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Åbent brev
Ingen patenter på øl!
Kære Cees 't Hart
Det Europæiske Patentkontor (EPO) tildelte i 2016 tre patenter til Carlsberg-gruppen. Disse
patenter omfatter bygplanter, som stammer fra konventionel forædling, deres anvendelse i
bryggeprocessen og selve slutproduktet, øl.
To af de tre patenter, som er blevet godkendt af EPO, er baseret på tilfældige mutationer i byg.
Kernerne/kornet fra disse planter forventedes angiveligt at have gode egenskaber i ølbrygningsprocessen (EP 2.384.110 og EP 2.373.514).
Det tredje patent (EP 2.575.433) er en simpel kombination af bygplanter udvalgt gennem yderligere
planteforædling.
Hvert af de tre patenter dækker både planterne, bryggeprocessen, malten, urten og de drikkevarer,
der fremstilles ved denne metode.

Patenter på fødevarer, planter, mad og drikkevarer har negative samfundsmæssige konsekvenser for
forbrugerne, landmændene og planteforædlerne. Vi kan ikke acceptere private virksomhedernes
kontrol over vores fælles plantearv. Vi agter at bekæmpe disse patentmonopoler, uanset om de ejes
af Monsanto, Bayer eller Carlsberg.
Det må påpeges, at planteavl og ølbrygning ikke er "opfindelser", men er viden og processer, der er
baseret på århundreders traditioner. Bl.a. derfor bør der ikke være patent på hverken øl eller byg.
Vi opfordrer derfor Carlsberg til at droppe patenterne.
Vi betragter disse patenter som en direkte og alvorlig krænkelse af de Europæiske Patentlove, som
klart forbyder patenter på plantesorter og konventionel forædling.
Europa-Parlamentet samt flere europæiske regeringer har opfordret EPO til at ophøre med at yde
sådanne patenter. Den 8. november 2016 offentliggjorde Europa-Kommissionen i meget klar tekst
den holdning, at planter og dyr, der fremavlet ved brug af "væsentligt biologiske" metoder ikke er
patenterbare.
Men Det Europæiske Patentkontor, EPO, er ikke holdt op med at udstede patenter på planter, der
stammer fra konventionel forædling.
Så længe EPO fortsætter med at give sådanne patenter, så opfordrer vi Carlsberg til selv at tage
ansvar for sine initiativer på området.
Carlsberg hævder at ville bruge byggen til at opnå energibesparelser og beskytte klimaet.
Hvis det var den virkelige hensigt, så burde virksomheden ikke forsøge at skabe patentmonopoler
på fødevareplanter. Udfordringerne i forhold til klimaet og de knappe ressourcer kræver, at viden
spredes og deles – ikke monopoliseres.
Vi afventer svar og evt. dialog med Carlsberg. Vi håber, at vi kan blive enige om en løsning der
tilgodeser både forbrugernes, miljøets, planteavlernes og planteforædlernes interesser sammen med
Carlsberg.
Med venlig hilsen, på vegne af de underskrivende organisationer
Erling Frederiksen, NOAH Friends of the Earth Denmark
og Christoph Then, No Patents on Seeds
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