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Høringsnotat om forslag til forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale 

(bioprospekteringsforskriften) – Alminnelig høring 

 

Vi viser til mottatt brev fra Fiskeri- og kystdepartementet av 20. desember 2012 vedlagt 

høringsnotat om forslag til forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale 

(bioprospekteringsforskriften ). 

 

Nærings- og handelsdepartementet er som tidligere påpekt opptatt av at regelverket 

gjør det tilstrekkelig attraktivt både for nasjonale og internasjonale kommersielle og 

ikke-kommersielle aktører til å drive bioprospektering i Norge, samtidig som kravet til 

bærekraft, rimelig fordelsdeling og ivaretakelse av urfolks og lokalbefolkningens 

rettigheter ved bruk av tradisjonell kunnskap blir ivaretatt.  

 

Departementet har også forståelse for at det er en utfordring å utforme regelverket på 

en hensiktsmessig måte. For Nærings- og handelsdepartementet er det avgjørende at 

regelverket utformes slik at det i størst mulig grad legger til rette for næringsrelevant 

forskning og utvikling, kommersiell utnyttelse av forskningsresultater og 

næringsutvikling. 

  

Departementet vil fortsatt fraråde at fordelsdeling baseres på en avgift på bruttoinntekt. 

Vi mener avgiften er å anse som en form for skatt. Vi finner det vanskelig å begrunne at 

denne type virksomhet, kommersiell utnyttelse av kunnskap om genetisk materiale, 

skal beskattes hardere enn annen type virksomhet. Forslaget vil gi vesentlig dårligere 

vilkår enn i våre viktigste konkurrentland og vil hemme FoU.  

 

 



 

Side 2 

 

Vi kan ikke se at forvaltningen av genetiske ressurser har nødvendige likhetstrekk med 

forvaltningen av petroleumsressurser slik det argumenteres for i høringsnotatet. 

Petroleumsvirksomheten er knyttet til utnyttelse av en ikke fornybar ressurs, mens 

bioprospektering handler om å utnytte kunnskap om genetisk materiale fra fornybare 

ressurser som ikke er spesifikt nasjonale.  

 

Særavgiften og det omfattende rapporterings- og kontrollregime knyttet dertil 

harmonerer dårlig med regjeringen politikk for å fremme bioteknologisk forskning og 

næringsutvikling og regjeringens mål om forenkling.  

 

Vi stiller oss tvilende til om nytten vil overstige kostnadene ved dette, og om det basert 

på foreliggende forslag vil være mulig å håndheve regelverket på en god og forutsigbar 

måte. Vi ber derfor om at forslaget trekkes og at det brukes tid og ressurser på å 

utforme et nytt forslag til forskrift som i større grad tar hensyn både til nasjonal 

beskatning av ressursene og næringsutvikling basert på marin bioprospektering. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kjetil Kolsrud Jåsund (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 Kari Rossum 

 seniorrådgiver 

 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

 

 


	Mottakere
	Mottaker
	tabell1
	uoff
	xtra
	BM1
	BM2
	BM3
	dato
	Vaar_referanse
	Deres_referanse
	UnderskrifterHer
	ef

