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Uttalelse til høring av Forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale - 

Bioprospekteringsforskriften 

 

 

Det vises til brev fra Fiskeri- og Kystdepartementet datert 20. desember 2012 med 

oversendelse av høringsnotat vedrørende forslag til forskrift om uttak og utnytting av 

genetisk materiale.  

 

Forskriften er hjemlet både i naturmangfoldloven og havressursloven og legger til rette 

for norsk gjennomføring av Nagoya-protokollen om tilgang til genetiske ressurser og en 

rimelig og likverdig fordeling av utbytte ved utnyttelsen av disse ressursene. 

 

Utvikling av landbruk har i alle tider vært basert på bruk og utveksling av genetiske 

ressurser innenfor kulturplanter, skogstrær og husdyrproduksjonen. Biologiske 

organismer som nyttes i landbruksproduksjon, blir kontinuerlig forbedret ved hjelp av 

seleksjon eller innkrysning av nytt genetisk materiale. Mange av artene som benyttes i 

landbruksproduksjonen er utviklet gjennom dyrkning, foredling og forskning gjennom 

mange tusener av år og har vært forflyttet mellom land og kontinenter.  

 

Det internasjonale samarbeidet om bevaring og bærekraftig bruk av genetiske 

ressurser knyttet til mat og landbruk, er lagt til FAOs Kommisjon for genetiske 

ressurser. Kommisjonen har også framforhandlet den internasjonale traktaten for 

plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk (ITPGRFA) som trådte i kraft i 2004. 

Kommisjonen arbeider for å sikre alle genetiske ressurser og økosystemer som er 

viktig for mat og jordbruk og for at land ved gjennomføring av Nagoyaprotokollen skal 

ta hensyn til de særskilte behovene for genetiske ressurser knyttet til mat og landbruk. 
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Side 2 

 

Norge støtter opp om dette internasjonale samarbeidet under FAOs Kommisjon for 

genetiske ressurser innen mat og landbruk.  

 

Norge samarbeider med de øvrige nordiske land under Nordisk ministerråd om 

forvaltningen av nordiske genetiske ressurser. Dette samarbeidet innebærer blant 

annet drift av en felles nordisk genbank for plantegenetiske ressurser. Denne 

genbanken er lagt til Nordisk genressurssenter som ligger under Nordisk ministerråd. 

Tilgangen til plantematerialet som forvaltes fysisk under det nordiske samarbeidet, 

reguleres gjennom felles regler som er forankret i Nordisk ministerråd.  

 

Det er LMDs oppfatning at den norske bioprospekteringsforskriften ikke skal omfatte 

bestemmelser som regulerer adgangen til materialet i genbanken under Nordisk 

genressurssenter. Vi mener at det ikke er hensiktsmessig for Norge å kreve særskilt 

regulering av tilgang til materialet i samlingene som kan dokumenteres å stamme fra 

Norge. Norsk regulering innen området bør heller ikke hindre fremtidig samarbeid om 

genetiske ressurser under Nordisk ministerråd.   

 

LMD mener videre at unntaket for uttak av genetisk materiale fra naturen og fra 

offentlige samlinger til jord- og skogbruksformål som inngår i høringsforslaget, er 

viktig for å sikre tradisjonell bruk av det genetiske materiale innenfor landbruket som 

er rettet mot matproduksjon og bærekraftig bruk.   

 

LMD viser forøvrig til og støtter opp om høringsuttalelsen fra Norsk genressursenter 

ved Institutt for skog og landskap. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Geir Dalholt (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 Grethe H. Evjen 

 seniorrådgiver 
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