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Hering - Forslag ti1 ny lov om planteforedlerrett 

Vi viser ti1 brev av 12.0 1 .ZOO5 vedrarende forslag ti1 ny lov om planteforedlerrett. 

Planteforedling er svzrt kapitalkrevende, langsiktig og risiko fylt virksomhet . 
Satsingen pii Graminor springer ut av et miilbevisst initiativ fka Landbruks- og 
matdepartementet for ii styrke norsk planteforedling og utnytte mulighetene bedre. En slik 
mulighet er salg av plantemateriale internasjonalt pii samme miite som vi kjenner fra 
husdyravlen. 

Ved etableringen av Graminor AS la staten inn en ekstra egenkapital pii 15 mill. kroner, uten 
tilsvarende eie av aksjer og ga i tillegg avkall p i  avkastningen fka sine eierrettigheter pii 
planter. 

Videre har staten lagt opp ti1 en iirlig bevilgning over Landbruks- og matdepartementets 
budsjett ti1 konkrete planteforedlingsprosjekter pii om lag 15 mill. kroner pr iir. 

I forbindelse med kuttet i 2004 budsjettet gav Naxingskomiteens flertall et tydelig signal, man 
ba departementet vurdere "en okning i satsen for foredleravgift og andre muligheter for okt 
inntekt fka markedet". 

Det er derfor gledelig ii kunne slii fast at landbruksmyndighetene sii markant har stilt seg bak 
norsk planteforedling. 

Forslaget ti1 ny lov om planteforedlerrett legger ti1 rette for at Graminor kan hente inn akte 
lisensinntekter fka landbruket og slik sikre at foredlingsaktiviteten opprettholdes minst pii 
dagens pii sikt. 

Forslaget er ogsii viktig for ii sikre tilgang pii gode utenlandske sorter. Utenlandske foredlere 
har i lengre tid vaert kritiske ti1 at bander i Norge fkitt kan bruke eget oppformeringsmateriale 
av rettsbeskyttede sorter spesielt i basr og potet og av denne grunn wrdert ikke ii markedsfme 
sorter i Norge. 



Innkreving av avgift p& bruk av eget forrneringsmateriale blir i henhold ti1 forslaget tillagt 
sortseier og sortsrepresentant. Vi ser at forslag ti1 opplegg vil by p& betydelige utfordringer 
biide med hensyn pii kontroll og at inntektene lett kan spises opp av innkrevingskostnadene. 
Graminor kan tenke seg et opplegg tilsvarende det i Finland, der opplysningene om bruk av 
eget formeringsmateriale oppgis i forbindelse med saknad om arealstatte. I Norge mener vi 
tilsvarende opplysninger kunne gis i forbindelse med saknad om produksjons- og 
kulturlandskapsstatte. Disse opplysningene kan Statens landbruksforvaltning bearbeide og 
materialet stilles ti1 disposisjon for Graminor og eventuelt andre foredlerelrepresentanter 
mot en godtgjarelse. 

Graminor finner det hensiktsmessig at mindre produsenter skal kunne bruke eget 
oppformeringsmateriale uten 5 betale avgift. Dette bar ikke bare gjelde for korn og poteter, 
men ogsii erter, oljevekster, jordbrer, bringebrer og frukt. Arealgrensen for disse bar tilsvare 
de for korn og poteter. 

Graminor mener det er positivt at det i forslaget ti1 ny lov om planteforedlerett innfares plikt 
for saker om planteforedlerrett ti1 & opplyse om kilden ti1 biologisk materiale som inngiir i 
sorten det sakes om planteforedlerrett for. Ordningen vil bidra ti1 & oppfylle miilsettingene i 
Konvensjon om biologisk mangfold og Den internasjonale traktaten om plantegenetiske 
ressurser for mat og landbruk og sannsynligvis sikre tilgang pii viktige genressurser for 
fiemtiden. 

Vennlig h m  

Kopi : 
Styret I Graminor AS 
Eierne i Graminor AS 


