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Nyt om regler og vejledninger på biosikring.dk

CBB har justeret kravene til opbevaring og adgang til biosikringsmappen for visse 

tilladelsestyper. Det betyder, at CBB ikke stiller krav om, at virksomheder uden 

tilladelse til opbevaring af kontrolbelagte biologiske stoffer opbevarer 

biosikringsmappen under aflåste forhold. Samtidig skal CBB præcisere, at det er 

den sikringsansvarliges ansvar at sikre, at det kun er relevante personer, der har 

adgang til mappen og dens indhold i original eller kopieret form, og at materialet 

er sikret mod tyveri, misbrug og bortkomst.

Dokumenterne "De 4 personkategorier" og "Hovedelementer i krav til sikring af 

kontrolbelagte biologiske stoffer" er også blevet opdateret og har fået ny dato og 

versionsnummer. Se dokumenterne under: 

Login     for     sikringsansvarlige/     Informationsmaterialer  . 

Kontakt CBB, hvis du er sikringsansvarlig og ikke kan logge ind på sitet.

Danmark styrker FN’s indsats mod biologiske våben

I maj måned mødtes en række eksperter fra FN-lande og internationale 

organisationer på CBB for at diskutere og afprøve en ny måde at undersøge, om 

der er brugt biologiske våben i konflikter. Mødet strakte sig over to dage og 

omfattede både præsentationer, en workshop og øvelser på baggrund af 

scenarier. Konceptet er udviklet af CBB, og har til formål at styrke FN’s indsats 

mod biologiske våben.

Når der er mistanke eller rygter om, at stridende parter har brugt biologiske 

våben, er der brug for en grundig og objektiv undersøgelse af situationen. Bare 

anklager om, at nogen har brugt biologiske våben, kan føre til voldsom 

optrapning af en konflikt. Uanset om de er sande eller ej. FN’s generalsekretær 

har derfor oprettet en såkaldt udredningsmekanisme til undersøgelse af anklager 

om anvendelse af biologiske og kemiske våben.

FN’s nuværende koncept består i, at individuelle eksperter, samlet fra forskellige 

lande, sendes ind i området for at undersøge sagen. Men i stedet for at samle 

http://www.biosikring.dk/290/


enkeltpersoner fra de forskellige lande, går det nye koncept ud på, at nationale 

teams, der er vant til at arbejde sammen, vil kunne indsættes samlet i 

konfliktområder. Det danske koncept er således et supplement til den 

individbaserede tilgang.

Danmark stiller i forvejen et eksperthold fra CBB til rådighed for FN’s indsats.

Når et hold eksperter, bestående af fx læger, militærfolk og mikrobiologer, 

undersøger påstande om brug af biologiske våben, sker det ved bl.a. 

prøvetagninger og interviews af lokale, for at kunne afklare, om der virkelig har 

været brugt biologiske våben, eller om det er rygter, som den ene af de 

stridende parter kan have interesse i.

Udenrigsminister Villy Søvndal udtalte i anledning af øvelsen:

”Nogle af de værste billeder vi husker er fra angreb med kemiske og biologiske 

våben. Der er behov for en helt særlig indsats for at forhindre dette uvæsen. Jeg 

er derfor glad for, at vi fra dansk side med den særlige viden vi råder over på 

Statens Serum Institut, kan yde et konkret bidrag, der gør en forskel i 

efterforskning af mulig brug af biologiske våben. Disse praktiske og konkrete 

bidrag er en forudsætning for, at FN kan omsætte de ambitiøse politiske 

målsætninger fra internationale aftaler om at forhindre anvendelse af biologiske 

våben til konkrete resultater.”

I foråret 2013 har FN blandt andet skulle undersøge påstande om brug af 

kemiske våben i Syrien.

Link til Udenrigsministeriets pressemeddelelse om øvelsen

Stigende interesse for brug af ricin

Ricin er et giftstof af biologisk oprindelse. I offensiv sammenhæng hører ricin til i 

kategorien af relativt simple biologiske våben. Toksinet er opført på den danske 

kontrolliste for biosikring, og det kræver tilladelse fra CBB at arbejde lovligt med 

ricin i Danmark.

I de senere år har der internationalt kunnet konstateres en stigende interesse for 

anskaffelse, udvikling og erhvervelse af ricin. Der er således i flere tilfælde sket 

arrestation og domfældelse af såvel enkeltpersoner som grupper, der i nogle 

tilfælde har tilhørt politisk ekstreme bevægelser, og som har forsøgt sig med ricin 

som våben.

Senest har tre hændelser, hvor ricin er blevet anvendt, fundet sted i USA. Det 

drejer sig om11 breve, der blandt andet er sendt til Barack Obama, en 

amerikansk senator og flere andre højtstående personer i USA.

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/nyhederogpublikationer/udenrigspolitiske-nyheder/newsdisplaypage.aspx?newsid=a4045902-cfa8-4c92-aafd-ff1b16a4c830


For yderligere information om ricin kan henvises til CBB’s uklassificerede notat 

”Biologisk våbenfremstilling: muligheder og konsekvenser” af 18. januar 2013 

samt beskrivelsen af ricin på CBB’s hjemmeside:Ricin samt Synopsis:Ricin
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