
Støt protesten mod patentet på Laks 

Dyr er ikke fødevareindustriens opfindelse 

 
Vi opfordrer til, at du, sammen med borgerne i de andre Europæiske lande, indsender denne 

protestskrivelse til No Patents on Seeds, NPOS. Herfra vil protesterne blive overbragt til Den 

Europæiske Patent Organisation, EPO og din  protest vil dermed være offentlig.  

Du kan sende din protest pr. brev til :   NPOS, Frohschammerstrasse 14, 80807 München,  

Tyskland, eller underskrive protesten via NPOS's hjemmeside      www.no-patents-on-

seeds.org   

Vi vil meget gerne have din støtte til protesten senest den 20. juni 2019.  

Venlig hilsen  No patents on Seeds! 

 

                                                                                 
Til den Europæiske Patent Organisation, EPO,  og de europæiske politikere 

 
Jeg protesterer mod udstedelsen af patentet, EP1965658, som hævder, at fiskefoder, 
lakseopdræt, laksen og fiskeolien herfra er en ”opfindelse”.  Den påståede opfindelse 

består bl.a.  i, at noget særligt foder skulle forøge koncentrationen af omega-3 
fedtsyrer i denne fiskeolie. I følge forklaringerne i patentbeskrivelsen, så kan foderet 

til laksene både være traditionelt forædlet eller  genetisk manipuleret.  
Patentet bør trækkes tilbage af følgende grunde:  
 

Dette patent er ikke en ”opfindelse”. Det er velkendt, at køer, der går på græs har et 
højere indhold af disse fedtsyrer. Hvis man godkender et sådant patent, så vil det 

logisk følge, at man også vil kunne patentere f.eks. køer og grise, der græsser og 
lever i det fri, som en industriel opfindelse.  
 

Patentet ignorerer Artikel 53b i den Europæiske Patent Konvention (EPC), som 
forbyder patenter på dyr og traditionel avl af dyr. Derfor må en dyreart som f.eks. laks 

ikke patenteres. Desuden er foder, der er udviklet via traditionel planteforædling, ikke 
patentbart.  
 

Patentet ignorerer også Artikel 53a i EPC, som forbyder patenter, som strider mod 
fundamentale etiske værdier. Hvis husdyr bliver patenteret, kan man desuden frygte, 

at dyrevelfærden vil forringes på bekostning af de store firmaers profitinteresser. 
Disse firmaer vil søge at få maksimal profit ud af patentet.  
 

Jeg beder om, at I trækker patentet tilbage i respekt for den gældende lovgivning og 
helt generelt ikke fremover udstede patenter på planter og dyr.  

 
Venlig hilsen  
 

Navn:   

By:   

Land:   

 
 

___________________________________ 
                 Sted, dato & underskrift  

 

 
(Bemærk, at din protest vil blive offentliggjort – Du kan se NPOS's Privacy Policy på 

www.no-patents-on-seeds.org – hvor du også kan tilmelde dig at modtage 
nyhedsbreve på engelsk eller tysk.)  
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