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Re.: Høring: Forslag til ny lov om planteforedlerrett/Norge
Poulsen Roser A/S værdsætter at få mulighed for at kommentere forslaget til den nye lov om
planteforedlerrett. Poulsen Roser A/S er et dansk firma, der forædler potteroser, haveroser og
clematis. Vi har et stort antal sorter beskyttet i Norge. Anmeldelser m.m. sker gennem vort
norske ombud Advokat Torgeir Gullaksen.
Vi støtter klart Norges tiltrædelse til UPOV konventionen af 1991, og har følgende specifikke
kommentarer:
1.

Vi støtter en udvidelse af sortsejerens rettigheder.

2.

Vi støtter kraftigt en ændring af nyhedsbegrebet, således at det nu bliver muligt at sælge
en sort i op til ét år før sorten skal anmeldes i Norge.

3.

Poulsen Roser støtter IKKE princippet om “farmer’s privilege”. Vi er af den
overbevisning, at kvalitet (inklusive sundhed) og sortsægthed bedst opnås ved IKKE at
tillade undtagelser fra planteforedlerrettighederne.
Hvis princippet om “farmer’s privilege” alligevel indføres, er det yderst vigtigt, at det
begrænses til visse landbrugsafgrøder. Hvis det udvides til også at omfatte prydplanter,
frugttræer og grøntsager, vil det have fatal virkning på forædling af disse arter.

4.

Vi støtter, at rettigheder også skal omfatte “essentially derived varieties”.

5.

Vi går ind for en forlængelse af beskyttelsesperioden til 25 år for alle sorter undtagen
visse specificerede sorter, hvor beskyttelsesperioden udvides til 30 år. Dette vil bringe
varigheden op på samme niveau som i for eksempel EU.
Vi anbefaler, at perioden udvides for sorter, der allerede har opnået PBR, ligesom for de
sorter, der er under behandling, hvis disse senere beskyttes.

6.

Salg bør defineres klart, og definitionen bør være smal. Vi ønsker at anføre, at
opformering af materiale i forbindelse med en prøvedyrkningsaftale på vegne af
forædleren og uden salg af færdige planter ikke bør opfattes som et salg. Vi finder heller
ikke, at tilbud, salgsfremme eller annoncering etc. bør opfattes som et salg.

Med venlig hilsen

Annette Olesen
Direktør, forædling & produktudvikling
Poulsen Roser A/S

cc: Advokat Torgeir Gullaksen

