
 

 

 

 
Kystdirektøren 

Sentral postadresse: Kystverket 

Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: +47 07847 Internett: 

E-post: 
 

www.kystverket.no 

post@kystverket.no 
 

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242 
 

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 

 

 
  
 
 
 

Nærings- og fiskeridepartementet 
Postboks 8090 Dep 
0032 OSLO 
 
   

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
17/3078-1 

Vår ref.: 
2017/3032-2 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Ingvild Kragset 

Dato: 
03.10.2017 

Forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale 
(bioprospekteringsforskriften) – merknader til høring 

Det vises til høring av ovennevnte forslag til forskrift. 

Forslaget berører i liten grad Kystverkets ansvarsområder, og vi har derfor bare noen 
overordnete merknader. 

Kystverket har ansvar for nasjonal beredskap mot akutt forurensning. I fremtiden kan såkalt 
bioremediering bli en mer anvendt metode ved opprenskning av forurensning. Slik 
opprenskning kan skje på flere måter; (1) ved at lokale, naturlig forkommende bakterier 
gjennomfører sin nedbrytning av for eksempel olje uten menneskelig påvirkning, (2) ved at 
en tilfører næringsstoffer i en startfase som øker den aktuelle bakteriemengden betydelig, 
avslutter «matingen» og har da en stor mengde bakterier som går over til å nedbryte 
forurensningen og (3) ved å tilføre bakterier som bryter ned forurensningen. Alle disse 
metodene kan være interessante for Kystverket, og vi tar i disse dager noen grep for å øke 
vår forståelse av metodene.  

Mulighetene for å øke for eksempel oljespisende bakteriers effektivitet i fremtiden er trolig 
store. Monopolisering av produktene vil kunne begrense konkurranse og utvikling av nye 
og forbedrede produkter, samt at prisnivået på produktene vil kunne bli svært høyt. En 
annen side ved bioprospektering er at det lett kan føre til utilsiktet skade på det naturlige 
miljøet og arter som forkommer der. Det er derfor viktig at regelverket ivaretar fellesskapets 
interesser og miljøhensyn.  
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