
 

 

 

Et fuldstændigt stop for patenter 

på planter og dyr er endnu ikke på plads 

 
17. december 2020 / No Patents on Seeds! påbegynder nu en international 

underskriftsindsamling for at få stoppet den Europæiske Patent Organisations (EPO) 

fortsatte udstedelse af patenter på planter og dyr, som er forædlet med traditionelle metoder. 
 

Det Administrative Råd for den Europæiske 

Patent Organisation mødtes den 15. december 

2020.  Stop for patenter på frø burde have 

været på dagsordenen for repræsentanterne fra 

de 38 medlemslande.  

 

Efter mere end ti års debatter har EPO endelig 

forbudt patenter på traditionelt forædlede 

planter og dyr. Men der udstedes stadig 

patenter på planter der er forædlet via 

tilfældige mutationer (Random Mutations).  
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No Patents on Seeds! kræver at denne praksis stoppes. Flere hundrede traditionelt forædlede 

plantesorter er allerede påvirket af patentudstedelserne. 

 

Mange eksperter støtter No Patents on Seeds! kritik af EPO's patentprakis og der har været drøftet 

løsningsmuligheder i flere måneder.  Imidlertid har det Administrative Råd for EPO hidtil ikke fået 

løst problemet med de ulovlige patentudstedelser.  

 

No Patents on Seeds! anbefaler derfor, at man nu sætter alle igangværende patentsager på pause, 

indtil der er fundet en løsning så EU-lovgivningen kan blive respekteret.  

EPO's præsident har tidligere sat patentudstedelsen på pause pga. usikkerheder om lovgrundlaget.  

 

Erling Frederiksen, bestyrelsesmedlem i No Patents on Seeds! for Foreningen Frøsamlerne siger: 

“Vi kræver, at EPO omgående tager initiativ til at beskytte de fælles goder og borgernes interesser 

ved at forhindre patentmonopoler på frø. Så længe der ikke er sket en afklaring, så skal alle 

udstedelser af patenter på planter og dyr sættes på pause“. 

 

Europæisk lovgivning siger klart, at det er forbudt at tage patent på “essentially biological 

processes” (Grundlæggende biologiske processer).  

Men problemet er opstået, fordi der ikke er en klar juridisk skelnen mellem „tekniske processer” og 

”genetiske manipulationer”.  Biologiske processer kan nemlig godt være ganske teknisk avancerede 

også.  

Disse uklarheder i lovgivningen kunne løses ved beslutninger i EPOs Administrative Råd, hvor 

Danmark har en af de 38 pladser, men Danmark har hidtil har forholdt sig passiv i debatten. 



 

 

Det Administrative Råd er ansvarlige for en korrekt fortolkning af den Europæiske lovgivning på 

området. EPO er IKKE en EU-institution.  

Det er nødvendigt hurtigt at få fastslået en patentpraksis som er i overensstemmelse med EU 

lovgivning, for at forhindre de multinationale i at få total kontrol over markedet for frø og 

fødevarer.  

 

“Vi er i kontakt med eksperter fra flere Europæiske regeringer og håber, at de vil hjælpe med at 

finde en løsning, så der kommer et utvetydig forbud mod, at EPO udsteder patenter på traditionel 

forædling”, siger Johanna Eckhardt fra No Patents on Seeds!, Østrig.  

 

 

Kontakter 

 

- Erling Frederiksen, Bestyrelsesmedlem No Patents on Seeds!, Tel +45 28 21 29 89, 

erling.frederiksen@gmail.com    

- Christoph Then, Spokesperson No Patents on Seeds!, Tel +49 (0) 151 54638040, 

info@no-patents-on-seeds.org  

- Johanna Eckhardt, Project coordination No Patents on Seeds!, Tel + 43 (0) 680 2126 343, 

johanna.eckhardt@no-patents-on-seeds.org  

 

Medlemsorganisationerne i No Patents on Seeds! er Arbeitsgemeinschaft bäuerliche 

Landwirtschaft e.V. (AbL), ARCHE NOAH, BUND Naturschutz in Bayern e.V., Corporate Europe 

Observatory, Frøsamlerne, Gen-ethical network, IG Nachbau, Kein Patent auf Leben, Oxfam, 

Plataforma Transgénicos Fora, ProSpecieRara, Public Eye og SWISSAID. 

 

 

Yderligere information 

 

Skriv under på underskrift indsamlingen mod patenter på planter og dyr. (PDF) 

  

Støt andragendet online 

 

  

mailto:erling.frederiksen@gmail.com
mailto:info@no-patents-on-seeds.org
mailto:johanna.eckhardt@no-patents-on-seeds.org
http://www.abl-ev.de/start/
http://www.abl-ev.de/start/
https://www.arche-noah.at/english
https://www.bund-naturschutz.de/
https://corporateeurope.org/en
https://corporateeurope.org/en
https://www.froesamlerne.dk/
http://www.gen-ethisches-netzwerk.de/
http://www.ig-nachbau.de/start/
http://www.kein-patent-auf-leben.de/
https://www.oxfam.org/en
https://www.stopogm.net/
https://www.prospecierara.ch/de/home
https://www.publiceye.ch/en/
https://www.swissaid.ch/en/
https://www.no-patents-on-seeds.org/sites/default/files/2020-12/Skriv%20under%20(Danish).pdf
https://www.no-patents-on-seeds.org/en/activities/petition

