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Høring - Forslag til ny lov om planteforedlerrett
Norges forskningsråd viser til Landbruks- og matdepartementets brev av 12.01.05 vedrørende
høring om forslag til ny lov om planteforedlerrett basert på UPOV-konvensjonen av 1991.
På bakgrunn av de forandringer som har skjedd innen planteforedlingsområdet i tiden etter at
UPOV-konvensjonen av 1991 kom, finner Forskningsrådet det rimelig at tiden er inne for en
gjennomgang av lovgivningen på området. Det har vært en omorganisering og privatisering av
planteforedlingen som betinger at økonomisk lønnsomhet må tillegges sterkere vekt enn
tidligere. Behovet for plantemateriale som er tilpasset våre forhold og som gir store og stabile
avlinger, er om mulig enda viktigere enn før i den konkurransesituasjon norsk landbruk og
planteproduksjon befinner seg i. Det blir også tatt i bruk stadig mer avanserte metoder i
planteforedlingen som både er kostbare å utvikle og tilegne seg.
Samtidig har det vært en reduksjon i de offentlige budsjetter. De offentlige midler som finnes på
området må derfor i første rekke gå til kompetanseoppbygging og metodeutvikling, mens
kostnadene med selve planteforedlingen i stor grad må dekkes av brukerne. En slik utvikling
krever at sortsinnehaveren har en sterkere beskyttelse.
Konsekvensen av dette blir innskrenkning i retten til fritt å bruke egenprodusert såvare i egen
virksomhet (”farmer`s privilege”) og økte kostnader for produsentene. Forskningsrådet har ikke
tatt stilling til det foreslåtte nivået på de nasjonale reglene der ”farmer`s privilege” blir
videreført, men ser at mange produsenter faller utenfor.
Vi kan si oss fornøyd med at lovforslaget fortsatt tillater at beskyttede sorter fritt kan brukes til
eksperimentelle formål og til foredling av nye sorter. Det samme gjelder kravet om at det i
søknader om planteforedlerrett i Norge skal inneholde opplysninger om hvor det biologiske
materialet som inngår i sorten er mottatt eller hentet fra (leverandør).
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Det er videre svært viktig at Norge fortsatt er opptatt av forholdet mellom immaterielle
rettigheter og utviklingslandenes interesser, og at vi fortsatt vil spille en aktiv rolle som
brobygger mellom OECD-landene og utviklingslandene.
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