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Høringssvar - tilslutning til London-overenskomsten om reduserte krav til oversettelse 

Landbruks- og matdepartementet viser til høringsnotat vedrørende endringer i patentloven og 

patentforskriften m.m. for tiltredelse til London-overenskomsten.  

 

I følge høringsnotatet kan endringer i krav til oversettelse til nasjonale språk føre til at et økt 

antall europeiske patenter blir gjort gjeldende i Norge. Hvis dette blir tilfellet vil det 

teknologiske spillerommet på norske virksomheters hjemmemarket også bli mindre. Patenter 

på genressurser, planteforedling og dyreavl er et relativt nytt fenomen og dermed foreløpig 

ikke veldig utbredt. Fra ulik hold har det blitt pekt på utfordringer for planteforedling med økt 

utbredelse av patent.
1
 For eksempel mener grønnsaksforedlere at tilgang til genetisk mangfold 

kan bli mer begrenset blant annet fordi a) et patentert enkeltgen kan begrense et helt 

foredlingsprogram; b) antall planterelaterte patent øker; c) prosedyren for å søke om patent er 

lang, komplisert og usikker; og d) høye transaksjonskostnader.
2
 For Landbruks- og 

matdepartementet vil det derfor være av interesse å følge utviklingen av patent knyttet til 

genetiske ressurser for mat og landbruk, og i hvilken grad denne blir påvirket av tilslutning til 

London-overenskomsten og eventuelt andre endringer i patentlovverket. 

 

Landbruks- og matdepartementet har ingen øvrige kommentarer og støtter norsk tilslutning til 

London-overenskomsten. 

 

 

 

                                                 
1
 For eksempel N. Louwaars et al (2009): ”The future of plant breeding in the light of developments in patent 

rights and plant breeders’ rights”, tilgjengelig på http://edepot.wur.nl/141258;   
2
 Report of the resumed seventh meeting of the Ad Hoc Advisory Committee on the Funding Strategy, IT/GB-

5/13/Inf.4 Add.1, side 20, tilgjengelig på 

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb5i4ea1_Resumed_ACFS7_RES1.pdf  

http://edepot.wur.nl/141258
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb5i4ea1_Resumed_ACFS7_RES1.pdf
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