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Nyt om biosikring 

 
Fermentorer med filtre eller cykloner er kontrolbelagte 

CBB skal gøre opmærksom på, at fermentorer med volumen på 20 liter og derover 

er kontrolbelagte, såfremt de er påmonteret en anordning, der tilbageholder 

aerosoler, dvs. filtre eller cykloner. Såfremt en cyklon er påmonteret, er 

fermentoren kontrolbelagt, selvom cyklonen fx tømmes i kloak eller spand. 

  

Flere eller nye sikringsansvarlige?  

Næste kursus for kommende sikringsansvarlige afholdes den 11. marts samt den 

11. juni 2014. Der er endnu ledige pladser på begge kurser. 

Tilsynsbesøg 2014 

CBB har i 2014 gennemført en række tilsyn. Formålet med tilsynene er at 

kontrollere, at virksomhederne overholder biosikringsloven og bekendtgørelsen 

samt de vilkår, der er sat for deres tilladelser. Virksomhederne bliver som 

hovedregel adviseret 14 dage forud for besøg. 

 

Øvrige nyheder 

 
International biosikring 

Henover efteråret har det internationale biosikringssamarbejde stået højt på 

dagsordenen. I september var CBB med i den danske delegation, der deltog i det 

amerikanske initiativ Global Health Security Agenda (GHSA) i Det Hvide Hus. GHSA 

blev lanceret i starten af 2014 og er støttet gennem konkrete tilsagn fra næsten 

40 lande. På mødet i Det Hvide Hus fik CBB's biosikringsprojekt i Østafrika positiv 

omtale og blev i samme forbindelse omtalt i Washington Post. 

 

På BTWC’s "Meeting of States Parties" i Geneve den 1. december udtrykte 

Danmarks nedrustningsambassadør, Susanne Rumohr Hækkerup, stærk dansk 

støtte til at imødegå biologiske trusler og fremhævede blandt andet CBB’s 

operative hold, der står til rådighed for FN´s Generalsekretærs mekanisme samt 

det danske partnerskabsprojekt i Østafrika. 

  

 



  

Status på det danske biosikringspartnerskabsprojekt i Østafrika 

Med udspring i et tæt samarbejde imellem Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet 

og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har CBB fået til opgave at undersøge 

mulighederne for at indgå partnerskaber med østafrikanske lande omkring 

etablering af biosikringssystemer. I starten af 2014 blev Kenya udvalgt som 

pilotland.  

De seneste par måneder har aktiviteterne været koncentreret omkring udviklingen 

af en biosikringslov og en bekendtgørelse. Loven med tilhørende bekendtgørelse 

forventes at træde i kraft i midten af 2015.  

Ved siden af lovgivningsprocessen støtter CBB et af de førende laboratorier i Kenya 

med at udvikle diagnostiske metoder til infektionssygdomme. Idéen er at optimere 

de diagnostiske metoder i Kenya og dermed bidrage til at styrke både 

folkesundheden og biosikringen i landet.  

  

CBB ønsker alle sikringsansvarlige og andre samarbejdspartnere en god 

jul og godt nytår. 

 

 


