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Nyt om biosikring 

Forenkling af regler for kontrolbelagte forbrugsvarer til relaterede 
materialer, herunder kontrolbelagt engangsudstyr 

Kontrolbelagte forbrugsvarer til fermentorer og filtreringsudstyr, dvs. 
fermenteringsposer og filtreringskomponenter (membraner) kan enten være 
engangsmaterialer eller genanvendelige. Fremover skal der alene indberettes køb, 
salg og overdragelse af nævnte forbrugsvarer, mens de undtages fra indberetning 
af bortskaffelse samt kvartalsvis ajourføring af lagerstatus og årlig indsendelse af 
lagerlister. 

Der er ingen ændringer mht. indberetning og lagerføring af det faste udstyr. 

Oversigt over de fremover gældende krav for faste relaterede materialer og 
forbrugsvarer: 

Krav Fast udstyr Forbrugsvarer (engangs 
og genanvendelige) 

 
Kvartalsvis ajourføring af 
lagerliste (§18, stk. 1) 

 

Ja Nej 

Indsendelse af lagerlister 
til CBB pr. 1. marts (§18, 
stk. 2) 

 

Ja Nej 

Indberetning af køb, salg 
og overdragelse (§19) 

 

Ja Ja 

Indberetning af 
bortskaffelse (§19) 

 

Ja Nej* 

* Virksomheder skal fortsat udarbejde en procedure til bortskaffelse af 
forbrugsvarer som sikrer, at de ikke kan anvendes efter bortskaffelse. 

Blanket til årlig indberetning af lagerstatus udgår  

Virksomheder, der skal indberette lagerstatus til CBB kvartalsvis eller en gang 
årligt pr. 1. marts, skal fremover alene sende periodens lagerlister og ikke som 
hidtil vedlægge en blanket til årlig indberetning.  

Indberetning af kontrolbelagte biologiske stoffer kan fortsat sendes pr. mail eller 
almindelig post, hvis der benyttes CBB-koder. Såfremt koderne ikke benyttes, skal 



 indberetning og anden kommunikation vedrørende biologiske stoffer sendes 
rekommanderet. Vær opmærksom på, at: 

• ved årlig og kvartalsvis indberetning af lagerlister sendes kopi af samtlige 
af periodens lagerlister 

• den seneste lagerstatus skal være aktuel, dvs. tæt på indberetningsdatoen 

• det er tilladelsesnummer - og ikke journalnummer - der skal udfyldes på 
lagerlisterne. 

 

Kursus for kommende sikringsansvarlige 

Der er i øjeblikket mange tilmeldte til kurset for kommende sikringsansvarlige, og 
de to kommende kurser er fuldt bookede. Næste kurser med ledige pladser er 
derfor: 

 10. marts 2016 

 9. juni 2016 

 

Ny bog: An efficient and practical approach to Biosecurity 

Et længerevarende analyse- og forberedelsesarbejde gik forud for den danske 
biosikringslov og bekendtgørelse, der førte til, at Danmark i dag har et 
velfungerende, internationalt anerkendt biosikringssystem, baseret på en enkelt, 
dedikeret lov og en enkelt bekendtgørelse.  

Undervejs i denne proces, der strækker sig fra begyndelsen af 00’erne og frem til i 
dag, har CBB høstet mange erfaringer, både i forberedelserne til loven men også i 
implementeringsfasen, hvor mange af de løbende justeringerne og tilpasninger er 
sket på baggrund af og i samarbejde og dialog med virksomhedernes 
biosikringsansvarlige.  

Disse erfaringer er nu samlet i CBB’s nye engelsksprogede bog: An efficient and 
practical approach to Biosecurity, som kan være af værdi for andre lande, der skal 
implementere biosikring.  

Udgivelsen af bogen er knyttet til det danske biosikringsprojekt i Østafrika og 
henvender sig først og fremmest til udenlandske myndighedspersoner. 

Bogen og det supplerende materiale kan ses og hentes her: 
https://www.biosikring.dk/biosecuritybook/ 
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