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Høring - forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale 

(bioprospekteringsforskriften) 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er positiv til forslaget til bioprospekteringsforskrift, og 

mener generelt at forslaget til forskrift ivaretar gjennomføring av forpliktelser etter Nagoya-

protokollen på en god måte. 

 

Uttak og utnytting av genetisk materiale ventes å kunne skape betydelig økonomisk og 

kunnskapsmessig virksomhet i Norge, og  har et potensial for betydelig næringsvirksomhet og 

fremtidige arbeidsplasser. Det er derfor vesentlig at forskriften på en god måte balanserer 

hensynet til å sikre staten enkelte fordeler med hensynet til økt aktivitet og innovasjon. LO 

mener at hensynet til mulig næringsutvikling tilsier innføring av et minst mulig 

byråkratisk system som i seg selv ikke legger begrensninger for 

næringsutnyttelse i konkurranse med uttak og utnyttelse av genetisk materiale i andre land. 

Særlig er marin bioprospektering et nasjonalt satsingsområde i et langsiktig perspektiv, blant 

annet slått fast i den nasjonale strategien ”Marin Bioprospektering – en kilde til ny og 

bærekraftig verdiskapning” fra 2009. 

 

Høringsinstansene bes spesifikt om å gi sitt syn på to forhold; 1) Vurdering av hvordan 

offentlige samlinger skal reguleres dersom samlingen er i et annet land, som i tilfellet med 

mye av det genetiske materialet som er samlet i Sverige og styres i nordisk fellesskap. 2) 

Hvorvidt en i stedet for et tillatelsessystem for områdene omfattet av bilandsloven av praktisk 

hensyn bør  innføre et meldingssystem. 

 

Til spørsmål 1) om hvordan reguleringen av samlinger skal gjennomføres, bør en etter LOs 

syn primært legge gjeldende lands lovgivning til grunn dersom samlingen ikke er i Norge. Det 

forutsettes at et samarbeid om offentlige samlinger i fellesskap med andre land er underlagt 

avtaler som ivaretar norske hensyn samt internasjonale forpliktelser.  

 

Til spørsmål 2) vil vi anføre at Norge har en forpliktelse til å gjennomføre forvaltning til beste 

for fellesskapet også for områdene som er omfattet av bilandsloven. Det vurderes derfor at det 

for disse områdene er et vel så stort behov for forsvarlig  forvaltning etter denne forskriften, 

og at det derfor primært bør skje gjennom en tillatelsesordning. Dette gir etter vårt syn  videre 
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et signal om at Norge er opptatt av å følge opp sine forpliktelser ifølge internasjonale avtaler, 

herunder havrettskonvensjonen. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Ellen Stensrud 
(sign.) 

 

 Grethe Fossli 
 (sign.) 

 

 

Saksbehandler: Anne-Beth Skrede 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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