsråd (NFR) innen ansvarlig nanoteknologiutvikling,
bærekraftaspekter ved landbruk, og bevaring av maisens
genetiske mangfold. Dr. Fern Wickson er prosjektleder, og
prosjektene bringer inn et bredt nasjonalt og internasjonalt
nettverk, samt fører til ansettelser av en stipendiat og flere
forskere.

©DollarPhotoClub #53946283

Syntetisk biologi
GenØk følger nøye med på utviklingen av nye bioteknologier.
En rapport om nye metoder for genmodifisering ble
ferdigskrevet og vil bli publisert i 2015. Syntetisk biologi er en
nytt spennende felt som faller inn under genteknologi. Den
28. august inviterte GenØk til en konferanse om syntetisk
biologi i samarbeid med Nordforsk og Bioteknologirådet.
Under denne konferansen ble følgende spørsmål diskutert:
Kan syntetisk biologi bidra til å gjøre bioteknologien mer
nyskapende, åpen og bærekraftig? Eller er de mulige
risikoene større enn gevinstene? Blant foredragsholderne
var Prof. Drew Andy fra Stanford University som er en
internasjonalt ledende forsker og samfunnsdebattant innen
syntetisk biologi.
Utenriksdepartementet kontaktet GenØk i november med
et ønske om at GenØk skal lede den norske satsningen på
kapasitetsbygging relatert til syntetisk biologi for utviklingsland. Sammen med Bioforsk og lokale partnere skal GenØk i
2015 organisere et ukeskurs i Afrika og et i Asia, samt publisere
en rapport om temaet. Klima- og miljødepartementet og
Landbruks- og matdepartementet deltar også i prosjektet.

Nye biosikkerhetsrapporter

©Katrine Jaklin

Bilde: Forsker og prosjektleder Fern Wickson.

I løpet av 2014 har ansatte på GenØk skrevet på flere
rapporter på oppdrag fra Miljødirektoratet. To av disse
rapportene ble publisert i 2014: en som omhandler hvordan
et varmere klima kan bringe med seg nye virus til Norge, og
en som omhandler overvåkningsstrategier for miljøeffekter
ved eventuell godkjenning av GM-raps i Norge. I tillegg har
det blitt publisert en rapport basert på tema av relevans for
vurdering av bærekraft ved en eventuell godkjenning av GM
potet i Norge.
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Nye styremedlemmer
Miljøvernsjef Guri Tveito hos Sysselmannen på Svalbard
overtok som styremedlem i 2014 for Lindis Nerbø. Petter
Arnesen, Direktør hos Marine Harvest kom også inn som nytt
styremedlem.

Masterstudenter til GenØk
I starten av august kom Collins Obiorah Offor til GenØk som
Erasmus-student. Collins, som opprinnelig er fra Nigeria,
studerer ved University of Applied Science, Krems, Østerrike.
Han fikk anledning til å tilbringe det fjerde semesteret i
masterstudiene på GenØks virologiavdeling under veiledning
av Dr. Malachy Ifeanyi Okeke. Andreas Steffensen som er
Masterstudent i farmasi har i samme periode vært tilknyttet
antibiotika-resistensprosjektet med Dr. Lise Nordgård som
intern veileder.

Nye FK-utvekslinger
I midten av mai ble den femte runden med Fredskorpsutveksling av unge forskerspirer startet opp. Totalt er det 12
stykker fra henholdsvis Brasil, Sør-Afrika og Norge som deltar
i en tre-veis utveksling i mellom GenØk og Federal University
of Santa Catarina i Florianópolis, Brasil samt North-West
University i Potchefstroom, Sør-Afrika. Denne utvekslingen
styrker forskningssamarbeidet mellom de tre institusjonene.

Mange kapasitetsbyggingsaktiviteter
I 2014 har GenØk for første gang arrangert biosikkerhetskurs
i samarbeid med myndigheter i andre land: et kurs ble holdt
i Moldova og et i Uruguay. I tillegg så arrangerte GenØk to
godt besøkte seminarer under partsmøtet under Cartagena
protokollen (COPMOP 7) i Sør-Korea.
Forskningssamarbeidet med Federal University of
Santa Catarina i Florianópolis, Brasil samt North-West
University i Potchefstroom, Sør-Afrika har ført til mange nye
masterstudenter og vitenskapelige artikler. Ved årsskiftet ble
forskningsledelsen i tråd med en bærekraftstrategi overlatt til
Prof. Nodari i Brasil og Prof. van den Berg i Sør- Afrika. GenØk
håper på videre samarbeid i fremtiden.

Bilde: Anne I. Myhr, Elisabeth Aspaker og Svein Ludvigsen.

Besøk på GenØk
Fiskeriminister Elisabeth Aspaker, i følge med Randi Marie
Lokøy Holtungen, Victoria Braathen og Halvard Wensel,
besøkte GenØk den 20. februar. Tema for møtet var bruk av
moderne bioteknologi (GM-fôr, GM-vaksiner og transgen
laks) innen havbruksnæringen, og hva GenØk kan gjøre for
å avdekke områder med kunnskapshull og usikkerhet. Som
oppfølging til dette møtet arrangerte GenØk et seminar hos
Nærings- og fiskeridepartementet den 30. april.

Bidrag i debatten rundt godkjenning av GMO
I lys av høstens debatt rundt godkjenning av genmodifisert
mais, satte GenØk ned en task force som skrev en faguttalelse
om saken. GenØk har tidligere kommentert de aktuelle
maistypene og entydig anbefalt at de ikke burde godkjennes.
I denne faguttalelsen anbefalte GenØk at en eventuell
åpning for import og omsetning av GM-planter bør medføre
ytterligere forskning på risiko for uønskede effekter på helse
og miljø, samt hvilke konsekvenser dette har for bærekraft og
samfunnsnytte. Ansatte ved GenØk bidro i forbindelsen med
debatten som pågikk i ulike medier med et intervju på radio og
med en kronikk.

Statsbudsjettet for 2014
Tildeling over statsbudsjettet var i 2014 uendret fra 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.

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

©DollarPhotoClub #73273098

• 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

De etiske utfordringene ved biosikkerhetsforskning
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.

©DollarPhotoClub #75620250

Når det gjelder biosikkerhetsforskning knyttet til moderne
bioteknologier kan man stille konkrete og etiske spørsmål
angående:
a) manglende åpenhet rundt forskning, og lite tilgjengelighet
av materiale for uavhengig testing,
b) kvalitetsvurdering av vitenskapelige publikasjoner og
risikovurderingen som skal legges til grunnlag for politiske
beslutninger,
c) hvordan verdier spiller en viktig rolle i risikovurderinger og
biosikkerhetsforskning,
d) ansvarlig og robust teknologiutvikling, og
e) usikkerhetsanalyser.

©DollarPhotoClub #42501384
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The Agri/Cultures project
I 2014 fikk forsker Fern Wickson
et prestisjefylt stipend til et fireårig
forskningsprosjekt under Norges
forskningsråds FRIPRO-program for
unge forskningstalenter.
Norge har vært et foregangsland
internasjonalt når det gjelder regulering
av genteknologi. Genteknologiloven
krever eksplisitt at innføring og
bruk av genmodifiserte organismer
(GMO) skal være sosialt og etisk
forsvarlig, og at det legges stor vekt
på samfunnsmessig nytte og bidrag
til en bærekraftig utvikling. Til tross
for dette er det i dag mangel på
kunnskap om disse spørsmålene
knyttet til GMO, mangel på konkrete
forskningsmetoder, og en mangel
på klarhet om hvordan man kan
vurdere dette i et samfunnsøkonomisk
perspektiv.

For å redusere disse
utfordringene har prosjektet
mottatt støtte til å:
a) utvikle nye måter for å vurdere og
forske på GMO, slik at GMO ikke lengre
ansees å være isolerte teknologiske
objekter som kan bli vurdert adskilt
fra annet, men heller som en del av
et dynamiske nettverk av sosiale,
økologiske og tekniske forhold som
må vurderes sammen som en pakke,

mulighetene for sameksistens mellom
disse tre jordbrukssystemene. For å
skape økt innsikt vil kartene spesielt
legge vekt på å illustrere hvilke
verdenssyn og tilnærminger relatert
til mennesker og naturforhold som
er innebygd hos aktørene i de ulike
jordbrukssystemene.
Prosjektet vil også fokusere på
spesifikke aktører og interessenter
innenfor
de
relasjonelle
nettverkene som er viktige i de ulike
jordbrukssystemene, med et særlig
fokus på sårbare aktører som
bier og birøktere I dette arbeidet
vil målsetningen være å forstå
hvordan de tre systemene anvendt
på maisproduksjon påvirker bier og
birøktere og hvordan vurderingen av
bærekraft, samfunnsnytte og etisk
forsvarlighet blir oppfattet fra de ulike
interessentenes perspektiv.
I tillegg til ordinære forskningsresultater, slik som publikasjoner
i
internasjonale
fagfellevurderte
tidsskrifter, rapporter og populærvitenskapelige artikler, vil dette
prosjektet også utvikle en digital
identitet gjennom bruk av ulike digitale
plattformer.

b) generere relevant kunnskap
som fører til at GMO blir vurdert i en
helhetlig sammenheng og opp mot
kriterier for bærekraft, samfunnsmessig
nytte og etisk forsvarlighet, samt
sammenligne dette nettverket med de
innen konvensjonelle og økologiske
jordbrukssystem.
c) utforske nyskapende metoder
for å fange opp og visualisere
disse relasjonelle nettverkene slik
at informasjonen er tilgjengelig,
engasjerende, relevant og nyttig for
publikum og politikere.
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Prosjektet vil lage kart som viser de
sosio-økologiske og teknokulturelle
nettverkene involvert i ulike jordbrukssystemer, med fokus på et casestudie
av Bt-mais, og sammenligne dette med
konvensjonelle og økologiske systemer
av mais. Prosjektet vil også undersøke

Prosjektleder:
Fern Wickson (Forsker II, prosjektleder)
Prosjektgruppe:
Amaranta Herrero (Forsker II) og
Rosa Binimelis (Forsker II).
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Antibiotikaresistensgener i GMO
– finnes de i miljø i Tromsø?
Verdens helseorganisasjon (WHO) slo i 2012 fast at
antibiotikaresistens er en av de tre største helsetruslene
verden står overfor. Generelt eksisterer det lite kunnskap om
tilstedeværelse og omfang av resistens i ulike miljø i Norge.
Naturmiljø som jord, ferskvann, sjø og sedimenter er i dag lite
undersøkt med hensyn på forekomst av resistens. Videre er
det liten kunnskap om i hvilken grad antibiotikaresistensgener
brukt i framstillingen av genmodifiserte planter (ARM gener)
vil kunne påvirke antibiotikaresistens situasjonen.
NptII genet koder for en aminoglykoside transferase som
gir resistens mot antibiotikum som kanamycin, neomycin,
paromycin, butirosin, gentamycin B og genticin. Genet brukes
i dag som en seleksjonsmarkør i framstillingen av GMO. EUs
eget helse- og miljørisikovurderingsorgan EFSA har i en
rapport konkludert med at nptII kan brukes uten restriksjoner.
Konklusjonen er bl.a. basert på at det allerede er høy forekomst
av nptII i bakteriepopulasjoner.
For å kunne evaluere hvilken potensiell betydning utslipp av
GMO som inneholder nptII som markørgen vil ha, er det viktig
å studere forekomsten av nptII i jord med ulik grad av eksponering for antibiotika, eks. beiteområder for husdyr, skog, etc.
i tillegg til viltlevende pattedyr, fugler og vann. Det er veldig
få studier tilgjengelig som sier noe om forekomsten av nptII
i miljø i Europa men de fleste tilgjengelige fagfellevurderte
studiene viser til lav forekomst av nptII-genet hos bakterier i
ikke kliniske miljøer.

Laboratorieprodusert DNA

Normal celle

I september 2014 startet GenØk opp en pilotstudie
hvor hensikten har vært å etablere metoder for å kunne
studere forekomsten av nptII i jord i Tromsø, hos aerobekultiveringsbare bakterier, og i jord-DNA. Jord er et komplekst
og mangfoldig miljø for bakterier og har alle kvaliteter for
å kunne være et potensielt reservoar for resistensgener. I
samarbeid med Bioforsk Tromsø har vi samlet inn jordprøver
fra jord hvor det i dag er bruk av husdyrgjødsel, jord hvor det
tidligere har vært bruk av husdyrgjødsel (ca 7 år siden) og jord
hvor der ikke har vært noen bruk av husdyrgjødsel
Av totalt 106-107 kultiverbare bakterier i de ulike jordområdene
viser resultatene våre at ca 3-12% av bakteriene er Kmresistente, men at ingen av de ca 600 Km-resistente bakteriene
vi har analysert er bærere av nptII-genet. Siden kun 1-2% av
jordbakterier kan dyrkes har vi også gjort direkte analyse av
jord-DNA fra de tre ulike feltene, ved å isolere DNA fra jord og
videre kjøre kvalitativ- og kvantitativ PCR. Heller ikke her har
vi observert forekomst av nptII i noen av prøvene fra de ulike
jordområdene.
Konklusjonen av vårt pilotstudie er at det er ingen eller lav
forekomst av nptII genet i bakterier og jord-DNA i de tre ulike
jordområdene vi har undersøkt i Tromsø. Videre oppfølging
av dette pilotstudiet vil være å utvide studien og undersøke
ulike relevante miljø med tanke på forekomst av nptII genet
og også studere konsentrasjon av kanamycin i de samme
miljøene.

Antibiotikaresistens
markørgen, Promotor,
Transgen, Terminator.

Transgen celle
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Genmodifisert
plante

Figur: Dette er en forenklet framstilling av genmodifiseringsprosessen. Det
DNAet man er interessert i blir vanligvis koblet sammen med et markørgen,
som gjør det enkelt å skille de transgene cellene/plantene fra dem som ikke
har det. Et slikt markørgen er ofte et antibiotikaresistensgen.

Samarbeidspartnere:
Kaare Magne Nielsen, GenØk, HIOA; UiT, Institutt for
Farmasi, Forskningsgruppen mikrobiologi; Bioforsk,
Tromsø; Markus Woegerbauer, Austrian Agency for Health
and Food Safety (AGES), Vienna
Fagressurser:
Andreas Steffensen (Masterstudent), Søren OverballePetersen (Forsker II), Elisabeth Olsen (Ingeniør), og Lise
Nordgård (Forsker II, prosjektleder)
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Rådgivning
• Risikovurderinger av genmodifiserte
organismer (GMO) og
GM legemidler på oppdrag fra
Miljødirektoratet
• 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 en 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 GMO.
Dette inkluderer GM planter, GM
mikroorganismer og GM legemidler.
I 2014 har GenØk levert innspill til
direktoratet angående 4 offentlige
høringer vedrørende GM planter.
Høringssvarene ligger på GenØk sin
nettside.
GenØk har også levert skriftlig
miljørisikovurdering av tre GM vaksine
markedsføringssøknader innmeldt via
European Medicine Agency (EMA), og
vært korapportør på en søknad.

Komitéer og møtedeltagelse
GenØk har i løpet av 2014 deltatt i
nasjonale og internasjonale komiteer
og arbeidsgrupper. I 2014 har GenØk
vært
representert i Bioteknologirådet,
Nordisk komite for bioetikk (NCBIO),
Norges forskningsråds BIOTEK 2021
og ELSA programstyre, Ressursgruppa
på Insektresistente genmodifiserte
planter og bærekraft (Miljødirektoratet/
Bioteknologirådet), ELSA: Norway
nettverket, Vitenskapskomiteen
for Mattrygghet (VKM) og the
Intergovernmental Science-Policy
Platform on Biodiversity and
Ecosystem sevices (IPBES).

I tillegg er GenØk representert
i komitéen: Ad Hoc Technical
Expert Group on Socio Economic
Consideration og Roster of experts on
biosafety under Cartagenaprotokollen.
I 2014 har GenØk arrangert en
konferanse om syntetisk biologi
i samarbeid med Nordforsk og
Bioteknologirådet, samt arrangert et
seminar om kunnskapshull og risiko
ved GMO.

GenØk rapporter
Ved siden av direkte rådgiving til
markedsføringssøknader, leverer
GenØk også utredninger og rapporter
på oppdrag eller på eget initiativ. I 2014
ble det publisert rapporter om:
• “Bærekraft ved dyrking av GM-potet
med tørråteresistens”, prosjektleder
Frøydis Gillund.
• “Sustainability Assessment of
Genetically Modified Herbicide
Tolerant Crops: The Case of
IntactaTM Roundup ReadyTM
2Pro in Brazil in light of the
Norwegian Gene Technology Act”,
prosjektleder Georgina CatacoraVargas.
• ”Climate Changes and Emerging
Wildlife-Borne Viruses in Norway:
Facts, Uncertainty and Precaution”,
prosjektleder Terje Traavik.
I tillegg jobbet GenØk med rapporter
om:
• “Miljørisiko ved soppresistent
genmodifisert raps”, prosjektleder
Idun M. Grønsberg.
• Prosjektleder Lise Nordgård jobbet
med en rapport om kunnskapshull
og risiko i forhold til GMO.
• “Current status of emerging
technologies for plant breeding:
Biosafety and knowledge gaps
of site directed nucleases and
oligonucleotide-directed
mutagenesis“, prosjektleder
Odd-Gunnar Wikmark.

©iStockPhoto #2086861

GenØk driver med forskningsbasert
rådgivning innen vårt kompetanseområde på miljø-, helse og
samfunnsmessige konsekvenser ved
bruk av genteknologi. Rådgivningen
på GenØk består i:
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Miljørisiko ved soppresistent
genmodifisert raps
Rapport:
Miljørisiko ved soppresistent
		genmodifisert raps
Prosjektleder:

Idun Merete Grønsberg

Prosjektgruppe:
Idun Merete Grønsberg, Frøydis Gillund, Lise Nordgård, Jan
Husby, Angelika Hilbeck, Marianne Iversen og Anne I. Myhr.
Oppsummering
På oppdrag av Miljødirektoratet har GenØk - Senter for
biosikkerhet gjennomført et forskningsprosjekt som
omhandler potensiell miljørisiko knyttet til import og dyrking
av soppresistent GM-raps/ryps i Norge. Prosjektet har
inkludert et litteraturstudie, en spørreundersøkelse og en
workshop med forskere og rådgivere. Målet med prosjektet
har vært å kartlegge kunnskapshull og forskningsbehov
ved en eventuell innføring av soppresistent GM-raps/
rybs. Fokuset har vært spesielt knyttet til miljørisiko og
konsekvenser for biologisk mangfold.
Resultater fra prosjektet viser at det er store kunnskapshull
knyttet til mulige miljørisikoer ved import og dyrkning av
GM-raps/ryps.
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Det er spesielt viktig med mer
informasjon om:
• Norske forhold som kan påvirke potensiell
utbredelse av GM hybrider i norsk natur.
• Soppresistens hos raps og påvirkning av
ulike klimatiske forhold.
• Utbredelse av og varianter av de ulike
sopp og patogener som kan påvirke raps/
rybs dyrkingen: finnes det spesielle
varianter av disse i Norge som gjør at
soppresistent GM raps/rybs ikke vil kunne
vokse og fungere optimalt her?

Rapporten ble skrevet på oppdrag av Miljødirektoratet og
vil bli publisert i 2015.

• Dyrking, sprednings mekanismer, hybrid
dannelser og mulighet for overlevelse og
reproduksjon («fitness») hos hybrider.
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Climate Changes and Emerging
Wildlife-Borne Viruses in Norway
Rapport:

Climate Changes and Emerging 		
Wildlife-Borne Viruses in Norway: - Facts,
Uncertainty and Precaution

Prosjektleder:

Terje Traavik

Klimaendringer og økende temperaturer vil gjøre det mulig
for en rekke arter å etablere seg lenger nord enn tidligere.
Stikkmygg, sviknott, flått, smågnagere og flaggermus sprer
seg alle mot nord, og kan bringe med seg virus til nye
områder. Trekkfugler kan også føre med seg virus over
lange avstander, innen og mellom kontinentene. Det kan
også mennesker som er viremiske (har virus i blodet) mens
de reiser over lange avstander i løpet av kort tid.
Terje Traavik har på oppdrag fra Miljødirektoratet skrevet
en rapport som belyser kunnskapshull relatert til mulig
spredning av “nye” virus-arter som har reservoarer i
viltlevende dyr og insekter. Omfanget er uklart, Traavik viser
derfor til at det er behov for mer forskning og overvåking for
å finne tiltak som kan begrense spredningen.
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Climate Changes and Emerging
Wildlife-Borne Viruses in Norway:
Facts, Uncertainty and Precaution

Biosafety Report 2014/01

Rapporten søker å:
• Forklare kompleksiteten av virusartenes
livssyklus, og hvordan disse kan bli påvirket av
klimaendringene.
• Analysere våre muligheter til, basert på dagens
kunnskapsnivå, å forstå klimaendringenes
påvirkninger av virus-vert-miljø interaksjonene
i fremtiden.
• Skissere det kunnskapstilfanget som er
nødvendig for å utforme mer presise føre-var –
baserte scenarier og modeller angående
omfang og konsekvenser ved spredning av
nye virus.

Rapporten ble skrevet på oppdrag av Miljødirektoratet og
ble publisert i 2014.

• Anbefale rask igangsetting av forskning,
overvåking og andre tiltak som kan gjøre
samfunnet i stand til å fungere proaktivt
i forhold til mulige uønskede effekter på
økosystem, dyre- og folkehelsen.
Senter for biosikkerhet | 13

Cartagenaprotokollen om biosikkerhet under Konvensjonen
om biologisk mangfold har som formål å bidra til sikrere
overføring, håndtering og bruk av GMO som kan ha skadelige
effekter på miljø og helse. Norge er en av de 169 landene som
har ratifisert protokollen.
Det overordnede målet med programmet i 2013-2014
har vært 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.

GenØks høringssvar er
også gjort søkbare
gjennom en database
på GenØks
hjemmeside.
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Kapasitetsbygging

• Å styrke utviklings-landenes evne til å utføre
risikovurderinger og –evalueringer.
• Å bidra til utvikling av sterke akademiske forskningsog undervisningsmiljøer innenfor en institusjon som kan
fungere som et knutepunkt for andre institusjoner i landet
eller regionen.

Kurs og rådgivning
I 2014 arrangerte GenØk to internasjonale kurs i biosikkerhet.
Det ene kurset ble organisert i februar i samarbeid med
Miljødepartementet i Chisinau i Moldova. I tillegg til en
innføring i ulike problemstillinger knyttet til biosikkerhet og
genmodifiserte organsimer, ble det også satt av tid til å teste
“Roadmap for Risk Assessment” som er utviklet gjennom
arbeid i Cartagenaprotokollen. Testingen ble ledet av
representanter fra Sekretariatet til Konvensjonen om biologisk
mangfold.
GenØk organiserte i september et biosikkerhetskurs i
Montevideo i samarbeid med Utenriksdepartementet i
Uruguay. Rundt 50 deltagere fra ulike departementer,
universiteter, NGOer og jordbrukere deltok på kurset
for å diskutere og dele kunnskap om biosikkerhet
knyttet til GMO. Kurset var et samarbeidsprosjekt
mellom
Utenriksdepartementet,
Miljødepartementet,
Helsedepartementet og the University of the Republic
i Uruguay. Kurset var delfinansiert gjennom det norske
Utenriksdepartementet og Norad.
I tillegg startet GenØk i august 2013, med støtte fra Norad,
opp en tjeneste til andre interesserte fra utviklingsland
hvor rådgivning/veiledning om hvordan man gjør en god
risikovurdering. I løpet av 2013 og 2014 fikk vi til sammen ca.
20 henvendelser fra ulike land og organisasjoner.
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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 2014 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.
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Forskningssamarbeid på instituttnivå

Senter for biosikkerhet | 14

Utveksling av unge forskere
gjennom Fredskorpset
Fredskorpset er en del av den statlige utviklingspolitikken
og har som oppdrag å legge til rette for gjensidig læring og
utvikling i virksomheter og lokalsamfunn. Fredskorpset gir
økonomisk støtte til organisasjoner og bedrifter som ønsker å
utveksle medarbeidere med en annen organisasjon.
GenØk er inne i sin femte utvekslingsperiode siden 2006.
Tidligere år ble det utvekslet forskere med organisasjoner
i Kina og Zambia. Den pågående utvekslingen er mellom
GenØk, Federal University of Santa Catarina i Brasil og NorthWest University i Sør-Afrika. Hver av partnerne har sendt to
forskere til hver av de to andre institusjonene, og selv mottatt
to fra hvert land til sin institusjon. Totalt er det 12 forskere inne
på programmet som går over 18 måneder.
Kulturutveksling er det viktigste aspektet med prosjektet,
men forskerne er også involvert i forskningsprosjekter i
de ulike landene for å høste erfaring med internasjonalt
forskningssamarbeid i praksis. Med dette følger både
språklige, kulturelle og faglige utfordringer som begge parter
har godt utbytte av.

Bilde: Marianne Iversen, Martin Earl Forbes og Hermoine J. Venter.

Nåværende utveksling avsluttes i november 2015, men det
er allerede planer om nok en runde med utveksling med
oppstart før nyttår.

Utveksling Nord - Sør
Navn:
Avsenderland: Utvekslingsland:
Cecilie Bækkedal
Norge
Brasil
Charlotte Petersen
Norge
Brasil
Karoline S. Nørstrud
Norge
Sør-Afrika
Magnus S. Bjørsvik
Norge
Sør-Afrika

Bilde: Diana Diaz, Carina Rover, Hermoine Venter og Martin Earl Forbes.

Utveksling Sør - Nord
Navn:
Avsenderland: Utvekslingsland:
Carina M. Rover
Brasil
Norge
Diana K. Diaz Cánova
Brasil
Norge
Hermoine J. Venter
Sør-Afrika
Norge
Martin Earl Forbes
Sør-Afrika
Norge
Utveksling Sør - Sør
Navn:
Avsenderland:
Desiree Fourie
Sør-Afrika
Heinrich B. Odendaal
Sør-Afrika
Leon Bizzocchi
Brasil
Rafael F. Benevenuto
Brasil

Utvekslingsland:
Brasil
Brasil
Sør-Afrika
Sør-Afrika

Bilde: Diana K. Diaz Cánova
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Styrets beretning
Introduksjon

Virksomhet

GenØk – Senter for biosikkerhet ble stiftet i 1998 og er en
ideell forskningsstiftelse lokalisert til forskningsmiljøene ved
UIT 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 bidrag til bærekraft ved
anvendelse av slike teknologier.

Alle aktiviteter ved GenØk er forskningsbasert og den
vitenskapelige tilnærmingen til kunnskapsgrunnlaget
er både biologisk og samfunnsfaglig. GenØk utføre
sine laboratoriebaserte forsøk og analyser i nye lokaler i
Forskningsparken i Tromsø.

Anne Ingeborg Myhr har vært fungerende direktør frem
til 13.10.14. Myhr ble 13.10.14, ansatt som direktør i en
åremålsstilling.
Det har vært avholdt 6 styremøter i 2014. Det ble utbetalt
samlet honorar pålydende kr. 81.000 til styrets medlemmer.
Det ble utbetalt kr. 24.000 i lønn og styrehonorar til styreleder.
Lønn til direktør i 2014 har vært kr. 770.700.

Styret og ledelse
Styrets sammensetning per 31.12.2014:
Svein Ludvigsen, tidl. fylkesmann i Troms (styreleder)
Geir Sverre Braut, seniorrådgiver, Stavanger
universitetssjukehus
Peter Johan Schei, tidl. direktør, Fridtjof Nansens Institutt
Pål Vegar Storeheier, forskningsdirektør, UIT Norges arktiske
universitet
Guri Tveito, miljøvernsjef, Sysselmannen på Svalbard
Petter Arnesen, Breeding Director, Marine Harvest
Idun Grønsberg (ansattvalgt styremedlem), Forsker, GenØk
GenØks ledelse:
Anne Ingeborg Myhr, Direktør

Arbeidsmiljø og ytre miljø
Instituttet hadde i 2014 22,5 årsverk fordelt på gjennomsnittlig
33 ansatte. Antall forskerårsverk var 19. 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 2014 60%.

GenØk sin strategi ble vedtatt av GenØks styre i oktober
2014. GenØk sin visjon er trygg bruk av bioteknologi. I 2015
vil GenØk fortsette det strategiske arbeidet med å styrke
og fokusere forskningen på GMO slik at den inkluderer
forvaltningsrettet forskning. GenØks innvirkning skal være
synlig i fagmiljøer samt i det offentlige, og være basert på at
GenØk som en organisasjon har høy faglig kompetanse som
kan levere saklige og balanserte utredninger og rådgivning til
statsforvaltningen. Som en del av strategiarbeidet arrangerte
GenØk den 13. juni et seminar om risiko og kunnskapshull
relatert til GMO, hvor viktige aktører fra forskningsinstitusjoner
og forvaltning var invitert og holdt foredrag.
Forskere på GenØk har i løpet av 2014 publisert 22 artikler
med fagfellevurdering blant annet i Food Chemistry, Plant
Biology, Proteome Science, Virology Journal, Veterinary
Research, Science and Engineering Ethics, Nature
Nanotechnology, Journal of Responsible Innovation og PLOS
One. I tillegg har det blitt publisert fem bokkapitler, tre rapporter
og ni kronikker/debattinnlegg. 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.
I samarbeid med den Nordiske komiteen for Bioetikk,
Bioteknologirådet og UiT Norges arktiske universitet
arrangerte GenØk den 28. august en konferanse om syntetisk
biologi med spesielt fokus på biosikkerhet og bioetikk.
GenØk har også levert fire 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 levert tre miljørisiko-evalueringer
av GM legemidler og vært korapportør på en søknad, som
søkes markedsført i EU og Norge til European Medicines
Agency via Miljødirektoratet.

GenØk har rutiner i sin laboratoriepraksis med vekt på HMS
og generell sikkerhet. GenØks laboratorium er godkjent
for innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer i
laboratorieskala og for dyrkning av GM planter. Virksomhetens
pågående aktiviteter forurenser ikke det ytre miljø. Det er
innrapportert en mindre alvorlig skade i 2014. Det registrerte
sykefraværet er 1,2 %. GenØk hadde i 2014 en avtale om
Inkluderende Arbeidsliv med Nav og en samarbeidsavtale
med bedriftshelsetjenesten Hemis.
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Kapasitetsbygging
GenØks aktiviteter anses av de ansvarlige myndigheter som
en viktig del av Norges oppfølging av Cartagenaprotokollen
for biosikkerhet, og GenØk har i den forbindelse hatt en toårig
avtale med Norad. Samarbeidet med Norad består av tre
hovedelementer; en undervisningspakke, en risikovurdering
støtte funksjon og et forskningssamarbeid på instituttnivå.
I 2014 arrangerte GenØk to regionale kurs i biosikkerhet,
et i Moldova i samarbeid med et universitet i Moldova og
miljøverndepartementet, og et i Uruguay i samarbeid med
Uruguays utenriksdepartement, helsedepartement og
departement for byplanlegging og miljø. Kursene 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 naboland.
I 2014 har vi som en del av kapasitetsbyggingsaktivitetene
hatt aktivt forskningssamarbeid med North-West University
i Sør-Afrika og Federal University of Santa Catarina i Brasil. I
Sør-Afrika ble det i november arrangert en workshop hvor
alle prosjektene med Norad finansiering ble presentert. For
å styrke dette samarbeidet har vi en utveksling av personer
gjennom Fredskorpset Norge med North West University
(NWU) i Sør Afrika og Federal University of Santa Catarina
(UFSC) i Brasil. I 2014 var det totalt 12 personer på utveksling.
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GenØk har også en formell avtale om samarbeid innen
forskning og undervisning med UIT Norges arktiske
universitet, Universitetet i Nordland, Federal University
of Santa Catarina (Brasil), International Reference Centre
“Chantal Biya” for AIDS Research (CIRCB) (Cameroon) og
Bogor Agricultural Universety (Indonesia).

Representasjon
GenØk-ansatte har
Miljødirektoratet.

fungert

som

rådgivere

for

bl.a.

GenØks forskere er representert i følgende utvalg:
• Bioteknologirådet (Wickson, F.)
• Nordisk komite for bioetikk (NCBIO) (Myhr, A.I.)
• Norges forskningsråds BIOTEK 2021 og
ELSA programstyre (Wickson, F.)
• Ressursgruppa på Insektresistente
genmodifiserte planter og bærekraft
(Miljødirektoratet/Bioteknologinemda) (Traavik, T. og
Myhr, A.I)
• ELSA: Norway nettverket (Myhr, A.I.)
• Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (Nielsen, K.M.)
• Intergovernmental Science-Policy Platform on
Biodiversity and Ecosystem sevices (IPBES) (Wickson, F.)
• Klagenemda (Myhr, A.I.)
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I tillegg er GenØk representert i følgende komitéer under
Cartagenaprotokollen:
• Ad Hoc Technical Expert Group on Socio
Economic Consideration (Binimelis, R.)
• Roster of experts on biosafety under the
Cartagena Protocol on Biosafety (Nielsen, K.M.)
©DollarPhotoClub # 42370722
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Økonomi og regnskap

Fremtidsutsikter

Driftsinntekter for 2014 var kr. 24,6 mill. Driftsinntektene har
bestått av bevilgninger fra Klima- og miljødepartementet,
Utenriksdepartementet,
Norad,
Fredskorpset,
samt
konkurransebaserte midler fra Norges forskningsråd, EU,
Marie Cure Actions og Erasmus-programmet.

I Statsbudsjettet 2014 fikk GenØk tildelt en bevilgning
på til sammen kr. 11,9 mill. gjennom post 72, Kap. 1410
Miljøvernforsking og miljøovervåking. 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”. Den årlige bevilgningen til GenØksenter for biosikkerhet er uendret i 2015. 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.

Det ordinære driftsresultatet i 2014 ble kr. -1 024 000. Til
sammen blir årets resultat etter finansinntekter kr. – 745 000.
Fra og med 01.01.2015 vil GenØk gå over fra ytelsesbasert til
innskuddsbasert pensjonsavtale for de ansatte.
Forutsetning for fortsatt drift
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift.
Resultatet for 2014 viser et totalt underskudd på kr -745.000.
Årets underskudd blir dekket fra stiftelsens egenkapital, og er i
tråd med vedtatt budsjett for 2014.
Det er for år 2015 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. 16 mill. fra Norges forskningsråd, EU,
Fredskorpset, og Utenriksdepartementet. GenØk har
søknader om ytterligere bevilgninger til faglige oppgaver til
behandling hos oppdragsgivere.

Styret benytter anledningen til å takke de ansatte for innsatsen
i året 2014.

31. desember 2014/24. mars 2015, Tromsø

Svein Harald Ludvigsen
Styreleder

Geir Sverre Braut
Styremedlem

Idun Merete Grønsberg
Styremedlem

Guri Tveito
Styremedlem

Pål Vegar Storeheier
Styremedlem

Petter Arnesen
Styremedlem

Anne Ingeborg Myhr
Direktør
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Årsregnskap
Resultatregnskap
Note

2014

2013

Sum bevilgning

2

30 762 601

25 444 648

Annen driftsinntekt

2

835 708

840 667

Overføringer til neste års regnskap

2

6 934 450

1 948 824

24 663 859

24 336 491

3 266 440

3 383 042

3, 7

15 542 265

14 243 027

Avskrivning5

295 746

295 728

6 583 944

5 655 842

Sum driftskostnader

25 688 395

23 577 639

Driftsresultat

- 1 024 536

758 852

279 133

296 524

Ordinært resultat før skattekostnad

- 745 403

1 055 376

Årsresultat

- 745 403

1 055 376

- 745 403

1 055 376


Driftsinntekter

Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad9
Lønnskostnad
Annen driftskostnad

3

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital

6
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Balanse pr. 31. desember 2014
Note

2014

2013

5

1 394 315

1 690 044

Sum varige driftsmidler

1 394 315

1 690 044

Sum anleggsmidler

1 394 315

1 690 044

Kundefordringer

36 796

0

Andre fordringer

904 273

1 313 975

Sum fordringer

941 069

1 313 976

17 197 487

16 090 966

Sum omløpsmidler

18 138 556

17 404 941

Sum eiendeler

19 532 871

19 094 985


Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Omløpsmidler
Fordringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

4
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Balanse pr. 31. desember 2014
Note

2014

2013

Aksjekapital6

500 000

500 000

Sum sum opptjent egenkapital

500 000

500 000

6 590 772

7 336 175

Sum opptjent egenkapital

6 590 772

7 336 175

Sum egenkapital

7 090 772

7 836 175

Pensjonsforpliktelser7

1 514 927

1 345 605

Sum avsetning for forpliktelser

1 514 927

1 346 605

1 264 643

1 104 974


Egenkapital
Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

6

Gjeld
Avsetninger for forpliktelser

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter

4

864 055

722 166

Annen kortsiktig gjeld

8

8 798 474

8 085 065

Sum kortsiktig gjeld

10 927 172

9 912 205

Sum gjeld

12 442 172

11 258 810

Sum egenkapital og gjeld

19 532 871

19 094 985

31. desember 2014/24. mars 2015, Tromsø

Svein Harald Ludvigsen
Styreleder

Geir Sverre Braut
Styremedlem

Idun Merete Grønsberg
Styremedlem

Guri Tveito
Styremedlem

Pål Vegar Storeheier
Styremedlem

Petter Arnesen
Styremedlem

Anne Ingeborg Myhr
Direktør
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Noter til regnskapet for 2014
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
identifiserbare immaterielle eiendeler. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført forskning og utvikling avskrives
lineært over økonomisk levetid.
Pensjoner
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert
på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig
avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til
virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner
fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i
beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved
årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.
Skatter
GenØK - Senter for biosikkerhet er ikke skattepliktig.
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Note 2 - Annen driftsinntekt

2014

2013

0

17 075

249 632

426 435

11 900 000

14 900 000

Bevilgninger Norges forskningsråd

2 939 000

1 323 000

Bevilgninger Norad

4 882 701

6 710 000

Bevilgninger Fredskorpset

5 000 000

0

197 444

400 000

Utenriksdepartementet

3 320 000

0

Overføringer forrige år

2 273 824

1 668 138

30 762 601

25 444 648

835 708

676 366

0

164 301

835 708

840 667

1 217 396

416 300

0

712 000

112 324

144 800

Fr.Nansens institutt

0

150 000

Salmat

0

125 724

2 354 757

0

100 000

400 000

3 150 000

0

6 934 450

1 948 824

24 663 859

24 336 491

Sum bevilgninger består av:
Legatmidler og salg utstyr
Andre bevilgninger (Salmat, Fr.Nansens institutt og EU)
Tilskudd Klima- og miljødepartementet

Bevilgninger Miljødirektoratet

Annen drift består av:
Framleie av lokaler
Diverse refusjoner og kursavgift

Overføringer til neste år:
Norges forskningsråd
Nord
EU

Fredskorpset
Miljødirektoratet
Utenriksdepartementet

Sum inntekt
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Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor
2014

2013

13 004 956

10 935 360

Arbeidsgiveravgift

1 065 465

1 080 248

Pensjonskostnader

1 540 509

1 535 383

- 68 665

692 036

15 542 256

14 243 027

26

26

Lønnskostnader
Lønninger

Personalforsikring/sosiale kostnader
Sum
Gjennomsnittlig antall årsverk

Lønn

Ytelser til ledende personer

770 700

Lønn daglig leder
Styreleder

24 000

Styret for øvrig

57 000

Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Stiftelsens pensjonsordninger
tilfredsstiller kravene i denne lov. Se note 7.
2014

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:
Lovpålagt revisjon

50 000

Andre tjenester

50 934
100 934

Sum
Merverdiavgift er inkludert i revisjonshonoraret.
Note 4 - Bankinnskudd

2014
Bundne skattetrekksmidler utgjør

538 954

Note 5 - Varige driftsmidler
Laboratorie

Inventar og annen eiendom

Sum

Anskaffelseskost 01.01.

2 003 088

477 147

2 480 235

Anskaffelseskost. 31.12.

2 003 088

477 147

2 480 235

Akk.avskrivning 31.12.

- 767 851

- 318 069

- 1 085 920

Balanseført pr. 31.12.

1 235 237

159 078

1 394 315

Årets avskrivninger

200 309

95 419

295 728

Økonomisk levertid

10

5

AvskrivningsplanLinær

Linær



Note 6 - Egenkapital
Grunnkapital

Annen egenkapital

Sum

500 000

7 336 175

7 836 175

Årsresultat0

- 745 403

- 745 403

Egenkapital 31.12.2014

6 590 772

7 090 772


Egenkapital 01.01.2014

500 000
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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 28 personer, hvorav 18 personer med ytelsespensjon og 10 personer med
innskuddpensjon. Ytelsespensjon gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår,
lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden.Ved innskuddpensjon spares det årlig et bestemt
beløp. Hver ansatt har sin egen innskuddskonto, og midlene investeres i fond. Størrelsen på den fremtidige pensjon avhenger av
innskuddene, avkastningen og lengden på utbetalingsperioden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.
Antall med i ytelsespensjons ordningen pr. 31.12.2014:
Under 30 år:
Fra 30 til 50 år:
Over 50 år:

2
11
5

Totalt:18
2014

2013

9 328 997

8 581 921

Ikke realisert aktuarielt tap (gevinst)

- 1 226 220

- 974 076

Beregnende pensjonsforpliktelser

8 102 777

7 607 845

Pensjonsmidler (til markedsverdi)

7 814 070

7 235 316

Ikke resultatført virkning av estimatavvik

1 226 220

974 076

Netto pensjonsforpliktelse

1 514 927

1 346 605

2014

2013

Diskonteringsrente

3%

3%

Forventet lønnsregulering

3%

2,5 %

Forventet G-regulering

3%

3,5 %

Forventet pensjonsregulering under utbetaling

0,1 %

0,6 %

Forventet avkasting pensjonsmidler

3,8 %

4,4 %

Opptjente pensjonsforpliktelser

Økonomiske forutsetninger

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske
faktorer ved beregning av Stiftelsens pensjonsforpliktelse pr 31.12.2014.
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.
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Note 8 - Annen kortsiktig gjeld
2014

2013

398 375

1 220 131

1 147 652

1 248 959

0

718 726

Avsetning Norges forskningsråd

1 217 369

416 300

Avsetning Fredskorpset

2 354 757

260 425

0

125 724

112 324

144 800

0

150 000

Avsetning Miljødirektoratet

100 000

400 000

Innbetalt fra Norad - vedrørende 2014

313 891

3 400 000

3 150 000

0

4 105

0

8 798 473

8 085 065

Påløpte kostnader
Skyldige feriepenger
Avsetning Norad

Avsetning Salmat
Avsetning EU
Avsetning Fr.Nansens institutt

Utenriksdepartementet
Avregning strøm
Sum
Note 9 - Varekostnad består av

I 2013 og 2014 har stiftelsen hatt et samarbeidsprosjekt med hub i Brasil, Sør-Afrika og Asia. Kostnadsbildet har vært lavere i 2014
enn i 2013.
2014
2013
Diverse utstyr til lab og annet driftsmateriell
Overføring samarbeidsprosjekt hub’er
Påløpte prosjektkostnader
Sum

629 197

902 678

2 606 968

3 372 291

30 274

- 891 927

3 266 439

3 383 042
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