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Kære Anna Rønne 
 
Tak for din e-mail af 10. februar 2016 til justitsministeren og fødevaremi-
nisteren, som jeg har fået videresendt, da patentlovgivningen henhører 
under Erhvervs- og Vækstministeriets ressortområde. 
 
Du giver i din henvendelse udtryk for den opfattelse, at den europæiske 
patentlovgivnings regler om, at der ikke kan udstedes patenter på plante-
sorter og dyreracer, er blevet udhulet gennem årene, og at der er behov for 
at præcisere den relevante lovgivning på området for at sikre overholdel-
sen af dette forbud. 
 
Jeg vil først bemærke, at det følger af de gældende danske og europæiske 
patentregler, at der ikke kan tages patent på plantesorter, dyreracer eller 
væsentligt biologiske fremgangsmåder. Det skal dog samtidig bemærkes, 
at opfindelser ifølge gældende lovgivning kan være patenterbare, også 
selv om de vedrører et produkt, der består af eller indeholder biologisk 
materiale, eller vedrører en fremgangsmåde til fremstilling af biologisk 
materiale. I sådanne tilfælde skal de almindelige patenterbarhedskriterier 
være opfyldt, dvs. der skal være tale om en opfindelse, der er ny, kan ud-
nyttes industrielt og adskiller sig væsentligt fra anden kendt teknik.  
 
Jeg har endvidere noteret mig, at I har udarbejdet et teknisk baggrundspa-
pir, og at I anmoder om et møde med henblik på at drøfte emnet. Jeg vil 
på den baggrund foreslå, at der afholdes et møde mellem NOAH og de 
relevante fagpersoner på embedsmandsniveau med henblik på at drøfte 
jeres synspunkter. Såfremt dette måtte have jeres interesse, er I velkomne 
til at kontakte Jens Mølbjerg Lund Pedersen i Erhvervs- og Vækstministe-
riets departement på 91 33 72 53 eller e-mail jlp@evm.dk for at aftale 
nærmere. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Troels Lund Poulsen 
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