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Resumé

Center for Biosikring og Bioberedskab (CBB) har i år 

valgt at offentliggøre en temaårsrapport for 2016. Det 

betyder, at formatet er anderledes end centrets tidligere 

årsrapporter, og rapporten vil i år kun blive gjort tilgæn-

gelig på biosikring.dk. 

Temaårsrapporten for 2016 indeholder et overordnet 

resumé, der gennemgår nogle af de væsentligste begi-

venheder i 2016. Herefter følger en samlet oversigt over 

CBB’s aktiviteter i årets løb, herunder tilsyn på virksom-

heder, undervisning og ikke-klassificerede publikationer.

Rapportens sidste del rummer en tematekst om tekno-

logi med misbrugspotentiale, TMP, og hvilke etiske og 

videnskabelige udfordringer, der følger af den hastige 

udvikling inden for bioteknologi. Dette tema er valgt, da 

det i disse år er her, der er fokus såvel internationalt 

som fra CBB’s side. Bl.a. har CBB i årets løb fremlagt sit 

arbejde inden for TMP i forbindelse med en workshop 

i regi af gennemgangskonferencen ved den Biologiske 

Våbenkonvention, BTWC, og i forbindelse med et semi-

nar om TMP arrangeret af de videnskabelige selskaber 

i Holland. Kort sagt handler TMP og teknologikontrol 

om, hvordan det sikres, at viden og færdigheder ikke 

misbruges til at udvikle biologiske våben. Et spændende 

og udfordrende område. For her kan man ikke som ved 

traditionel biosikring sætte lås på døren til laboratori-

et. Her handler det især om, at forskere, studerende og 

virksomheder er sig deres ansvar bevidst og viderefor-

midler sensitiv viden, som kan være kritisk i forhold til 

udvikling af biologiske våben, på betryggende vis. Sam-

tidigt er det afgørende, at reguleringen af TMP sker på 

en måde, så der ikke lægges hindringer i vejen for den 

frie forskning.

Biologisk trusselskarakterisering

Trusselskarakterisering – hvilke biologiske trusler er 

de mest sandsynlige og med hvilke konsekvenser – er 

grundlaget for CBB’s tilgang til forebyggelse, dvs. bi-

osikring, og imødegåelse, altså biologisk beredskab. 

Trusselskarakterisering foregår med anvendelse af CBB’s 

specialkompetencer inden for bl.a. mikrobiologi, lægevi-

denskab og våbenteknologi. Arbejdet involverer afprøv-

ninger og forsøg og er klassificeret for at undgå misbrug 

af resultater og viden. I 2016 besluttede CBB at udgive 

det biologiske trusselsbillede – en situationsrapport om 

biologiske angreb, våbenudvikling og misbrug. Publikati-

onen er uklassificeret, og formålet med rapporten er at 

give et samlet og afbalanceret billede af truslen om et 

biologisk angreb eller udslip af våbenegnet materiale.

Biosikring

I 2016 har en række virksomheder haft behov for at få 

en tilladelse fra CBB til besiddelse af kontrolbelagt ma-

teriale. Arbejdet med teknologi med misbrugspotentiale 

i forhold til biosikring har i 2016 været i fokus, og CBB 

har gennemført en række tilsyn på forskellige virksom-

heder.

Operativt beredskab

Ved en række tilfælde har CBB håndteret henvendelser 

vedrørende mistanke om tilstedeværelse af farligt biolo-

gisk materiale. Nogle situationer har kunnet behandles 
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telefonisk ved hjælp af centrets metoder til risiko- og 

trusselsanalyse, hvor den vagthavende overlæge på 

baggrund af billeder og beskrivelser har kunnet konklu-

dere, at det pågældende materiale ikke har været farligt. 

I andre tilfælde har det været nødvendigt at udsende 

centrets indsatshold for at foretage nærmere undersø-

gelser på det pågældende findested.

CBB fører kontrol med dyrepatogener

Den 1. juli 2016 trådte bekendtgørelse nr. 475 af 

25/05/2016 om sikring af visse stoffer, der kan anven-

des i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr i 

kraft. Lov og bekendtgørelse om dyrepatogener henhø-

rer under Miljø- og Fødevareministeriets ressortområde, 

og ikrafttrædelsen  betyder, at de beføjelser, der efter 

lovgivningen er tillagt Miljø- og Fødevareministeren, ud-

øves af CBB. Virksomheder, der arbejder med de 17 virus 

og 2 bakterier, der er opført på kontrollisten skal have 

tilladelse hertil fra CBB.

Fortsættelse af biosikringsprogram  

i Østafrika

I 2016 blev Det danske partnerskabsprogram for biosik-

ring i Østafrika forlænget til 2019 og samtidig tematisk 

udvidet. Programmet bygger videre på resultaterne fra 

det forudgående pilotprogram fra 2014-2016 og har fo-

kus på at opbygge relevante rammer og kapaciteter in-

denfor biosikring, bioberedskab,  ansvarlig biovidenskab 

og regionalisering. Programmet er finansieret over den 

danske Freds- og Stabiliseringsfond og udføres i sam-

arbejde med Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet, 

Sundheds- og Ældreministeriet, samt lokale og internati-

onale partnere. I 2016 blev der i forbindelse med projek-

tet offentliggjort en artikel i det internationale tidsskrift 

Health Security, der dokumenterer mangelfuld biosik-

ring i Kenya og behov for øgede sikringsforanstaltninger 

på laboratorier i landet.

Internationalt samarbejde

Global Health Security Agenda har til formål at styrke 

det internationale samarbejde til at forebygge og imø-

degå sundhedstrusler, hvad enten de er intentionelle, 

dvs. biologisk terror, uheld, eller naturligt forekommen-

de i form af infektionssygdomme. 

I 2016 har CBB varetaget sekretariatet for arbejds-

gruppen vedrørende biosikring i regi af Global Health 

Security Agenda. Arbejdet har inkluderet udarbejdelse 

af arbejdsplan for gruppen, afholdelse af månedlige te-

lekonferencer samt afholdelse af møde for arbejdsgrup-

pen i Portugal.

På foranledning af WHO afholdte CBB i november 2016 

et kursus i Tbilisi for Georgien, Kazakhstan, Moldova, 

Ukraine og Azerbaijan med henblik på at styrke delta-

gernes kompetencer inden for biosikring og biologisk 

beredskab. I forbindelse med kurset facilliterede WHO, 

at CBB’s internationale lærebog om biosikring blev over-

sat fra engelsk til russisk. Bogen er tilgængelig på CBB’s 

hjemmeside.
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1. Undervisning 

1..1 Indsatslederuddannelse, Tinglev

I alt 5 undervisningsgange

Undervisningsdatoer:
25.05     22.06   14.09 

26.10      30.11 

1.2 Kursus for kommende sikringsansvarlige, CBB

I alt 3 kurser

Undervisningsdatoer:
10.03     09.06  08.12 

1.3 Uddannelsesdagene for kommunale beredska-

ber 

Undervist på følgende dage og steder:

30.05 Uddannelsesdag, Beredskab Fyn, Odense

31.10 Uddannelsesaften for Midt- og Sydsjællands be-
redskab, Næstved

03.11 Uddannelsesdag for Midtjysk Brand & Redning, Sil-
keborg

07.11 Uddannelsesaften for Midt- og Sydsjællands be-
redskab, Næstved

10.11 Uddannelsesdag ved Beredskab Øst, Gladsaxe

14.11 Uddannelsesaften for Midt- og Sydsjællands be-
redskab, Næstved

1.4 Øvrig undervisning

Undervist på følgende dage og steder:

19.01 Laborantuddannelsen, Metropol, København

02.03 Katastrofe- og risikomanageruddannelsen, Metro-
pol, København

17.03 Laborantuddannelsen, Metropol, København

30.03 Microbial Biotechnology, KU, København

05.04 Videnskabsteori, DTU, København

19.04 Workshop for studerende, DTU, København

08.09 Introkursus i bioteknologi, KU, København

19.09 Bioteknologi, AAU, Ålborg

20.09 Speciallægekursus i klinisk mikrobiologi, CBB

21.09 Undervisning på Katastrofe- og risikomanagerud-
dannelsen, Metropol, København

10.11 Undervisning på Speciallægekursus i klinisk mikro-
biologi, CBB

21.11 Undervisning på Speciallægekursus i klinisk mikro-
biologi, CBB

06.12 - 12.12 Kursusafholdelse for den kaukasiske regi-
on: ”Biosecurity: Principles and Practice”, Tbilisi, Ge-
orgien

20.12 Undervisning på KU Life, København

2. Tilsynsbesøg på virksomheder

CBB har været på 19 tilsynsbesøg

Tilsynsdatoer:
19.01      26.01  24.02

15.03     12.04  03.05

11.05     11.05  15.06

15.06     25.08  30.08

22.09     30.09  05.10

26.10     22.11  07.12

13.12

Aktivitetsliste
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3. Eksterne møder og foredrag 

01.02 - 02.02 Midtvejsmøde i Australiengruppen, 
Brüxelles, Belgien

10.02 Møde med Fødevarestyrelsen, København

17.02 Møde i Global Health Security Agenda (GHSA), te-
lekonference

24.02 Møde med Udenrigs-, Forsvars- og Sundhedsmini-
steriet, København

27.04-28.04 Møde i Global Health Security Agenda 
(GHSA), Lissabon, Portugal

04.03 Møde med Erhvervsstyrelsen, København

12.04 Oplæg på årsmøde for sikringsansvarlige, DTU, Kø-
benhavn

14.04-15.04 Møde i European Biosecurity Regulators Fo-
rum, Holland

22.06 Møde i Global Health Security Agenda (GHSA), te-
lekonference

27.04.-28.04 Møde i Global Health Security Agenda 
(GHSA), Portugal

03.05 Møde med Udenrigsministeriet, København

11.05 Møde med virksomhed

23.05 Møde med virksomhed

05.06-08.06 Australiengruppe Plenarmøde, Paris, 
Frankrig

15.06 Møde med Sundhedsministeriet, København

13.06 Møde med Sundhedsstyrelsen og SSI, København

13.06 Møde med VIRK, Erhvervsstyrelsen, København

17.08 Global Health Security Agenda (GHSA), telekon-
ference

28.06 Møde med Udenrigs-, Forsvars- og Sundhedsmi-
nisteriet, København

30.08 Møde med amerikansk delegation vedr. biosik-
ringsaktiviteter i Østafrika, København

01.09 Præsentation på Forsvarschefens sikkerhedspoli-
tiske kursus, SIKU

20.09 Møde med Bureau of Industry & Security, USA, 
København

28.09 Møde i Global Health Security Agenda (GHSA), 
telekonference

05.10 Foredrag: ”Biosecurity in Denmark”, Det kongeli-
ge Videnskabernes Selskab, Amsterdam, Holland

06.10 Oplæg i Ungdommens Naturvidenskabelige For-
ening, Aalborg

07.10 Møde med DTU, Lyngby

27.10 Oplæg i Dansk Laborantforening, København

02.11 Møde med virksomhed

10.11 Deltagelse og præsentation ved FN-møde om in-
ternational CBRN, Geneve

15.11 - 17.11 Strategic Partnerships for Country Planning 
Workshop Post-JEE, Tanzania

03.11 Årsmøde for Dansk Virologisk Selskab, Køben-
havn

03.11 Møde med DMI, København

10.11 Deltagelse og præsentation v. Global Health 
Security Agenda-møde om international biosikring, 
Geneve.

14.11 Global Health Security Agenda (GHSA), telekonfe-
rence

23.11 Møde med Fødevarestyrelsen, København

19.12 Global Health Security Agenda (GHSA), telekon-
ference

4. Konferencer 

07.03-08.03 Tackling emerging fungal threats to animal 
health, food security and ecosystem resilience, The 
Royal Society, London, England

14.03-15.03 Nordic Biopreparedness Workshop, Oslo, 
Norge

26.04 -29.04 The 15th Medical Biodefense Conference, 
München, Tyskland

08.06 - 10.06 The 12th International Symposium on 
Protection against Chemical and Biological Warfare 
agents, Stockholm, Sverige

22.06-24.06 2nd UNSGM Designated Laboratories 
Workshop, Spiez, Schweiz

05.10-06-10 UNSGM Biological Analysis Network – na-
tural, accidental or deliberate outbreak? Umeå, Sve-
rige

12.10-14.10 Ministerkonference om Global Health Securi-
ty Agenda, Rotterdam, Holland

12.10-14.10 ISMS Annual Conference 2016. Influence and 
War, Warszawa, Polen
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20.10 – 21.10 3rd Synthetic Biology Congress, Global En-
gage, London, England

25.10-28.10 Yersinia 12th International Symposium, Tbi-
lisi, Georgien 

15.11-18.11 The Biology of Anthrax, Florida, USA

15.11 Workshop om TMP, BTWC, Schweiz 

5. Øvelser og lignende 

12 rutineringsøvelser for laboratorieberedskabet

12 rutineringsøvelser for operationssektionen

06.06-07.06  KOMA-stabsøvelse, CBB

06.06-07.06 Indsatsøvelse på Svanemøllens kaserne 

6. Kurser, seminarer, studieture og 
lignende 

29.08-28.11 Recovery and purification of biological pro-
ducts, DTU, København

04.10-05.10 NGS – Library Construction and Quality, 
Göteborg, Sverige

11.10 Intern audit af virksomhedsprocesser, Brøndby

24.10-26.10: Danish Peace and Stabilization Seminar, 
København

6.1 Projektarbejde i udland

6 missioner til Kenya med henblik på møder med part-

nere, Nairobi

7. Ikke klassificerede publikationer 

Russisk version af: An efficient and practical approach 

to Biosecurity. CBB, bog, 2016

A Biosecurity Survey in Kenya, November 2014 to Fe-

bruary 2015  

Ndhine EO, Slotved HC, Osoro EM, Olsen KN, Rugutt 

M, Wanjohi CW, Mwanda W, Kinyagia BM, Steenhard N, 

Hansen JS. Artikel, Health Security. vol. 17, no. 4, 2016 

Biological Security Threats – situation report on biolo-

gical attacks, weapons development and misuse. CBB, 

Rapport, 2016 

Det biologiske trusselsbillede – en situationsrapport 

om biologiske angreb, våbenudvikling og misbrug. CBB, 

Rapport, 2016 

The Danish Biosecurity Partnership Programme in East 

Africa, One pager, 2016
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Indledning

Biologi som videnskab befinder sig netop nu midt i, hvad 

der kun kan beskrives som en teknologisk revolution. 

Hvad der går under fællesbetegnelsen ”syntetisk biolo-

gi” rummer mulighed for at påvirke flere aspekter af den 

menneskelige civilisation. Som tidligere teknologiske re-

volutioner rummer denne revolution også mulighed for 

både fremskridt og nye trusler. Statslige myndigheder 

som CBB kan med regulering søge at forebygge risikoen 

for uheld eller bevidst misbrug, men ansvaret for at ska-

be en sikker udvikling må deles med både virksomheder 

og forskere, som udvikler ny teknologi.     

Fra Nürnberg-kodeks til etisk agt-
pågivenhed hos videnskabsfolk

Den 11. september 1944 – mens Anden Verdenskrig ra-

sede i Europa – fandt der et videnskabeligt eksperiment 

sted i Tyskland for at udvikle et biologisk våben. Fem 

dødsdømte sovjetiske krigsfanger i koncentrationslejren 

Sachenhausen blev ført frem og blev i overværelse af 

tre tyske læger fra SS skudt i venstre lår med en kugle 

kaliber 7.65 mm. Kuglerne rummede en lille, men dødelig 

dosis (38 mg) akonitin udvundet fra planten Stormhat. I 

slutningen af 1943 eller begyndelsen af 1944 havde den 

sovjetiske sikkerhedstjeneste NKVD forsøgt at snigmyr-

de den tyske SS-general Curt von Gottberg i Hviderus-

land med lignende ammunition, men forsøget slog fejl, 

og materialet faldt i hænderne på den tyske hær. SS blev 

hurtigt interesseret i de sovjetisk-byggede giftkugler og 

besluttede at lave deres egne versioner.  Eksperimentet 

i september 1944 skulle være med til at afgøre, hvorvidt 

de nye kugler kunne bruges militært. To af de dødsdøm-

te fanger udviste ingen symptomer på forgiftning og 

”udgik” derfor af eksperimentet (dvs. blev henrettet). 

De tre andre viste – ifølge SS-læge Dr. Joachim Mrugow-

skys rapport om forsøget – inden for 20-25 minutter de 

første symptomer på forgiftning i form af motorisk uro 

og svag savlen. 90 minutter efter at være blevet skudt 

begyndte de tre fanger at vise tegn på åndedrætsbe-

svær og tiltagende motorisk uro. Fangerne blev set fæg-

te med arme og hænder. En prøvede omsonst at kaste 

op ved at stikke flere fingre langt ned i halsen. Døden 

indtrådte efter hhv. 121, 123 og 129 minutter.1  

Eksperimentet i september 1944 var i strid med datidens 

etiske standarder for læger. Allerede for cirka 2.400 år 

siden havde grækeren Hippokrates på øen Kos undervist 

i lægekunst og i den forbindelse formuleret den såkald-

te ”hippokratiske lægeed” (i Danmark kendt som læ-

geløftet), som kort fortalt går ud på, at en læge altid 

skal kurere og aldrig må være skyld i unødige lidelser 

hos en patient.2 I det nazistiske Tyskland valgte læger i 

flere tilfælde at tilsidesætte deres ”hippokratiske læge-

ed” for at kunne tjene en ideologi. Efter 1945 blev flere 

nazistiske læger stillet for retten som led i den såkaldte 

Tema 
Den bioteknologiske revolution og 
den etiske fordring



11

Nürnberg-lægeproces, som skulle straffe disse menne-

sker for deres ugerninger. En af dem som blev dømt til 

døden i Nürnberg var Dr. Mrugowsky. Lægeprocessen 

førte til udarbejdelse af det såkaldte Nürnberg-kodeks, 

hvor en patient skal give sit informerede samtykke til at 

deltage i et eksperiment. Det blev senere underbygget 

af den såkaldte Helsinki-erklæring af 1964, hvor det blev 

fastslået, at menneskeforsøg kun må gennemføres af 

fagligt kvalificeret personale og skal være kontrolleret af 

en ekstern etisk kontrolinstans.3 

Parallelt med ovenstående udvikling inden for medicin 

blev videnskabsfolk i 1970’erne bekymrede over, hvad 

opfindelsen af såkaldt rekombinant DNA-teknologi 

kunne medføre. Videnskabsfolk overvejede ikke i første 

omgang, hvorvidt nogen kunne tænkes at gøre bevidst 

skade på andre mennesker. Frygten var snarere, at der 

kunne ske uheld på mennesker og natur. I forbindelse 

med en videnskabelig konference i Asilomar i Californi-

en i 1975 blev det vedtaget, at der skulle udarbejdes 

retningslinjer for ansvarlig forskning med genteknologi. 

Retningslinjerne blev endelig udarbejdet i 1976 og rum-

mer regler for at forhindre spredning af genmodifice-

rede organismer til skade for mennesker eller naturen. 

Disse retningslinjer har senere i tilpasset form fundet vej 

til bl.a. dansk lovgivning om arbejdsmiljø.4 

Efter afslutningen på Den Kolde Krig i 1991 var der frygt 

for, at diktaturstater, terrororganisationer og sågar en-

keltindivider kunne erhverve sig teknologi til at lave 

masseødelæggelsesvåben. Den teknologiske revoluti-

on inden for biologi betød, at risikoen for misbrug eller 

uheld tilsyneladende var voksende. Denne frygt betød, 

at de to tendenser allerede beskrevet (ønsket om at for-

hindre overgreb i medicin og ønsket om at skabe en sik-

ker udvikling af rekombinant DNA-teknologi) i stigende 

grad smeltede sammen. Det er på denne baggrund at 

de danske regler om teknologi med misbrugspotentiale 

i biosikring er blevet formuleret. 

Teknologi med misbrugspotentiale skal her forstås som 

teknologi, som kan bruges til fremstilling eller anvendel-

se af biologiske våben. De danske regler om teknologi 

med misbrugspotentiale i biosikring kan ikke fungere, 

hvis virksomheder og enkeltindivider ikke tager et med-

ansvar for, at misbrug bliver undgået. Dette etiske an-

svar gælder også udvikling af ny teknologi, som enten 

ved et uheld eller gennem bevidst misbrug kan ende 

med at gøre skade på andre.  

Faktaboks: Syntetisk biologi

CBBs definition af syntetisk biologi: 

Et forskningsfelt, hvor målet er rationelt design, 

eller rationelt re-design, i stor skala, af biologiske 

organismer og substanser. 

Syntetisk biologi kan således ses som værende en 

naturlig evolution af molekylærbiologi, fra nutidens 

lille-skala trial and error approach (som i høj grad er 

baseret på eksperimentelt arbejde), til en fremtidig 

stor-skala (systems-based) rationel biologisk design 

approach (som i høj grad må forudses at være com-

puterbaseret modellering og design).

Det skal understreges, at syntetisk biologi er en 

multidisciplinær disciplin, og ikke blot repræsenterer 

en evolution af nutidens molekylærbiologiske tek-

nikker, men en stigende, fremtidig konvergens af 

felterne biologi, kemi, ingeniørvidenskab og com-

putervidenskab. 

Den teknologiske revolution i bio-
logi

Den bioteknologiske revolution begyndte i 1973, da det 

lykkedes to amerikanske forskere at gøre det muligt at 

overføre arveanlæg fra en vilkårlig organisme til bakteri-

er, og dermed få bakterierne til at lave et forudbestemt 
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protein. Det dannede bl.a. grundlag for produktion af 

insulin på industriel skala i 1980’erne. Lignende metoder 

er siden blevet brugt til at lave medicinsk behandling 

mod kræft eller vacciner mod smitsom leverbetændelse. 

Ved hjælp af rekombinant DNA-teknologi (som populært 

kaldes gensplejsning) er der siden 1980’erne også ble-

vet udviklet nye mikroorganismer til at nedbryde oliefor-

urening og andre typer giftstoffer.5 En ny metode inden 

for bioteknologi er CRISPR/Cas9, som gør det betydelig 

lettere og brugervenligt at ”klippe” og ”klistre” i gener 

– dvs. en forbedring i forhold til allerede eksisterende 

metoder. Hovedparten af disse teknologiske innovatio-

ner går under begrebet syntetisk biologi (se faktaboks). 

Udviklingen inden for ”hardware” (eksempelvis fermen-

torer, centrifuger, filtreringsanlæg og komponenter) er 

mere langsom, men bør ikke ignoreres. Det er vigtigt at 

pointere, at det ikke er muligt at udnytte mulighederne 

inden for syntetisk biologi, hvis den nødvendige ”hard-

ware” ikke er til stede. 

Der har i lang tid været opmærksomhed omkring risi-

koen for uheld i forbindelse med syntetisk biologi. Et 

eksempel kan demonstrere hvorfor: Mus blev oprinde-

lig bragt til Australien af europæiske immigranter og 

spredte sig hurtigt som en invasiv art i den australske 

natur. Som følge deraf udviklede mus sig til en alvorlig 

plage i Australien og kunne visse år bringe landbrugs-

produktionen i fare. Omkring årtusindskiftet forsøgte 

en gruppe australske forskere at udvikle en ny metode 

til skadedyrsbekæmpelse af mus. Intentionen var at in-

jicere mus med en genetisk modificeret virus, således 

at den pågældende virus kunne spredes til vilde mus, 

og dermed sikre, at hunmusene blev ufrugtbare. På den 

måde ville musebestanden gå tilbage. Metoden bestod i 

at indsætte genet kodende for et protein fra overfladen 

af musenes ægceller i musekoppevirus, som er farlig for 

mus, men uskadelig for mennesker. Senere prøvede de 

samme forskere at indsætte endnu et gen i musekop-

pevirus – et gen, som skulle forstærke immunsystemet 

hos musene. Det skulle føre til den ønskede sterilisation 

hos hunmusene, men resultatet blev et ganske andet. 

Næsten alle ikke-vaccinerede mus og halvdelen af de 

vaccinerede mus blev slået ihjel af den nye musekop-

pevirus. Uden at ville det, havde forskerne skabt en ny, 

meget dødelig virus.6 

En lignende problemstilling dukkede op i 2011, da et for-

skerhold i Holland og et andet i USA ønskede at pub-

licere resultaterne af deres arbejde med fugleinfluen-

za H5N1. Begge hold havde undersøgt, hvad der skulle 

til, før H5N1-virus kunne gå fra at være meget dødelig, 

men ikke særlig smitsom, til at være meget smitsom 

og fortsat meget dødelig. Det kunne få stor betydning 

for at forstå risikoen for en pandemi med H5N1-virus. 

Forskerholdet i USA nøjedes med at arbejde med et af 

proteinerne af H5N1-virus, som binder virus til cellerne i 

luftvejen og dermed kan udløse sygdom. Forskerholdet i 

Holland valgte en anden tilgang og dyrkede virus i celle-

kulturer, for derpå at inficere forsøgsdyr gennem snuden 

med et meget højt antal infektiøse viruspartikler. Når 

dyrene efterfølgende blev syge, overførte forskerne slim 

fra snuden på de syge forsøgsdyr til raske forsøgsdyr. 

Processen blev gentaget 10 gange, indtil det kunne kon-

stateres, at selv dyr i naboburet (som ikke blev brugt 

i eksperimentet) blev syge. En luftbåren fugleinfluenza 

var blevet skabt efter blot fem punktmutationer. Spe-

cielt forsøget i Holland blev opfattet som særdeles kon-

troversielt, fordi den muterede virus kunne være farlig 

for mennesker, hvis den slap ud ved et uheld eller blev 

stjålet.7

Der er med andre ord en fare for, at der mere eller min-

dre utilsigtet kan blive udviklet syntetisk biologi, som 

kan skade mennesker eller natur. Denne frygt bliver for-

stærket af, at syntetisk biologi i stigende grad er til rå-

dighed for den almene befolkning. Et amerikansk firma 

ved navn Amino Labs sælger eksempelvis såkaldte ”Do 

It Yourself” (DIY) kits for cirka 2.400 kroner til primært 

børn og unge med interesse i biologi. For yderligere 67 

kroner er det desuden muligt at købe et DNA-molekyle 

via internettet, som derpå kan forsøges modificeret med 

et DIY-kit. Eksperimenter med CRISPR/Cas9 med brug 

af DIY-kits er lovlige jævnfør amerikansk lovgivning, så 

længe det ikke er påvist, at de gør skade.8 I modsætning 

til amerikansk lovgivning opererer tysk jura efter det så-
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kaldte ”Vorsorgeprinzip” (på dansk: forsigtighedsprin-

cippet), hvor en bestemt aktivitet kan erklæres ulovlig, 

indtil den er blevet konstateret sikker. Det blev på den 

baggrund i 2017 ulovligt i Tyskland at eksperimentere 

med eller frembringe genetisk modificerede organismer 

uden for godkendte laboratorier, hvor al forskning og 

alle forsøg sker under opsyn af faglig uddannet perso-

nale. Strafferammen for at misbruge DIY-kits til at lave 

den type forsøg er bødestraf på 50.000 Euro (cirka 

372.000 kroner) eller fængsel op til 3 år.9  

Den teknologiske revolution rummer også en mulighed 

for, at der helt bevidst kan blive lavet biologiske våben 

med nye egenskaber. Biologiske våben er blevet udvik-

let og forsøgt anvendt i statslige våbenprogrammer i de 

sidste 100 år, men resultaterne har været blandede. Det 

har tidligere været svært at lave stabile og effektive bio-

logisk våben, som kunne bruges i en militær sammen-

hæng. Den teknologiske revolution i biologi kan måske 

ændre på dette.

Potentialet for nye biologiske vå-
ben

Med undtagelse af Syrien (som i 2014 indrømmede, at 

landet havde en facilitet til produktion af ricin10) er det 

ikke offentligt kendt, om der fortsat er stater, som ud-

vikler biologiske våben. Det kan med sikkerhed siges, 

at der så sent som i 1980’erne blev forsket, udviklet og 

produceret biologiske våben i bl.a. Sydafrika og Sovjet-

unionen. Det sydafrikanske Apartheid-regime prøvede 

eksempelvis at udvikle et biologisk våben, som udeluk-

kende ville ramme den sorte befolkningsgruppe.11 Det 

ser dog ikke ud til, at arbejdet kom ret langt, før det blev 

indstillet som følge af afviklingen af Apartheid-regimet. 

Sovjetunionen producerede først og fremmest biologi-

ske våben med gammelkendte teknikker. Men sovjeti-

ske forskere prøvede også at udnytte muligheder inden 

for syntetisk biologi til at udvikle helt nye og i Vesten 

ukendte biologiske våben. Det kunne i en krigssituation 

give det sovjetiske militær en afgørende militær fordel. 

Et videnskabeligt projekt gik eksempelvis ud på at an-

vende en almindelig bakterie (Legionella pneumophila), 

som blev ændret til at kunne udskille et protein, når bak-

terien trængte ind i menneskekroppen. Det pågældende 

protein ville minde meget om myelin og ville få kroppens 

immunforsvar til at gå til angreb på kroppens egen my-

elin, som bl.a. beskytter nerveceller. Symptomerne ville 

være magen til multipel sklerose og resultere i død in-

den for få uger.12 Det er uklart, hvor langt dette arbejde 

nåede, før Sovjetunionen brød sammen i 1991.  

Der har siden det sovjetiske sammenbrud fortsat været 

interesse for biologiske våben i Rusland. En kendt rus-

sisk militærteoretiker, general Makhmut Gareev, omtal-

te i 1998 muligheden for at lave biologiske våben, som 

kan manipulere med de genetiske arvelige funktioner i 

menneskekroppen. Han fremhævede også muligheden 

af, at lave ”etniske våben”, som kunne ramme bestemte 

befolkningsgrupper.13 I en artikel fra 2013 har to frem-

trædende russiske militærteoretikere omtalt muligheden 

for at bruge genetisk modificerede biologiske våben til 

at nedbryde modstandsviljen hos en fjendtligsindet be-

folkning. Ikke ved at slå målgruppen ihjel, men blot gøre 

dem ude af stand til at gøre modstand mod en ydre 

aggression – dvs. et inkapaciterende biologisk våben.14 

I 2012 kom både den russiske præsident og forsvars-

minister i forskellige sammenhænge med udtalelser, 

som muligvis kunne tolkes som interesse i at anskaffe 

såkaldte ”genetiske våben”. Det bør i den forbindelse 

påpeges, at Rusland i dag benægter, at Sovjetunionen 

skulle have haft et offensivt biologisk våbenprogram i 

strid med internationale traktater. Af samme grund ser 

den russiske regering ikke noget behov for at dokumen-

tere, at det gamle sovjetiske våbenprogram ikke er ble-

vet videreført i en ny udgave.15 
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Faktaboks: Syntetisk biologi i den amerikanske hær

Den amerikanske hær har sit eget laboratorium: 

Army Research Laboratory (ARL). Et underafsnit af 

dette laboratorie har fokus på at udnytte mulighe-

derne indenfor syntetisk biologi. Syntetisk biologi 

er dermed en del af strategien for ARL fra 2015-

2035. Der er et særligt fokus på biologisk materiale, 

der frembringes via syntetisk biologi og et ønske 

om, at kombinere biologien med uorganiske mate-

rialer for at kunne detektere kemiske og biologiske 

agens, producere energi fra organiske kilder og pro-

ducere materiale til udvikling af nye forsvarsdesigns 

inspireret af naturen.16 

ARL har et tæt samarbejde med civile amerikanske 

forskningsinstitutioner bl.a. Voigt Lab, der udvikler 

teknologier inden for syntetisk biologi. Via dette 

samarbejde kan ARL nu arbejde frem mod udviklin-

gen af en værtsorganisme, der kan modstå miljø-

påvirkninger og dermed kan bruges i militære sam-

menhænge.
17

Det bør understreges, at militær forskning i syntetisk 

biologi ikke i sig selv er et bevis på aktiviteter i strid med 

internationale aftaler. Mellem 2008 og 2014 brugte USA 

cirka 820 millioner USD på forskning i syntetisk biologi, 

hvoraf 100 millioner USD i 2014 kom fra det amerikanske 

militærs særlige forskningsafdeling Defense Advanced 

Research Projects Agency (DARPA). DARPA stod for 60 

procent af al finansiering i syntetisk biologi i USA i 2014, 

og hvis øvrige militære myndigheder i USA bliver inklu-

deret, vokser tallet til 67 procent.18  Det videnskabelige 

arbejde inkluderer bl.a. forskning i at beskytte land-

brugsafgrøder mod plantesygdomme ved at få insekter 

til at sprede en genmodificeret virus, som øger planters 

modstandsevne.19 Et andet satsningsområde for DARPA 

er forskning i hjernen, så krigsveteraner med amputatio-

ner kan få hjerneceller til at kommunikere med en prote-

se.20  Som Todd Kuiken, en forsker ved Synthetic Biology 

Project hos Wilson Center i USA, forklarer, har meget af 

denne forskning en indbygget dobbelt anvendelighed - 

dvs. den kan bruges til fredelige formål, men den kan 

også misbruges til våbenudvikling. Det er derfor nød-

vendigt med størst mulig gennemsigtighed.21 

Den amerikanske regering er selv bekymret for, at ny 

viden inden for syntetisk biologi kunne blive en sikker-

hedstrussel. I en rapport til Senatets forsvarsudvalg i 

2016 advarede USA’s nationale efterretningschef James 

R. Clapper mod, at genmodificering både kan gavne 

mennesker, men også gøre skade – enten som følge af 

et uheld eller gennem bevidst misbrug.22

Denne bekymring skal tages alvorligt, men det må også 

betones, at verden sandsynligvis fortsat er meget langt 

væk fra at se biologiske våben udviklet med brug af syn-

tetisk biologi.  Det er foreløbig kun stater, som kunne 

tænkes at have ressourcerne til at misbruge syntetisk 

biologi til militær våbenudvikling. Såfremt det skulle ske, 

bliver det imidlertid tænkeligt, at denne viden med tiden 

kunne sprede sig til også ikke-statslige aktører.  Hvis 

fremskridt i syntetisk biologi følger hidtil kendte møn-

stre, vil de med tiden nå ud til stadig flere mennesker, 

hvilket som nævnt allerede er sket med DIY-kits. Den 

mulige udvikling kan også illustreres ved at drage en pa-

rallel til kloning af dyr, som begyndte i 1990’erne. Det 

var dengang en banebrydende ny teknologi. I dag tilby-

der flere virksomheder i Sydkorea at klone kæledyr som 

hunde for 100.000 USD.23  

Den danske tilgang til teknologi-
kontrol 

Danmark tog allerede i bekendtgørelse nr. 981 fra 2009 

om biosikring højde for, at der kunne blive udviklet ny 

teknologi med misbrugspotentiale. Hensigten er at und-

gå, at de danske regler om biosikring kun fokuserer på 

eksisterende teknologi til våbengørelse og ikke er op-
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mærksom på, at der kan blive udviklet ny teknologi med 

misbrugspotentiale.

Teknologi skal i den forbindelse forstås meget bredt. 

Teknologi kan både være konkret information, som er 

nødvendig til udvikling, produktion eller brug af et pro-

dukt. Teknologi kan også være teknisk data (fx tegnin-

ger, formler, tabeller, manualer og lignende) eller teknisk 

assistance, som er opnået via instruktion, færdigheder, 

uddannelse og praktisk erfaring. 

Forskning og industriel produktion i Danmark skal have 

de bedste betingelser for at udvikle sig. CBB søger der-

for først og fremmest at udøve teknologikontrol ved 

at informere eller vejlede om teknologi med misbrugs-

potentiale og ved at gennemføre tilsyn, hvor der bl.a. 

er fokus på teknologiudvikling. Alle virksomheder med 

tilladelse til at arbejde med eller besidde kontrolbelagt 

materiale skal gennemgå en teknologivurdering. En virk-

somhed kan blive kategoriseret i A (hvor der er umid-

delbar risiko for våbenfremstilling, og hvor der er behov 

for en tilladelse), B (hvor der er en alvorlig misbrugsmu-

lighed ved en bestemt teknologi) og C (hvor der kun er 

tale om en generel misbrugsmulighed ved virksomhe-

dens teknologi).24 

Teknologikontrol skal først og fremmest tjene til at ska-

be agtpågivenhed (på engelsk: ”awareness”) om risiko-

en for uheld eller bevidst misbrug. Det er i den forbin-

delse underordnet, hvorvidt misbrugeren er en fremmed 

stat, en organisation eller et individ. Både virksomhe-

der og de enkelte forskere ansat på en virksomhed skal 

være opmærksom på, at skabelse af en ny teknologi 

kan rumme mulighed for, at den kan misbruges til at 

gøre skade på mennesker, dyr eller planter. Lige som en 

læge i forhold til en patient skal en virksomhed eller en 

ansat i en virksomhed være opmærksom på sit etiske 

ansvar i forhold til ny teknologi. Denne agtpågivenhed 

skal også tjene til at skabe tryghed i offentligheden. Det 

er tidligere set, at udvikling af ny teknologi kan skabe 

uro og mytedannelser i offentligheden, som medierne 

kan være med til at forstærke. Ved netop at inkludere 

agtpågivenhed om risikoen for uheld eller misbrug kan 

offentligheden forvisses om, at alle risici er blevet over-

vejet og på passende vis søgt forebygget. 

Faktaboks: Ordlyden i bekendtgørelse nr. 946 af 

14/08/2015 vedrørende teknologi

Teknologi, der direkte kan bruges til udvikling af 

biologiske våben eller til offensiv våbenanvendelse.

Den teknologi, der kræves til udvikling, produkti-

on eller brug af kontrolbelagt materiale (biologiske 

stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale), 

kontrolleres i overensstemmelse med kriterierne for 

disse.

Teknologi, der kræves til udvikling, produktion eller 

brug af kontrolbelagt materiale (biologiske stoffer, 

fremføringsmidler og relateret materiale), forbliver 

under kontrol, også når den kan anvendes på et 

produkt, der ikke er pålagt kontrol.

Teknologi, der kræves til udvikling, produktion el-

ler brug af ikke-kontrolbelagt materiale, er under 

kontrol, når den kan anvendes på et kontrolbelagt 

materiale (biologiske stoffer, fremføringsmidler og 

relateret materiale).

Kontrollen anvendes ikke på den teknologi, der mi-

nimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse 

(eftersyn) og reparation af de produkter, der ikke er 

pålagt kontrol, eller hvortil der tidligere er udstedt 

tilladelse. Kontrollen anvendes ikke på information, 

der allerede er i det offentlige rum.25

CBB kan som nævnt hjælpe gennem information, vej-

ledning og kategorisering. I sjældne tilfælde (hvis en 

virksomhed bliver placeret i kategori A) kan det blive 
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nødvendigt at udstede en tilladelse til den pågældende 

teknologi og anføre specielle vilkår. Virksomheder op-

fordres i den forbindelse til at kontakte CBB, hvis der 

er tvivl om, hvorvidt en ny teknologi kan rumme et mis-

brugspotentiale. 

Det internationale samarbejde

Danmark kan ikke stå alene, men er nødt til at samar-

bejde med andre lande om teknologikontrol. Siden 1985 

har eksportkontrolregimet Australien Gruppen arbejdet 

for at skabe ensartede regler for eksportkontrol, så 

udstyr – herunder ny teknologi – til udvikling af mas-

seødelæggelsesvåben ikke falder i de forkerte hænder. 

Indgåede aftaler i Australien Gruppen finder hurtigt vej 

til nationale love og regler om eksportkontrol og biosik-

ring. Danmark har gennem CBB spillet en vigtig rolle i at 

udforme regler om materiale egnet til at lave biologiske 

våben. Danmark er samtidig blevet påvirket af Australi-

en Gruppen og den danske biosikringskontrolliste over 

kontrolbelagt materiale (som det kræver tilladelse til at 

arbejde med eller eksportere) bygger på dette forums 

arbejde.26 

CBB har desuden taget initiativ til at udvikle det euro-

pæiske biosikringsforum European Biosecurity 

Regulators Forum (EBRF). EBRF arbejder for at skabe 

fælles normer vedrørende biosikringsregler i Europa. 

EBRF blev oprindelig dannet af Danmark, Frankrig, Hol-

land, Sverige, Schweiz og Storbritannien som led i EU’s 

CBRN Action Plan. Målet er både at harmonisere regler-

ne om biosikring, men også tage højde for ny teknologi, 

som kan skabe nye misbrugsmuligheder.27 

Danmark har desuden gennem deltagelse i møder i FN’s 

biologiske våbenkonvention og i Holland informeret an-

dre lande og organisationer om de danske regler om 

biosikring, herunder om teknologikontrol. 

Sammenfatning

Den bioteknologiske revolution rummer – som alle an-

dre teknologiske revolutioner – både et løfte om store 

fremskridt og en trussel om utilsigtede uheld eller be-

vidst misbrug. Der er ikke tale om en ny problematik. 

Tværtimod minder denne problemstilling meget om de 

dilemmaer, som blev skabt gennem udvikling af atom-

teknologi eller computerteknologi. Både atomteknologi 

og computerteknologi kan tjene fredelige formål, men 

kan også blive misbrugt i de forkerte hænder. 

Danmark søger – gennem lov og regler om biosikring 

– at forebygge risikoen for misbrug af ny teknologi i 

biologi. Det er i den forbindelse underordnet, hvorvidt 

der er tale om, at det er en stat, en organisation eller 

et enkeltindivid, som begår misbrug. Danmark kan også 

gennem internationalt samarbejde i Australien Gruppen 

eller EBRF påvirke andre lande og selv blive påvirket. 

Men det er hverken muligt eller ønskeligt at skabe et 

system, som skal detailregulere den frie forskning og 

industriproduktion. 

Af samme grund må det fremhæves, at biosikring i høj 

grad forudsætter, at virksomheder og individer, som ud-

vikler ny teknologi med misbrugspotentiale selv tager et 

etisk ansvar. Det skal ske ved – gennem information og 

vejledning – at skabe en agtpågivenhed (”awareness”) 

om misbrugsmuligheder og tilskynde til, at CBB bliver 

kontaktet, hvis der er tvivl om en ny teknologi. På den 

måde kan utilsigtet frygt og mytedannelser om ny tek-

nologi også forebygges i offentligheden.  Ligesom der 

kræves informeret samtykke ved medicinske forsøg, der 

udsætter mennesker for risiko bør samfundet eller re-

præsentanter herfor inddrages i styringen af den biotek-
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nologiske udvikling for på den måde at skabe sikkerhed 

og tryghed. 
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