
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato V8r ref. (bes oppgitt ved svar)
Bjørn Rangbru 73 19 92 03 16.08.2017 2017/5076 - 008
Miljøvernavdelingen Deres dato Deres ref.

03.07.2017 17 3078-1

Nærings- og fiskeridepartementet
Postboks 8090 Dep
0032 OSLO

Høring - forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale
(bioprospekteringsforskriften)

Vi viser til høring av 3.7.2017.

Etter norsk lovgivning er genetisk materiale fra naturen en felles ressurs som
tilhører fellesskapet i Norge og forvaltes av staten. Fylkesmannen støtter
opprettelse av forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale. Det vil bidra
til å ivareta fellesskapets interesser i norsk genetisk materiale.

Fylkesmannen støtter forslaget om at selve uttaket av ressursene underlegges
regulering. Det vil kunne sikre at uttaket skjer på en bærekraftig måte, og gir
oversikt over uttak (Jf. foreslått § 4.).

Fylkesmannen støtter at tillatelse til uttak eller videre utnytting av genetisk
materiale ikke gir søkeren eksklusiv enerett (Jf. foreslått § 4.).

Fylkesmannen støtter at næringsaktører og andre aktører kan pålegges særskilte
forpliktelser om å dele fordeler med staten i forbindelse med utnytting av
genetisk materiale. Slike fordeler kan være av økonomisk og/eller ikke-
økonomisk karakter (jf. foreslått § 3). Ut fra vår vurdering må dette innlemmes i
foreslått § 7 om tildeling av tillatelse eller rammetillatelse. Vi mener at dette i
større grad vil bidra til oppnåelse av § 59 i Naturmangfoldloven; «Genetisk
materiale fra naturen er en felles ressurs som tilhører fellesskapet i Norge og
forvaltes av staten. Utnyttingen skal være til mest mulig gagn for miljø og
mennesker i både nasjonalt og internasjonalt perspektiv».

Med hilsen

Stein-Arne Andreassen (e.f.)
miljøverndirektør

Bjørn Rangbru
seniorrådgiver
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