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SAKLISTE 
 
Sted/tid: Norsk Gartnerforbund, Schweigaardsgt 34 F, Oslo, 12. oktober 2010, kl. 10.00 -14.30.  
 
Sak 60/10  Møtebok nr. 90 
 
Sak 61/10  Referatsaker. 
   

a. Introduksjon av ny leder, nye medlemmer og nytt sekretariat   
b. Informasjon om møtegodtgjørelse og reiseregninger  
c. Endring i lov og forskrift om planteforedlerrett, vedlegg  
d. Bevaringsverdige sorter  
e. Klagesak Anthus  
f. Sertifisert produksjon av såvare i 2009, vedlegg  
g. Sorter i verdiprøving 2010, vedlegg  
h. Offisiell informasjon om planterettsbeskyttelse og nasjonal sortsliste   
i. Kort om status områdeanalysen 
 

Sak 62/10  Søknad fra Graminor AS, Ridabu, om rettsbeskyttelse av bygg, Brage. Søknad 
nr. 927.   

 
Sak 63/10  Søknad fra Graminor AS, Ridabu, om rettsbeskyttelse av vårhvete, Krabat. 

Søknad nr. 946.  
 
Sak 64/10  Søknad fra Nordic Seed A/S, Danmark, representert ved Graminor AS, Ridabu, 

om rettsbeskyttelse av bygg, Iron. Søknad nr. 1011.  
. 
Sak 65/10  Søknad fra G3 Ungplanter, Oslo, og Ingvoldstad Gartneri, Brumunddal 

(medeier), om rettsbeskyttelse av hengebegonia, Miss Moon. Søknad nr. 1126. 
 
Sak 66/10  Søknad fra G3 Ungplanter, Oslo, og Ingvoldstad Gartneri, Brumunddal 

(medeier), om rettsbeskyttelse av hengebegonia, Miss Malen. Søknad nr. 
1127. 

 
Sak 67/10  Søknad fra Koppe Royalty B.V., Nederland, representert ved G3 Ungplanter, 

Oslo, om rettsbeskyttelse av begonia, Rebecca. Søknad nr. 1128.  
    
Sak 68/10  Søknad fra Nils Klemm, Tyskland, representert ved G3 Ungplanter, Oslo, om 

rettsbeskyttelse av pelargonium, KLEPZ09251. Søknad nr. 1130. 
 
Sak 69/10  Søknad fra Nils Klemm, Tyskland,  representert ved G3 Ungplanter, Oslo, om 

rettsbeskyttelse av osteospermum, KLEOE10181. Søknad nr. 1131. 
 
Sak 70/10  Søknad fra Nils Klemm, Tyskland,  representert ved G3 Ungplanter, Oslo, om 

rettsbeskyttelse av osteospermum, KLEOE10182. Søknad nr. 1132. 
 
Sak 71/10  Søknad fra Nils Klemm, Tyskland,  representert ved G3 Ungplanter, Oslo, om 

rettsbeskyttelse av osteospermum, KLEOE10180. Søknad nr. 1133. 
 
Sak 72/10  Søknad fra Nils Klemm, Tyskland,  representert ved G3 Ungplanter, Oslo, om 

rettsbeskyttelse av margeritt, KLEAF09042. Søknad nr. 1134. 
 
Sak 73/10  Søknad fra Nils Klemm, Tyskland,  representert ved G3 Ungplanter, Oslo, om 

rettsbeskyttelse av calibrachoa, KLECA09204. Søknad nr. 1135. 
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Sak 74/10  Søknad fra Nils Klemm, Tyskland,  representert ved G3 Ungplanter, Oslo, om 

rettsbeskyttelse av calibrachoa, KLECA09210. Søknad nr. 1136. 
 
Sak 75/10  Søknad fra Nils Klemm, Tyskland,  representert ved G3 Ungplanter, Oslo, om 

rettsbeskyttelse av calibrachoa, KLECA09208. Søknad nr. 1137. 
 
Sak 76/10  Søknad fra Nils Klemm, Tyskland,  representert ved G3 Ungplanter, Oslo, om 

rettsbeskyttelse av pelargonium, KLEPZ10238.. Søknad nr. 1138. 
 
Sak 77/10  Søknad fra Nils Klemm, Tyskland,  representert ved G3 Ungplanter, Oslo, om 

rettsbeskyttelse av pelargonium, KLEPZ10234. Søknad nr. 1139. 
 
Sak 78/10  Søknad fra Nils Klemm, Tyskland,  representert ved G3 Ungplanter, Oslo, om 

rettsbeskyttelse av pelargonium, KLEPZ10272.. Søknad nr. 1140. 
 
Sak 79/10  Søknad fra Nils Klemm, Tyskland,  representert ved G3 Ungplanter, Oslo, om 

rettsbeskyttelse av pelargonium, KLEPZ10271. Søknad nr. 1141. 
 
Sak 80/10  Sluttbehandling av søknad fra Svalöf Weibull AB, Sverige, representert ved 

Graminor AS, Ridabu, om rettsbeskyttelse av engsvingel, SW Minto. Søknad 
nr. 493. 

 
Sak 81/10  Sluttbehandling av søknad fra Graminor AS, Ridabu, om rettsbeskyttelse av 

engelsk raigras, Fagerlin. Søknad nr. 805. 
 
Sak 82/10  Sluttbehandling av søknad fra KWS Lochow, GmbH, Tyskland, representert 

ved Graminor AS, Ridabu, om rettsbeskyttelse av høsthvete, Anthus. Søknad 
nr. 913.  

 
Sak 83/10  Sluttbehandling av søknad fra C.I.V. Consorzio Italiano Vivaisti, Italia, 

representert ved J. K. Thorsens Patentbureau AS, Oslo, om rettsbeskyttelse av 
eple, CIVG 198. Søknad nr 985. 

 
Sak 84/10  Sluttbehandling av søknad fra Nils Klemm, Tyskland, representert ved 
  G3 Ungplanter, Oslo, om rettsbeskyttelse av calibrachoa, KLECA08178. 

Søknad nr. 1074. 
 
Sak 85/10  Sluttbehandling av søknad fra Nils Klemm, Tyskland, representert ved 
  G3 Ungplanter, Oslo, om rettsbeskyttelse av osteospermum, KLEOE08149. 

Søknad nr. 1078. 
 
Sak 86/10  Sluttbehandling av søknad fra Nils Klemm, Tyskland, representert ved 
  G3 Ungplanter, Oslo, om rettsbeskyttelse av pelargonium, KLEPP06122. 

Søknad nr. 1080. 
 
Sak 87/10  Sluttbehandling av søknad fra Nordic Seed A/S, Danmark, representert ved 

Graminor AS, Ridabu, om rettsbeskyttelse av høsthvete, Skagen. Søknad nr. 
1092. 

 
Sak 88/10  Retningslinje for praktisering av kravene i § 4 i forskrift om planteforedlerrett. 
 
Sak 89/10  Eventuelt. 
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Kommentarer til saklista:  
  Sak 88/10 tas før sak 62/10. I tillegg vil sekretariatet orientere kort om hva som 

skjer vedrørende verdiprøving. 
 
Sak 60/10  Møtebok nr. 90 
  Møteboka fra møte 17. mars 2010 ble godkjent uten merknader. 
 
Sak 61/10  Referatsaker. 
   

a.   Introduksjon av ny leder, nye medlemmer og nytt sekretariat.   
Anders Heen ønsket velkommen. Hver og en presenterte seg selv.  
 

b.   Informasjon om møtegodtgjørelse og reiseregninger  
Møtegodtgjørelsen er kr 455 per time for leder og kr 355 per time for 
medlemmene. Godtgjørelse for møteforberedelser er kr 355 per time for 
alle. Reiseutgifter følger statens regulativ. Det ble delt ut skjemaer for 
møtegodtgjørelse og reiseregning som skal innsendes så raskt som mulig 
til, Plantesortsnemnda, c/o Mattilsynet, v/Merete Dæhli, Postboks 3, 1431 
Ås. 
 

c.   Endring i lov og forskrift om planteforedlerrett. 
Det var vedlagt en kort oppsummering av endringene i lov og forskrift. Den 
viktigste endringen er at det ikke lenger vil være et krav om at søkere som 
er bosatt i utlandet må ha en fullmektig med bopel eller sete i Norge. 
Lovendringen medfører endring i lovtekstens § 27 i lov om 
planteforedlerrett, samt mindre justeringer i forskrift om planteforedlerrett. 
Endringene ble gjort gjeldende f.o.m. 1. juli i år. En opphevelse av reglen 
antas å ikke få praktiske konsekvenser ettersom kravet til bruk av norsk 
språk fortsatt vil gjelde. 
 

d.   Bevaringsverdige sorter. 
Det ble orientert om endringer i forskriftene om såvarer, settepoter og 
plantesorter. Det er nå mulig å få godkjent bevaringsverdige sorter for 
opptak på sortslista og det legges til rette for omsetning av disse. 
Bestemmelsen er basert på kommisjonsdirektiv 2008/62/EF. Det er her 
snakk om gamle sorter som er truet av genetisk erosjon. Det er ikke krav 
til DUS-test eller verdiprøving, men det må foreligge en tilfredsstillende 
beskrivelse av sorten samt at sortens opprinnelsesområde må være 
identifisert. Av plantehelsemessige hensyn vil produksjon av 
bevaringsverdige settepoteter foregå som for sertifisert avl. Godkjente 
bevaringsverdige sorter skal merkes med ”bevaringverdig sort” i sortslista. 
Det jobbes med å etablere rutiner for behandling av søknader, blant annet 
vil NordGen, Norsk genressurssenter og Direktoratet for naturforvaltning 
være samarbeidspartnere. 
 
Det ble stilt spørsmål om de bevaringsverdige sortene skulle til behandling 
i Plantesortsnemnda eller ikke.  
I ettertid er det avklart med Regelverksavdeling i Mattilsynet at 
bevaringsverdige sorter ikke skal til Plantesortsnemnda da det ikke er krav 
om nyhetsprøving eller verdiprøving av bevaringsverdigesorter. § 7 i 
forskrift om prøving og godkjenning av plantesorter viser at det kun er i 
forbindelse med godkjenning av DUS-test og verdiprøving at 
Plantesortsnemnda har en rolle. 
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e.   Klagesak Anthus.  

Graminor har klaget på Mattilsynets vedtak på å ikke godkjenne 
høsthvetesorten Anthus. Klagen ble behandlet av Mattilsynets 
hovedkontor i september. Klager fikk ikke medhold. 
 

f.   Sertifisert produksjon av såvare i 2009. 
Det var vedlagt en oversikt over sertifisert produksjon av såvare i 2009 
som ble raskt gjennomgått. Det hadde vært nyttig å ha total oversikt over 
alle sorter, også for potet. Dette burde vært tilgjengelig på Internett. 
Sekretariatet orienterte om at det ikke er laget såvarestatistikk etter 2005 
da de opplysninger Mattilsynet mottar fra såvarefimaene ikke er presise 
nok samt at det er lite ressurser i Mattilsynet.  
 

g.   Sorter i verdiprøving 2010. 
Det var vedlagt en oversikt over hvilke arter som var registrert til utprøving 
i 2010. De som ønsket det fikk utdelt en mer detaljert oversikt med navn 
og sortseier. Det ble korrigert for at det var 3 engsvingelsorter og 1 
raisvingelsort til utprøving i 2010 og ikke 4 engsvingelsorter. 
 

h.   Offisiell informasjon om planterettsbeskyttelse og nasjonal sortsliste.  
Medlemmene ble forespurt om de ønsker kunngjøringen oversendt på 
mail eller om de sjekket selv på hjemmesiden til Plantesortsnemnda. 
Medlemmene ønsket å få informasjon på mail, dvs at kunngjøringene 
sendes ut 3 ganger per år (mars, juli og november) og sortlista 1 gang per 
år (august). Sortslista ligger på nettet og oppdateres fortløpende, men 
sendes ut på mail en gang per år.  
  

i.   Kort om status områdeanalysen. 
Tilstandsbeskrivelsen på planteområdet var ferdig i våres. I tillegg er det 
laget et internt dokument om strategiske vurderinger. Dette dokumentet er 
behandlet i Mattilsynets Etatsmøte, og skal opp til videre behandling i 
Mattilsynet øverste ledelse i møte 18. oktober, før den oversendes til 
Landbruks- og Matdepartementet (LMD). Antagelig vil LMD komme med 
føringer som Mattilsynet må utrede nærmere. Et av forslagene går ut på å 
utrede endringer i Plantesortsnemndas rolle.  
 

 
Sak 62/10  Søknad fra Graminor AS, Ridabu, om rettsbeskyttelse av bygg, Brage. Søknad 

nr. 927. 
 
  Graminor AS, Ridabu, har søkt om rettsbeskyttelse av bygg, Brage. Søknad nr. 

927. 
 
  Søknadsavgift er innbetalt 15.06.2010 og søknaden er registrert 22.06.2010. 
 
  Brage er oppført på norsk offisiell sortsliste, og bestått DUS-test foreligger fra 

Norge.  
   

Det er ikke mottatt innsigelser på beskrivelse av sorten fra sortseier.  
 
  Søknaden og navneforslaget er på høring. Frist for eventuelle innsigelser 

utløper 15. oktober 2010.   
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  Vedtak 
  Søknaden aksepteres, og sorten gis rettsbeskyttelse forutsatt at det ikke 

mottas innsigelser innen fristens utløp.  
 
 
Sak 63/10  Søknad fra Graminor AS, Ridabu, om rettsbeskyttelse av vårhvete, Krabat. 

Søknad nr. 946.  
 
  Graminor AS, Ridabu, søker om rettsbeskyttelse av vårhvete, Krabat. Søknad 

nr. 946. 
 
  Søknadsavgift er innbetalt 23.03.10. og søknaden er registrert 24.03.2010. 
 
  Krabat er oppført på norsk offisiell sortsliste, og bestått DUS-test foreligger fra 

Norge.  
   

Det er ikke mottatt innsigelser på beskrivelse av sorten fra sortseier.  
 
  Søknaden og navneforslaget er på høring. Frist for eventuelle innsigelser 

utløper 15. oktober 2010.   
   
  Vedtak 
  Søknaden aksepteres, og sorten gis rettsbeskyttelse forutsatt at det ikke 

mottas innsigelser innen fristens utløp.  
 
 
Sak 64/10  Søknad fra Nordic Seed A/S, Danmark, representert ved Graminor AS, Ridabu, 

om rettsbeskyttelse av bygg, Iron. Søknad nr. 1011.  
. 
  Nordic Seed A/S, Danmark, representert ved Graminor AS, Ridabu, har søkt 

om rettsbeskyttelse av bygg, Iron. Søknad nr. 1011. 
 
  Søknadsavgift er innbetalt 15.06.2010 og søknaden er registrert 22.06.2010. 
 
  Fra Danmark er det etter anmodning mottatt kopi av bestått DUS-test av sorten 

i forbindelse med norsk kontrollfelt.  
 

Det er ikke mottatt innsigelser på beskrivelse av sorten fra sortseier.  
 
  Søknaden og navneforslaget er på høring. Frist for eventuelle innsigelser 

utløper 15. oktober 2010.   
   
  Diskusjon: Siri stilte spørsmål til navnet Iron om dette kunne peke på at sorten 

er jernrik eller eventuell sterk. Sorten er godkjent i Danmark med dette navnet. 
De andre medlemmene mente at navnet ikke ville kunne bli misbrukt.  

 
  Vedtak 
  Søknaden aksepteres, og sorten gis rettsbeskyttelse forutsatt at det ikke 

mottas innsigelser innen fristens utløp.  
 
 
Sak 65/10  Søknad fra G3 Ungplanter, Oslo, og Ingvoldstad Gartneri, Brumunddal 

(medeier), om rettsbeskyttelse av hengebegonia, Miss Moon. Søknad nr. 1126. 
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  G3 Ungplanter, Oslo, og Ingvoldstad Gartneri, Brumunddal (medeier), søker 

om rettsbeskyttelse av hengebegonia, Miss Moon. Søknad nr. 1126. 
 

Søknadsavgift er betalt 23.06.2009 og søknaden er registrert 19.05.2010. 
 
DUS-test utføres av CPVO.  

 
Det ble påpekt at ”norsk artsnavn” punkt 4 i søknaden er fylt ut med latinsk 
navn, det korrekte skal være ”Hengebegonia”. I punkt 8 i søknaden i rubrikken 
”navn” skal det korrekte være ”Miss Moon”. Dette er bekreftet pr e-post fra G3 
sendt 15.10.2010. 

                  
Vedtak: 
Søknaden aksepteres til behandling. 
 

  Kopi av DUS-test bestilles fra CPVO. 
 
 
Sak 66/10  Søknad fra G3 Ungplanter, Oslo, og Ingvoldstad Gartneri, Brumunddal 

(medeier), om rettsbeskyttelse av hengebegonia, Miss Malen. Søknad nr. 
1127. 

 
  G3 Ungplanter, Oslo, og Ingvoldstad Gartneri, Brumunddal (medeier), søker 

om rettsbeskyttelse av hengebegonia, Miss Malen. Søknad nr.1127. 
 

Søknadsavgift er betalt 23.06.2009 og søknaden er registrert 19.05.2010. 
 
DUS-test utføres av CPVO.  

       
Det ble påpekt at ”norsk artsnavn” punkt 4 i søknaden er fylt ut med latinsk 
navn, det korrekte skal være ”Hengebegonia”. I punkt 8 i søknaden i rubrikken 
”navn” skal det korrekte være ”Miss Malen”. Dette er bekreftet pr e-post fra G3 
sendt 15.10.2010 

 
Vedtak: 
Søknaden aksepteres til behandling. 
 

  Kopi av DUS-test bestilles fra CPVO. 
 
 
Sak 67/10  Søknad fra Koppe Royalty B.V., Nederland, representert ved G3 Ungplanter, 

Oslo, om rettsbeskyttelse av begonia, Rebecca. Søknad nr. 1128.  
 
  Koppe Royalty B.V., Nederland, representert ved G3 Ungplanter, Oslo, søker 

om rettsbeskyttelse av begonia, Rebecca. Søknad nr. 1128.  
 

Søknadsavgift er betalt 10.06.2010 og søknaden er registrert 11.06.2010. 
 

DUS-test utføres av CPVO.  
 

Det ble påpekt at ”norsk artsnavn” punkt 4 i søknaden er fylt ut med latinsk 
navn, det korrekte skal være ”Hiemalisbegonia”. Dette er bekreftet pr e-post fra 
G3 sendt 15.10.2010. 
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Vedtak: 
Søknaden aksepteres til behandling. 
 

  Kopi av DUS-test bestilles fra CPVO. 
 
 
Sak 68/10  Søknad fra Nils Klemm, Tyskland, representert ved G3 Ungplanter, Oslo, om 

rettsbeskyttelse av pelargonium, KLEPZ09251. Søknad nr. 1130. 
 
  Nils Klemm, Tyskland, representert ved G3 Ungplanter, Oslo, har søkt om 

rettsbeskyttelse av pelargonium, KLEPZ09251. Søknad nr. 1130. 
 
  Søknadsavgift er betalt 27.08.2010 og søknaden er registrert 02.09.2010. 
 

DUS-test vil påstartes i Tyskland høsten 2010. 
 
Vedtak: 
Søknaden aksepteres til behandling. 
 
Kopi av DUS-test bestilles fra Tyskland. 

 
   
Sak 69/10  Søknad fra Nils Klemm, Tyskland, representert ved G3 Ungplanter, Oslo, om 

rettsbeskyttelse av osteospermum, KLEOE10181. Søknad nr. 1131. 
 
  Nils Klemm, Tyskland, representert ved G3 Ungplanter, Oslo, har søkt om 

rettsbeskyttelse av osteospermum, KLEOE10181. Søknad nr. 1131. 
 
  Søknadsavgift er betalt 27.08.2010 og søknaden er registrert 02.09.2010. 
 

DUS-test vil påstartes i Tyskland våren 2011. 
 

Det ble påpekt at ”norsk artsnavn” punkt 4 i søknaden er fylt ut med latinsk 
navn, det korrekte skal være ”Spansk margeritt”. Dette er bekreftet pr e-post fra 
G3 sendt 15.10.2010. 
 
Vedtak: 
Søknaden aksepteres til behandling. 
 
Kopi av DUS-test bestilles fra Tyskland. 

 
 
Sak 70/10  Søknad fra Nils Klemm, Tyskland, representert ved G3 Ungplanter, Oslo, om 

rettsbeskyttelse av osteospermum, KLEOE10182. Søknad nr. 1132. 
 
  Nils Klemm, Tyskland, representert ved G3 Ungplanter, Oslo, har søkt om 

rettsbeskyttelse av osteospermum, KLEOE10182. Søknad nr. 1132. 
 
  Søknadsavgift er betalt 27.08.2010 og søknaden er registrert 02.09.2010. 
 

DUS-test vil påstartes i Tyskland våren 2011. 
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Det ble påpekt at ”norsk artsnavn” punkt 4 i søknaden er fylt ut med latinsk 
navn, det korrekte skal være ”Spansk margeritt”. Dette er bekreftet pr e-post fra 
G3 sendt 15.10.2010. 

 
Vedtak: 
Søknaden aksepteres til behandling. 
 
Kopi av DUS-test bestilles fra Tyskland. 

 
 
Sak 71/10  Søknad fra Nils Klemm, Tyskland, representert ved G3 Ungplanter, Oslo, om 

rettsbeskyttelse av osteospermum, KLEOE10180. Søknad nr. 1133. 
   
  Nils Klemm, Tyskland, representert ved G3 Ungplanter, Oslo, har søkt om 

rettsbeskyttelse av osteospermum, KLEOE10180. Søknad nr. 1133. 
 
  Søknadsavgift er betalt 27.08.2010 og søknaden er registrert 02.09.2010. 
 

DUS-test vil påstartes i Tyskland våren 2011. 
 

Det ble påpekt at ”norsk artsnavn” punkt 4 i søknaden er fylt ut med latinsk 
navn, det korrekte skal være ”Spansk margeritt”. Dette er bekreftet pr e-post fra 
G3 sendt 15.10.2010. 
 
Vedtak: 
Søknaden aksepteres til behandling. 
 
Kopi av DUS-test bestilles fra Tyskland. 

 
 
Sak 72/10  Søknad fra Nils Klemm, Tyskland, representert ved G3 Ungplanter, Oslo, om 

rettsbeskyttelse av margeritt, KLEAF09042. Søknad nr. 1134. 
 
  Nils Klemm, Tyskland, representert ved G3 Ungplanter, Oslo, har søkt om 

rettsbeskyttelse av margeritt, KLEAF09042. Søknad nr. 1134. 
 
  Søknadsavgift er betalt 27.08.2010 og søknaden er registrert 02.09.2010. 
 

DUS-test vil påstartes i Tyskland våren 2011. 
 

Det ble påpekt at ”norsk artsnavn” punkt 4 i søknaden er fylt ut med latinsk 
navn, det korrekte skal være ”margeritt”. Dette er bekreftet pr e-post fra G3 
sendt 15.10.2010. 
 
Vedtak: 
Søknaden aksepteres til behandling. 
 
Kopi av DUS-test bestilles fra Tyskland. 

 
 
Sak 73/10  Søknad fra Nils Klemm, Tyskland, representert ved G3 Ungplanter, Oslo, om 

rettsbeskyttelse av calibrachoa, KLECA09204. Søknad nr. 1135. 
 
  Nils Klemm, Tyskland, representert ved G3 Ungplanter, Oslo, har søkt om 
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rettsbeskyttelse av calibrachoa, KLECA09204. Søknad nr. 1135. 
 
  Søknadsavgift er betalt 27.08.2010 og søknaden er registrert 02.09.2010. 
 

DUS-test vil påstartes i Tyskland våren 2011. 
 

Det ble påpekt at ”norsk artsnavn” punkt 4 i søknaden er fylt ut med latinsk 
navn, det korrekte skal være ”Småpetunia”. Dette er bekreftet pr e-post fra G3 
sendt 15.10.2010. 
 
Vedtak: 
Søknaden aksepteres til behandling. 
 
Kopi av DUS-test bestilles fra Tyskland. 

 
 
Sak 74/10  Søknad fra Nils Klemm, Tyskland, representert ved G3 Ungplanter, Oslo, om 

rettsbeskyttelse av calibrachoa, KLECA09210. Søknad nr. 1136. 
 
  Nils Klemm, Tyskland, representert ved G3 Ungplanter, Oslo, har søkt om 

rettsbeskyttelse av calibrachoa, KLECA09210. Søknad nr. 1136. 
 
  Søknadsavgift er betalt 27.08.2010 og søknaden er registrert 02.09.2010. 
 

DUS-test vil påstartes i Tyskland våren 2011. 
 

Det ble påpekt at ”norsk artsnavn” punkt 4 i søknaden er fylt ut med latinsk 
navn, det korrekte skal være ”Småpetunia”. Dette er bekreftet pr e-post fra G3 
sendt 15.10.2010. 

 
Vedtak: 
Søknaden aksepteres til behandling. 
 
Kopi av DUS-test bestilles fra Tyskland. 

 
 
Sak 75/10  Søknad fra Nils Klemm, Tyskland, representert ved G3 Ungplanter, Oslo, om 

rettsbeskyttelse av calibrachoa, KLECA09208. Søknad nr. 1137. 
 
  Nils Klemm, Tyskland, representert ved G3 Ungplanter, Oslo, har søkt om 

rettsbeskyttelse av calibrachoa, KLECA09208. Søknad nr. 1137. 
 
  Søknadsavgift er betalt 27.08.2010 og søknaden er registrert 02.09.2010. 
 

DUS-test vil påstartes i Tyskland våren 2011. 
 

Det ble påpekt at ”norsk artsnavn” punkt 4 i søknaden er fylt ut med latinsk 
navn, det korrekte skal være ”Småpetunia”. Dette er bekreftet per e-post fra G3 
sendt 15.10.2010. 
 
Vedtak: 
Søknaden aksepteres til behandling. 
 
Kopi av DUS-test bestilles fra Tyskland. 
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Sak 76/10  Søknad fra Nils Klemm, Tyskland, representert ved G3 Ungplanter, Oslo, om 

rettsbeskyttelse av pelargonium, KLEPZ10238. Søknad nr. 1138. 
 
  Nils Klemm, Tyskland, representert ved G3 Ungplanter, Oslo, har søkt om 

rettsbeskyttelse av pelargonium, KLEPZ10238. Søknad nr. 1138. 
 
  Søknadsavgift er betalt 27.08.2010 og søknaden er registrert 02.09.2010. 
 

DUS-test vil påstartes i Tyskland våren 2011. 
 
Vedtak: 
Søknaden aksepteres til behandling. 
 
Kopi av DUS-test bestilles fra Tyskland. 

 
 
Sak 77/10  Søknad fra Nils Klemm, Tyskland, representert ved G3 Ungplanter, Oslo, om 

rettsbeskyttelse av pelargonium, KLEPZ10234. Søknad nr. 1139. 
 
  Nils Klemm, Tyskland, representert ved G3 Ungplanter, Oslo, har søkt om 

rettsbeskyttelse av pelargonium, KLEPZ10234. Søknad nr. 1139. 
 
  Søknadsavgift er betalt 27.08.2010 og søknaden er registrert 02.09.2010. 
 

DUS-test vil påstartes i Tyskland høsten 2010. 
 
Vedtak: 
Søknaden aksepteres til behandling. 
 
Kopi av DUS-test bestilles fra Tyskland. 

 
 
Sak 78/10  Søknad fra Nils Klemm, Tyskland, representert ved G3 Ungplanter, Oslo, om 

rettsbeskyttelse av pelargonium, KLEPZ10272. Søknad nr. 1140. 
 
  Nils Klemm, Tyskland, representert ved G3 Ungplanter, Oslo, har søkt om 

rettsbeskyttelse av pelargonium, KLEPZ10272. Søknad nr. 1140. 
 
  Søknadsavgift er betalt 27.08.2010 og søknaden er registrert 02.09.2010. 
 

DUS-test vil påstartes i Tyskland høsten 2010. 
 
Vedtak: 
Søknaden aksepteres til behandling. 
 
Kopi av DUS-test bestilles fra Tyskland. 

 
 
Sak 79/10  Søknad fra Nils Klemm, Tyskland, representert ved G3 Ungplanter, Oslo, om 

rettsbeskyttelse av pelargonium, KLEPZ10271. Søknad nr. 1141. 
 
  Nils Klemm, Tyskland, representert ved G3 Ungplanter, Oslo, har søkt om 
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rettsbeskyttelse av pelargonium, KLEPZ10271. Søknad nr. 1141. 
 
  Søknadsavgift er betalt 27.08.2010 og søknaden er registrert 02.09.2010. 
 

DUS-test vil påstartes i Tyskland høsten 2010. 
 

Vedtak: 
Søknaden aksepteres til behandling. 
 
Kopi av DUS-test bestilles fra Tyskland. 
 

 
Sak 80/10  Sluttbehandling av søknad fra Svalöf Weibull AB, Sverige, representert ved 

Graminor AS, Ridabu, om rettsbeskyttelse av engsvingel, SW Minto. Søknad 
nr. 493. 

 
  Søknaden og navneforslaget har vært på høring, og det har ikke kommet noen 

innsigelser innen fristens utløp. 
 
  I Danmark er det etter anmodning utført DUS-test av sorten. I sluttrapporten 

fremgår det at sorten har bestått testen.  
 

Det er ikke mottatt innsigelser på beskrivelse av sorten fra sortseier.  
 
  Vedtak 
  Sorten gis rettsbeskyttelse.  
 
 
Sak 81/10  Sluttbehandling av søknad fra Graminor AS, Ridabu, om rettsbeskyttelse av 

engelsk raigras, Fagerlin. Søknad nr. 805. 
 
  Søknaden og navneforslaget har vært på høring, og det har ikke kommet noen 

innsigelser innen fristens utløp. 
 
  Fra Danmark er det etter anmodning mottatt kopi av bestått DUS-test av 

sorten.  
 

Det er ikke mottatt innsigelser på beskrivelse av sorten fra sortseier.  
 
  Vedtak 
  Sorten gis rettsbeskyttelse.  
 
 
Sak 82/10  Sluttbehandling av søknad fra KWS Lochow, GmbH, Tyskland, representert 

ved Graminor AS, Ridabu, om rettsbeskyttelse av høsthvete, Anthus. Søknad 
nr. 913.  

 
  Søknaden og navneforslaget har vært på høring, og det har ikke kommet noen 

innsigelser innen fristens utløp. 
   
  Fra Tyskland er det etter anmodning mottatt kopi av bestått DUS-test av 

sorten.   
 

Det er ikke mottatt innsigelser på beskrivelse av sorten fra sortseier.  
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  Vedtak 
  Sorten gis rettsbeskyttelse. 
 
 
Sak 83/10  Sluttbehandling av søknad fra C.I.V. Consorzio Italiano Vivaisti, Italia, 

representert ved J. K. Thorsens Patentbureau AS, Oslo, om rettsbeskyttelse av 
eple, CIVG 198. Søknad nr 985. 

   
  Søknaden og navneforslaget har vært på høring, og det har ikke kommet noen 

innsigelser innen fristens utløp. 
 
  Fra Frankrike er det etter anmodning mottatt kopi av bestått DUS-test av 

sorten.  
 

Det er ikke mottatt innsigelser på beskrivelse av sorten fra sortseier.  
 
  Vedtak 
  Sorten gis rettsbeskyttelse.  
 
 
Sak  84/10  Sluttbehandling av søknad fra Nils Klemm, Tyskland, representert ved 
  G3 Ungplanter, Oslo, om rettsbeskyttelse av calibrachoa, KLECA08178. 

Søknad nr. 1074. 
 
  Søknaden og navneforslaget har vært på høring, og det har ikke kommet noen 

innsigelser innen fristens utløp. 
 
  Fra Tyskland er det etter anmodning mottatt kopi av bestått DUS-test.  
 

Det er ikke mottatt innsigelser på beskrivelse av sorten fra sortseier.  
 
  Vedtak 
  Sorten gis rettsbeskyttelse.  
 
 
Sak  85/10  Sluttbehandling av søknad fra Nils Klemm, Tyskland, representert ved 
  G3 Ungplanter, Oslo, om rettsbeskyttelse av osteospermum, KLEOE08149. 

Søknad nr. 1078. 
 
  Søknaden og navneforslaget har vært på høring, og det har ikke kommet noen 

innsigelser innen fristens utløp. 
 
  Fra Tyskland er det etter anmodning mottatt kopi av bestått DUS-test.  
 

Det er ikke mottatt innsigelser på beskrivelse av sorten fra sortseier.  
 
  Vedtak 
  Sorten gis rettsbeskyttelse. 
 
 
Sak  86/10  Sluttbehandling av søknad fra Nils Klemm, Tyskland, representert ved 
  G3 Ungplanter, Oslo, om rettsbeskyttelse av pelargonium, KLEPP06122. 

Søknad nr. 1080. 
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  Søknaden og navneforslaget har vært på høring, og det har ikke kommet noen 

innsigelser innen fristens utløp. 
 
  Fra Tyskland er det etter anmodning mottatt kopi av bestått DUS-test.  
 

Det er ikke mottatt innsigelser på beskrivelse av sorten fra sortseier.  
 
  Vedtak 
  Sorten gis rettsbeskyttelse. 
 
 
Sak 87/10  Sluttbehandling av søknad fra Nordic Seed A/S, Danmark, representert ved 

Graminor AS, Ridabu, om rettsbeskyttelse av høsthvete, Skagen. Søknad nr. 
1092. 

 
  Søknaden og navneforslaget har vært på høring, og det har ikke kommet noen 

innsigelser innen fristens utløp. 
 
  Fra Tyskland er det etter anmodning mottatt kopi av bestått DUS-test.  
 

Det er ikke mottatt innsigelser på beskrivelse av sorten fra sortseier.  
 
  Vedtak 
  Sorten gis rettsbeskyttelse. 
 
   
Sak 88/10  Retningslinjer for praktisering av kravene i § 4 i forskrift om planteforedlerrett.  
 
  Følgende dokumentasjon var vedlagt: 

• Notat datert 1.10.2010 
• Innspill fra Siri Steudel av 30.9.2010 
• Utkast til revidert ”Veiledning ved søknad om rettsbeskyttelse av 

plantesort” (ligger på Plantesortsnemnda sin hjemmeside) 
   
  I tillegg ble utkast til Mattilsynts interne retningslinjer for behandling av søknad 

om planterettsbeskyttelse delt ut. 
 
  Det ble orientert om bakgrunnen. Sekretariatet lurte på om dokumentet 

”Praktisering av kravene i § 4” kunne erstattes med den interne retningslinjen 
for behandling av søknad om planterettsbeskyttelse eller i ”Veiledning ved 
søknad om rettsbeskyttelse av plantesort”.  

 
   
   
  I tillegg må det avklares hvilke mangler ved en søknad som skal vurderes som 

”vesentlige”, det vil si må være på plass for å kunne fastsette søknadsdato. Det 
er viktig å påpeke at alle opplysninger skal være på plass for at søknaden kan 
behandles, men at ikke alle opplysninger er så vesentlige at ikke søknadsdato 
kan settes til den dato søknaden er mottatt. Ideelt sett mente Siri at det burde 
vært presisert i forskriften, men at dette kan tas opp senere ved en evt 
revidering av forskriften. 

 
  Punktene i søknaden ble gjennomgått og det ble konkludert med hva som må 
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være utfylt, og hva som evt kan ettersendes, for at søknadsdato skal være 
stemplingsdato. Søknaden kan ikke behandles før alt er på plass. 

    
  Vedtak 
  Plantesortsnemnda godtar at tidligere utarbeidet retningslinje for praktisering 

av kravene i § 4 i forskrift om planteforedlerrett erstattes med ”Veiledning ved 
søknad om rettsbeskyttelse av plantesort” samt sekretariatets interne 
retningslinje for behandling av søknad om planterettsbeskyttelse. 

 
  Plantesortsnemnda har vurdert følgende mht hva som må være utfylt i 

søknaden for at stemplingsdato skal være gyldig søknadsdato: 
 

• Punkt 1 må være utfylt 
• Punkt 2 må være utfylt, men vedlegg kan ettersendes 
• Punkt 3 skal være utfylt dersom nei, dokumentasjon kan 

ettersendes 
• Punkt 4 skal være utfylt, vedlegg må være med 
• Punkt Genmodifikasjon må være utfylt dersom ja 
• Punkt 5 må ikke være utfylt 
• Punkt 6 skal være utfylt dersom ja 
• Punkt 7 skal være utfylt dersom ja, men søknadsnummer kan evt 

ettersendes 
• Punkt 8 skal være utfylt 
• Punkt 9 må ikke være utfylt 
• Punkt 10 Søknadsavgiften skal være innbetalt innen 

søknadsdatoen, men dokumentasjon kan ettersendes 
• Punkt 11 All dokumentasjon kan ettersendes med unntak av 

teknisk spørreskjema 
• Punkt 12 søknaden må ikke være underskrevet. 

 
 
  Dette innarbeides i interne retningslinje for behandling av søknad om 

planterettsbeskyttelse. I tillegg skal sekretariatet utarbeide et forslag på en 
formulering i dokumentet ”Veiledning ved søknad om rettsbeskyttelse av 
plantesort” slik at søker er kjent med at ved vesentlige mangler vil ikke 
mottaksdato være tilsvarende som søknadsdato.  

   
 
Sak  89/10  Eventuelt. 

 
 Sekretariatet orienterte om at Mattilsynet vil sende en bestilling til Bioforsk 

på utarbeidelse av nye retningslinjer for verdiprøving. Da det er begrenset 
med midler kan en konsekvens være at ikke alle sorter blir verdiprøvd. Det 
er viktigere at de sorter som blir utprøvd blir prøvd ut i riktig omfang. 

 
 Det ble etterlyst bilder av blomstene. Sekretariatet legger ut bildene på 

nettet etter hvert som søknadene kommer inn.  
 

 Nytt punkt på saklista: Godkjenning av innkalling og sakliste. 
 

 Kan noen av møtene tas som telefonmøte? Avvente dette avhengig av 
antall saker og type saker. 
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 Lokalisering av møtene: OK med Gartnerforbundets møtelokaler. 
Alternative muligheter er på Norsk Landbruskrådgivings lokaler på Ås og 
Patentstyrets lokaler på Sandaker. 

 
 Nye møtedatoer:  Torsdag  3. mars 2011 (korn og potet)  

           Torsdag 24. mars 2011 (fôrvekster) 
 
         Begge møtene holdes i Gartnerforbundets lokaler og begynner kl 10.00 
 
 
 


