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Høring - Forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale 

(bioprospekteringsforskriften) 

 

Vi viser til høringsbrev angående ”Forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale 
(bioprospekteringsforskriften)” med høringsfrist 3. oktober. 
 

Vår første og mest grunnleggende kommentar til høringsutkastet er at genetisk materiale fra norsk natur 

burde forbli fritt tilgjengelig, på lik linje med våre naboland og etterhvert flere og flere av EU-landene. 

Høringsforslaget vil med all sannsynlighet føre til redusert internasjonal interesse for norske genetiske 

ressurser, noe som hverken vil fremme forskning, innovasjon eller næringsutvikling, ei heller bidra til å nå 

målsetningene i CBD. Sett i sammenheng med kostnadene forbundet med oppfølging av forskriften, både 

for det offentlige men også f.eks. ved offentlige samlinger, mener vi man bør vurdere sterkt hvorvidt 

fordelene oppveier kostnadene forbundet med forskriften. 

Det faktum at våre nærmeste og mest sammenlignbare naboer i denne sammenheng, Sverige, Finland og 

Danmark, alle gir fri tilgang til sine genetiske ressurser (med unntak av vernede områder, arter o.l.) er et 

vektig argument for at Norge burde gjøre det samme. Er det sannsynlig at utenlandske interessenter vil ta 

bryet med å gjennomgå selv en enkel men påkrevd norsk søknadsprosedyre, hvis de samme ressursene 

finnes fritt tilgjengelige på andre siden av grensen? Det ironiske er at selv for norske forskere vil det bli 

enklere å samle prøver i for eksempel Sverige enn i vårt eget land hvis denne forskriften trer i kraft. 

Et unntak i denne sammenheng er våre marine ressurser, som nok er mer interessante i en internasjonal 

sammenheng. Men for å ivareta dette vil vi da heller foreslå at forskriften begrenses til kun å gjelde marine 

ressurser, mens alt annet forblir fritt tilgjengelig. 

Til den foreliggende forskrift har vi forøvrig følgende kommentarer: 

Dette høringsutkastet er en klar forbedring sammenlignet med det som ble presentert i 2012. Som en 

offentlig samling stiller vi oss spesielt positive til at mye av kravene til internkontroller, interne rutiner, 

rapportering m.m. i større grad overlates til den enkelte samling. Vi er også fornøyd med at overføring av 

resterende genetisk materiale m.m. til en offentlig samling ved tillatelsens opphør er utelatt, da dette ville 

kunne påføre de offentlige samlinger store ekstraoppgaver. 
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Forøvrig har vi fortsatt følgende kommentarer til forslaget: 

 

• § 3d: Det bør avklares hvorvidt offentlig samling er begrenset til norske offentlige samlinger, eller om 
det også innbefatter utenlandske offentlige samlinger. Kan man f.eks., basert på § 2, 3. ledd, fritt samle 
inn biologisk materiale til en utenlandsk samling? 

• § 3e: Hva menes med formuleringen «...å utnytte det genetiske materiale eller utnytting av slikt 
materiale»? Hva henspeiler «slikt» på i denne setningen? Slik det er formulert nå virker det kun som 
man gjentar eksakt det samme to ganger. 

• § 7: Avlevering av materiale som beskrevet i §7, 2. ledd vil klart kunne representere verdifulle tilskudd til 
de offentlige samlinger, men vi er bekymret for det merarbeidet innregistrering, konservering og 
oppbevaring av dette vil medføre for samlingene. Er det gjort noen tanker om hvordan dette skal 
kompenseres? 

• § 11: Når/hvor ofte skal Klima- og miljødepartementet informeres om utlevering av materiale fra 
offentlige samlinger? Dette fremgår ikke klart av forslaget, men f.eks. en årlig rapportering e.l. ville være 
sterkt å foretrekke. Dersom dette skal videreformidles fortløpende etter hver enkelt utlevering vil dette 
medføre et betydelig, og etter vår mening unødvendig, merarbeid. 
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