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Nyt om biosikring  

Ændringer i biosikringsbekendtgørelse 

I bekendtgørelse nr. 981 af 15. oktober 2009 om sikring af visse biologiske stoffer, 
fremføringsmidler og relateret materiale ændres bilag 1 til bekendtgørelsen den 1. 
september 2014. Der er alene tale om ændringer til bilag 1, som præciserer hvilke 

biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale, der er underlagt 
kontrol. Den øvrige del af bekendtgørelsen er uændret. 

De væsentligste ændringer, der træder i kraft 1. september 2014, omhandler virus 
og relateret materiale som følger:  

I Bilag 1, afsnit 1a om humanpatogene virus, er listen blevet udvidet med følgende 
6 virus: 

 Andes virus 
 Chapare virus 
 Choclo virus 
 Laguna Negra virus 

 Lujo virus 
 Rabies virus og alle andre medlemmer af Lyssa virus genus 

Bemærk at: 

Andes virus, Choclo virus og Laguna Negra virus er stammer af new world 
hantavirus. Hantavirus var allerede omfattet af kontrollisten.  

Chapare virus er et new world arenavirus, i familie med Junin og Machupo virus, 
som allerede var omfattet af kontrollisten. 

Lujo virus er et old world arenavirus, beslægtet med new world arenavirus som 

Junin og Machupo virus, som allerede var omfattet af kontrollisten. 

Rabiesvirus og andre virus i Lyssa virus genus har tidligere kun været 
kontrolbelagte i forbindelse med eksport. 

I Bilag 1, afsnit 3 om relateret materiale, er der sket en del præciseringer, især 

hvad angår afsnit d) om filtreringsudstyr og engangsfiltre samt i afsnit i) om 
teknologi. 

Vær opmærksom på at disse ændringer kan betyde, at jeres virksomhed skal 
ansøge om tilladelse til yderligere materialer. Kontakt CBB hvis der opstår tvivl. 

Ændringsbekendtgørelsen og det ny bilag 1 kan læses på 

retsinfo:  Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse 

biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163892&exp=1
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163892&exp=1


 

Nyt kodeord til login for sikringsansvarlige 

Biosikring.dk får snart ny platform og design, og samtidig ændres brugernavn og 
koden til Login for sikringsansvarlige. Alle sikringsansvarlige vil få tilsendt nyt 
brugernavn og kodeord med posten i starten af september. Hvis du er 
sikringsansvarlig og endnu ikke har modtaget de nye loginoplysninger den 15. 
september så kontakt CBB. 

 

Oversigt over tilladelsestyper 

CBB har udarbejdet en oversigt over de 12 typer af aktiviteter, der enten kræver 
tilladelse fra CBB, eller hvortil der er tilknyttet andre biosikringsforpligtelser. I 
dokumentet beskrives hvilke forpligtelser, blanketter og vejledninger, der er 
tilknyttet den enkelte tilladelsestype. Se Oversigt over tilladelsestyper (pdf) 

 

Årsberetning 2013  

CBBs årsberetning 2013 kan downloades fra biosikring.dk, men foreligger også i en 
trykt version. Den bliver ikke automatisk sendt til de sikringsansvarlige, men skriv 

eller ring til CBB, hvis en eller flere trykte eksemplarer af årsrapporten ønskes 
tilsendt. Se Årsberetning 2013 (pdf) 

 

Brug for flere sikringsansvarlige? 

Der er ledige pladser på kurset den 7. oktober. Læs mere om kurset på 
biosikring.dk under Kursus for kommende sikringsansvarlige  

 

Øvrige nyheder 

Biosikring i Østafrika 

Med udspring i et tæt samarbejde imellem Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet 
og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fik CBB i fik slutningen af 2013 en 
bevilling fra regeringens freds- og stabiliseringsramme til at undersøge 

mulighederne for at indgå partnerskaber med østafrikanske lande omkring 
etablering af biosikringssystemer.  

I starten af 2014 blev Kenya udvalgt som pilotland, og CBB har igennem det 
seneste halve år været i landet flere gange for at få formalia og rammerne på 
plads. Senest har CBB sammen med det kenyanske sundhedsministerium rejst 
rundt til forskellige kenyanske laboratorier for at undersøge, hvorledes sikkerheden 
i laboratorier kan styrkes. De aktiviteter, der nu er sat i gang i Kenya omfatter, 

 træning og uddannelse af lokalt personale i forhold til biosikring 
 støtte til udarbejdelse af biosikringslovgivning i partnerlandet  
 støtte til opbygning af en biosikringsmyndighed efter dansk forbillede  
 introduktion af moderne diagnostiske laboratoriemetoder 

http://www.biosikring.dk/fileadmin/user_upload/PDF_FILER/Blanketter_og_vejledninger/Oversigt_over_tilladelsestyper_web.pdf
http://www.biosikring.dk/fileadmin/user_upload/PDF_FILER/Rapporter/Aarsberetning_2013_web.pdf
http://www.biosikring.dk/135/#c295


 

 

 

Målet er, at Kenya får etableret et biosikringssystem. Sidenhen er det planen, at 
CBB og Kenyas erfaringer fra partnerskabet, kan anvendes til at styrke 
sikkerheden i andre lande i regionen. 

 

Global Health Security Agenda  

USA lancerede i starten af 2014 initiativet Global Health Security Agenda (GHSA), 
der har til formål at forebygge og bekæmpe trusler fra smitsomme sygdomme, 
hvad enten de er naturligt forekommende, menneskeskabte eller skyldes uheld. 
GHSA består af over 40 lande, der henover de kommende år vil arbejde for denne 
målsætning. Danmark er leder af arbejdsgruppen under GHSA, der omhandler 
biosikring, og CBB er udpeget til at udføre dette arbejde. CBB vil skulle arbejde 
tæt sammen med internationale partnere om at styrke international biosikring og 
dermed bidrage til at modvirke, at komponenter, der kan misbruges til biologiske 
våben, spredes. CBB vil løbende informere om arbejdet i GHSA på biosikring.dk 

 

FN’s generalsekretærs mekanisme 

FN’s generalsekretærs mekanisme til undersøgelse af mulig biologisk våbenbrug er 
et vigtigt internationalt instrument til at be- eller afkræfte, hvorvidt en stat har 
anvendt biologiske våben. Dermed bidrager mekanismen til international 
sikkerhed. For at styrke mekanismens effektivitet har Danmark foreslået et nyt 

koncept, hvor nationale biologiske udredningshold kan indgå samlet i mekanismen, 
i stedet som hidtil, hvor kun enkeltindivider har indgået. Den såkaldte team-
approach er tidligere blevet udviklet ved øvelser og seminarer. I november 2014 er 
Tyskland vært ved en fuld-skala øvelse, hvor det danske koncept øves under 
realistiske omstændigheder. 
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