
Justis- og beredskapsdepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO

Deres ref

201200430

/I!

?",'
DET KONGELIGE

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

Vår ref

201200232-/EMK
Dato

29.05.2012

Høringsbrev  -  Utredning om særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter,
herunder planteforedlerrett

Vi viser til brev av 8. februar 2012 med ovennevnte høring.

Det er viktig å utvikle plantesorter som er tilpasset norsk klima, lys og andre
vekstvilkår i Norge. Det prøves i Norge årlig ut i underkant av 100 sorter innen
engvekster, korn og potet, hvorav ca. 30 — 40 nye. Hvert år blir om lag 20 nye sorter
godkjent for opptak på den norske offisielle sortslisten. Skogplanteforedling blir
dessuten viktig for klimatilpasning og kan virke som klimatiltak ved at foredlet
plantemateriale vil kunne ha et vesentlig høyere CO2-opptak enn uforedlet materiale.

Behovet for adgang til særskilt pantsettelse av planteforedlerrett er ikke særskilt
utredet, men det må antas at det er et finansieringsbehov for utvikling av plantesorter.
Planteforedling tar lang tid og krever kompetanse og ressurser. Forslaget om å gi
adgang til særskilt pantsettelse av planteforedlerrett kan bidra til at
finansieringsgrunnlaget for planteforedling styrkes.

Plantesortsregisteret vil kunne gi rettsvern for panteretten. Den internasjonale
plantetraktaten for mat og landbruk som trådte i kraft i 2004 har etablert et multilateralt
system for tilgang til og godedeling knyttet til plantegenetiske ressurser for mat og
landbruk. Det multilaterale systemet forutsetter at partene til avtalen gir tilgang til
plantegenetisk materiale i tråd med en standard materialoverføringsavtale (SMTA).
Eventuelle begrensninger knyttet til utnyttelsen av plantesorten kan forekomme i slike
avtaler. Forutsatt at panteloven § 1-3 også omfatter slike begrensninger, vil tilsvarende
begrensninger også gjelde for panteretten til registrerte rettigheter til plantesorten.
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Under disse forutsetninger støtter Landbruks- og matdepartementet forslaget om
særskilt pantsettelse.

Dersom panteloven § 1-3 ikke omfatter eventuelle begrensninger i utnyttelsen som er
avtalt i en SMTA-avtale, er det behov for å sikre rettsvern for slike avtaler. Det foreslås
at dette sikres ved at en inngåelse av SMTA-avtale også registreres i
plantesortsregisteret. Dette kan eventuelt innarbeides i forslaget til ny § 26 a i lov om
planteforedlerrett.
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