
 

 

Stop 'Baysanto's  monopolisering af frø! 
 

Internationalt opråb imod patenter på frø 
 

Juni 2018 / Foranlediget af Bayers opkøb af Monsanto, har omkring 40 organisationer, som er 

aktive indenfor planteforædling, landbrug og miljøbeskyttelse forlangt effektive rammer og 

mål for at få stoppet patenteringen af konventionelt avlede planter og dyr i Europa. Det 

Europæiske Patentkontor (EPO) giver fortsat tilladelser til sådanne patenter, til trods for at 

alle institutionerne i EU har udtalt sig imod disse tilladelser og EPOs nyfortolkning af 2017 af 

den Europæiske patentlovgivning. Patenter som udstedes af EPO kan omfatte både frøene, 

planterne, produktet og fødevarer som stammer herfra.  

 

For nylig har EPO udstedt adskillige patenter til det hollandske firma ENZA Zaden, som omfatter 

meloner, vindruer, agurker, sojabønner, løg, tomater og kartofler. Alle disse patenter er baseret på 

tilfældige mutationer i genomet. Lignende patenter er tidligere givet til Bayer og Monsanto.  

 

“Ingen planter eller dyr skal kunne patenteres som 'produkter'. Levende væsner er ikke industriens 

opfindelse,” siger Christoph Then, koordinator af “No Patents on Seeds!” “Det er de store firmaer 

som profiterer på denne udvikling. De vinder mere og mere kontrol over de ressourcer, som er 

nødvendige for ar producere vores fødevarer.”  

 

Bayers overtagelse af Monsanto gør 'Baysanto' til verdens største frøfirma.  Til trods for at dele af 

Baysantos virksomhed bliver solgt til BASF, vil Bysanto stadig kontrollere omkring 25% af de 

internationale frømarkeder. Den anden gigant, det amerikanske DowDuPont, har en markedsandel 

på omkring 20 procent. Det tredje største firma i denne sektor er Syngenta, som blev opkøbt af 

ChemChina, og som har yderligere omkring 10 procent af frøhandelen på verdensmarkedet. Som 

konsekvens heraf kontrollerer kun tre firmaer mere end 50 procent af den internationale frøhandel.   

“Baysanto & Co er i tiltagende grad i en position, hvor de kan bestemme, hvilke planter som skal 

forædles, dyrkes og høstes i fremtiden; samtidig vil disse firmaer have afgørende indflydelse på, 

hvor meget frø skal koste og hvilke planter, der vil blive produceret. I nogen grad er denne 

dominerende markedsposition baseret på frømonopoler erhvervet via et stigende antal patenter som 

dækker frø, planter og produkterne fra disse.” siger Katherine Dolan fra Arche Noah, som er en af 

de underskrivende organisationer.  

For at stoppe den tiltagende monopolisering af frø, som er nødvendige for den konventionelle 

forædling og fødevareproduktion, så kræver de underskrivende organisationer, at der skabes 

effektive rammer og mål nu: 

 Det skal være forbudt at tage patenter på konventionelt forædlede planter, og der skal ikke være 

nogen undtagelser.  



Hvis patenter er givet på baggrund af  genetisk modificering (GMO), inklusiv genredigering, så skal 

patentet begrænses til at omfatte de specifikke tekniske processer ved udviklingen af planten/ 

organismen.  

 

 
 

The international call is currently supported by around 40 organisations from Austria, 

Belgium (Brussels), Denmark, Germany, Portugal and Switzerland: Arbeitsgemeinschaft 

bäuerliche Landwirtschaft (AbL), Arche Noah, Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall, 

Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM), BUND Naturschutz in Bayern, Bund 

Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), Corporate Europe Observatory (CEO), Danish Seed 

Savers (Frøsamlerne), Die Freien Bäcker, FIAN, GAIA-Environmental Action and Intervention 

Group, Gäa, Vereinigung ökologischer Landbau, Gen-ethisches Netzwerk (GeN), Gesellschaft für 

ökologische Forschung (GOEF), Getreidezüchtung Peter Kunz (GZPK), IG Nachbau, IG Saatgut, 

Katholische Landvolkbewegung Deutschland (KLB), Kein Patent auf Leben!, No Patents on 

Seeds!, Kultursaat, KLB Freiburg, Praktisk Økologi, ProSpecieRara, Public Eye, Sativa Rheinau 

AG, Swissaid, Slow Food, Slow Food Deutschland, Slow Food Sjælland (Denmark), Save our 

Seeds (SOS), Plataforma Transgénicos Fora, Umweltinstitut München, Verband Katholisches 

Landvolk, Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt (VEN), WeMove, Zivilcourage Miesbach, 

Zukunftsstiftung Landwirtschaft (ZSL).  

 

Kontakter:  

Christoph Then, Keine Patente auf Saatgut!, + 49 151 54 638040, info@no-patents-on-seeds.org 

Katherine Dolan, ARCHE NOAH, +43 676 557 4408,katherine.dolan@arche-noah.at 

Johanna Eckhardt, Keine Patente auf Saatgut!, + 43 680 2126 343, johanna.eckhardt@no-patents-

on-seeds.org  

 

---------------- 

Organisationer som ønsker at underskrive “ The Baysanto Call” kan kontakte NO PATENTS 

ON SEEDS! via email. 

Christoph Then (info@no-patents-on-seeds.org) 

Johanna Eckhardt (johanna.eckhardt@no-patents-on-seeds.org) 


