
Patent paa Plantesorter. 
Af L. P. M. Larsen. 

Den rivende Udvikling~ der har fundet Sted inden for 
Arvelighedsforskningen, har givet den praktiske Forædler rigere 
Muligheder og bragt mere Planmæssighed og slørrre Sikkerhed 
ind i Forædlingsarbejdet. 

Som Led i Bestræbelserne for at forøge og forbedre Plante
produktionen paa Landbrugets og Havebrugets Omraader ind
tager Forædlingsarbejdet da ogsaa en stedse mere fremskudt 
Plads, og hver Gang, der stilles en ny, mere værdifuld Sort 
til Jorddyrkerens Raadighed, indbringes der en Faktor, som 
saa at sige i et N u og ofte uden yderligere Anstrengelser gør 
Produktionen paa vedkommende Omraade mere værdifuld, 
medens den Udvikling, der hidrører fra forbedrede Kultur
metoder er mere jævn og ofte kræver forøget Arbejdsindsats. 

Den Forædler, som det lykkes at tiltrække noget for 
Praksis virkeligt værdifuldt, kan da i Reglen heller ikke klage 
over Mangel paa Interesse og Opmærksomhed fra Jordbrugets 
Side, Inen hvis han ikke har Mulighed for i nogen Maade at 
drage økonomisk Fordel af de nye Sorter, vil Forædlings:' 
arbejdet, som kan være meget bekosteligt, stagnere, og det er 
i hvert Fald naturligt, at Forædleren, som enhver anden, ønsker 
ogsaa økonomisk set at høste Frugterne af sit Arbejde. I hvor 
stor Udstrækning, dette lykkes for den enkelte, vil være af
hængig af forskellige Forhold, men Forædleren vil dog i Reglen, 
i hvert F~tld til en vis Grad, have det i sin Magt at sikre sig, 
inden han afgiver den nye Kulturform til andre eller lader den 
vinde almindelig Udbredelse. . 

Det er da heller ikke Hensigten med nærværende Afhand
ling at gaa nærmere ind paa dette Forhold men kun at give 
nogle Oplysninger om en Foranstaltning, hvorved man i de 



156 

nordamerikanske Fristater har ment at støtte det private For
ædlingsarbejde og saaledes i høj Grad fremme Agerbruget, 
nemlig derved, at man gennem Lovgivning har gjort det muligt 
for Planteforædleren under visse Forhold at tage Patent paa 
sine Frembringelser. 

Dette er sket gennem en ny Lov af 23. Maj 1030, der 
indfører saadanne Ændringer og Tilføjelser i den hidtil bestaa
ende Patentlovgivning, at denne udvides til ogsaa at omfatte 
visse nye Plantesorter. 

Den ny Lov (»8. 4015. - An Acf To pl'ovide for plant 
patents«) omfatter 6 Paragrafer. Paragraferne 4884 og 4886 i 
den gamle Patentlov giver Regler for Patentets Affattelse og 
angiver desuden det Omraade, inden for hvilket Patent kan 
udtages. Hovedparagrafen i den ny Lov foreskriver nu en 
Affattelse af disse to Pal~agrafer, der i Oversættelse kan gen
gives saaledes: 

§ 4884. Ethvert Patent skal indeholde en kort Benævnelse eller 
Beskrivelse af Opfindelsen eller Opdagelsen med nøjagtig Angivelse af 
dens Beskaffenhed (»nature({) og Hensigt (»design«), samt en Bevilling 
til Patenthaveren, hans Arvinger eller de, der sidder inde med Rettig
hederne (»his heirs or assigns~), med Eneret til for et Tidsrum af 17 
Aar i De forenede Stater og derunder hørende Territorier at frem
stille, bruge og sælge Opfindelsen eller Opdagelsen, herunder ind
befattet Eneretten til vegetativ (»asexually({) Formering af Planten, 
naar der er Tale om et Plantepatent. I Patentet skal henvises til en 
Specificering af Enkelthederne, og en Kopi af Specifikationen og Teg
ningerne skal vedlægges Patentet og udgøre en Del deraf. 

§ 4886. Et Patent kan mod Betaling af paaløbne Udgifter tildeles 
enhver Person, der har opfundet eller opdaget en ny og nyttig Kunst, 
Maskine, Industrivare eller Sammensætning eller nye og nyttige For
bedringer deraf, eller som har opfundet (»invented«) eller opdaget 
())discovered«) og vegetativt formeret (»asexually reproduced«) en be
slemt (»distinct«) og ny Plantevarietet, dog forudsat, at Formeringen 
ikke er sket ved Hjælp af Knolde (»tuber-propagated({). Det er end;. 
videre en Forudsætning, al Opfindelsen ikke, forinden den blev gjort 
af Patent·Ansøgeren, var kendt eller brugt af andre i De forenede 
Stater, og at Opfindelsen ikke, forinden Ansøgeren gjorde Opfindelsen 
eller mere end 2 Aar, før han indgav Ansøgning om Patentet, er blevet 
patenteret eller beskrevet i nogen trykt Publikation i De forenede 
Stater eller i noget fremmed Land, samt endelig, at Opfindelsen ikke 
i mere end 2 Aar før Henvendelsen om Patent er sket, har været 
offentlig benyttet eller til Salg i De forenede Stater, med mindre dette 
bevislig atter er opgivet. 



157 

Som det ses, er Adgangen til at faa Patent paa en Plante· 
sort begrænset til Planter, der er formerede ad vegetativ 
Vej, og herfra er endda undtaget Formering ved Knolde, saa· 
ledes at der f. Eks. ikke kan faas Patent paa en Kartoffelsort. 

De øvrige Paragrafer i den ny Lov foreskriver saadanne 
yderligere Æn.dringer og supplerende Bestemmelser, som man 
har anset for ønskelige eller nødvendige, naar Patentloven ogsaa 
skulde omfatte Plantesorter. 

§ 2 bestemmer saaledes, at § 4888 i Patentloven skal gives en 
Tilføjelse om, at intet Plante-Patent kan erklæres ugyldigt paa Grund 
.af Uoverensstemmelse med denne Paragraf, hvis Beskrivelsen er fore
taget saa fuldkommen, som det fornuftigvis ())reasonably«) er muligt. 

§ 3 bestemmer, at den første Sætning i Patentlovens § 4892 skal 
.affattes saaledes: Ansøgeren skal aflægge Ed paa, at han i Sandhed 
tror at være den egentlige og første Opfinder eller Opdager af den 
Kunst, Mas'kine, Industrivare, Sammensætning eller Forbedring eller af 
den Plante-Varietet, for hvilken han ansøger om Patent, samt end
videre, at han ikke ved og ikke tror, at vedkommende Opfindelse 
nogen Sinde før har været kendt eller brugt. Desuden s,kal han frem
lægge fornøden Oplysning om, hvad Landsmand han er. 

§ 4 bestemmer, at Præsidenten kan beordre Landbrugsdeparte
mentet til at yde Patentkommissæren fornøden Bistand til Lovens 
Gennemførelse i den Udstrækning, som sidstnævnte maatte ønske det, 
enlen ved at aFgive nyttige Oplysninger eller ved at lade vedkom
mende Afdeling i Landbrugsdepartementet Foretage Undersøgelser af 
specielle Spørgsmaal eller ved ~t stille sagkyndige Embedsmænd fra 
Landbrugsdepartementet til Raadighed. 

§ 5 bestemmer, at der ikke kan gives Patent paa en Planlesart, 
som var blevet afgivet til almindelig Dyrlming før denne Lovs Ved
tagelse. 

§ 6 har kun Interesse administrativt sct. 

l en Udyalgsbefænkning fra Senatet (»Report Nr. 315«) 
findes nærmere Oplysninger om Formaalet nled den ny Lov 
-og de Virkninger, man venter sig af den, samt om :Motiverne 
for Lovens enkelte Bestemmelser m. v. 

Det skulde være Lovens Formaal saa vidt praktisk muligt 
at give Landbruget Lejlighed til paa libe Fod med Industrien 
at drage Nytte af Patent-Systemet og saaledes bidrage til at 
give Ag~rbruget en økonomisk Basis i Lighed med Industrien. 

Det fremhæves, at Planteforædleren hidtil ikke har kunnet 
føle sig opmuntret af Udsigt til nogen virkelig Gevinst rent 
økonomisk set, og Forædlingsarbejdet i De forenede Stater har 
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da ogsaa i stor Udstrækning sløttet sig til offentlige Midler. 
Den eneste Maade, hvorpaa Forædleren havde kunnet udnytte 
en ny Sort økonomisk, var gennem en høj Pris i de første 
2-3 Aar. Den ny Lov vilde derimod hjemle Forædleren Kon
trol med Sorten i 17 Aar, og man haaber derfor, at Loven vil 
blive en Støtte for den private Forædlingsvirksomhed og med
føre, at denne kan forskaffe sig den fornødne Kapital, og end
videre, at Loven vil bevirke, at Forædleren hurtigst muligt og 
i saa stor Udstrækning som mulig og i Konsekvens heraf til 
en forholdsvis lav Pris vil .søge sine nye Sorter udbredt i 
Praksis. 

Forædlingsarbejdets Opgaver og Betydning fremhæves 
meget stærkt.. Nationens fremtidige Forsyning med Føde og 
Tømmer er, siges der, afhængig af Fremkomsten af nye Sorter. 
Uhyre Summer medgaar aarlig til Bekæmpelse af Plantesyg
domme i Mark og Skov; men Plantepatologerne maa ofte give 
op, hvilket der nævnes forskellige betydningsfulde Eksempler 
paa, og Haabet staar nu i høj Grad til Fremkomsten af nye, 
sygdoms-modstandsdygtige Sorter. Det fremhæves endvidere, at 
det ,vilde være af stor Betydning for Landbruget at faa til
trukket Sorter, der bedre modstaar Tørke og Kulde; Landets 
nordlige Egne savner saaledes en Æblesort, der i højere Grad 
end de nu kendte taaler Kulde. Man venter af Planteforædleren 
»an acceptable substitute« for Gummi og peger paa, at For
ædling af Lægeplanter er et uopdyrket Felt. Den økonomiske 
Fordel for Landet af Forædlingsarbejdet kan, siges der, i det 
hele taget give sig Udslag paa mange andre Maader end netop 
ved Fremkomsten af saadanne nye Klasser af Planter som 
Loganbær og ---mange af de BUl'bankske Sorter. 

Forædlingsarbejdet bidrager til større Sikkerhed i Landets 
Forsyning med Fødemidler, og opmuntret og udviklet paa 
rette Maade vil det kunne blive af uberegnelig Værdi for Op
retholdelse af Folkets Sundhed og Velstand og til Fremme af 
national Selvtillid og Styrke. Og endelig vilde Plante-Patenterne 
betyde bedre Landbrugsprodukter, saaledes at den almindelige 
Befolkning vilde faa mere reelle Værdier for Dollaren. 

Forslaget blev forelagt Landbrugsdepartementet og gennem
gaaet af dets Specialister, og Landbrugssekretær Arthul' M. Ryde 
afgav derefter en Erklæring, hvori han sluttelig udtalte, at det 
nIaatte forekomme ham, at Loven var ønskelig og i udstrakt 
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Grad vilde fremme Landbruget og være til Fordel for den al
mindelige Befolkning. Og Thomas A. Edison anbefalede Lovens 
Gennemførelse i følgende Vendinger: »Intet af det, som Kon
gressen vilde kunne foretage sig for at hjælpe Landbruget,. 
vilde være af større Værdi og Varighed end det at give Plante
forædleren den samme Stilling, som Opfinderne inden for det 
mekaniske og kemiske Omraade nu har gennem Patentloven. 
Der er kun faa Planteforædlere .. Jeg føler mig overbevist om,_ 
at en saadan Lov vil give os mange Burbank'er«. 

Yderligere henvises i Betænkningen til. at Lovens Gen
nemførelse er blevet anbefalet saavel af Havebrugs-, Plante
skole- og Landbrugsorganisationer SOln af Statskonsulenter, 
Forsøgsstationer og andre officielle Institutioner og endvidere 
af private Landmænd og Planteskoler. 

Man er klar over, at der administrativt set vil kunne 
komme store Vanskeligheder ved i det enkelte Tilfælde at faa 
fastslaaet, om en Sort virkelig udviser saadanne Særegenheder, 
at den kan patenteres, men man mener ikke~ at Vanskelig-
lighederne ber vil blive større, end naar der er Tale om indu
strielle Patenter. 

N aar Planter, som formeres ved »Knolde« (:&tu ber-propa
gated«), er undtagne fra Loven, er Aarsagen den, at saadanne
Planter formeres ved Hjælp af den samme Plantedel, der sæl
ges som Fødemiddel. Bestemmelsen angives i det væsentlige
kun at faa Betydning for Kartoffel og Jordskok. 

Spørgsmaalet om, hvorvidt det vilde være hensigtsmæssigt 
at faa en lignende Lov gennemført herhjemme, skal ikke om
tales her, og ej heller Spørgsmaalet om, hvorvidt en Lovgiv
ning af denne Art maa antages at kunne faa de tilsigtede 
Virkninger. Men man kunde jo spørge, om ikke den gældende' 
Patentlov i visse Tilfælde hjemlede Mulighed for Patent ogsaa 
paa Plantesorter. 

I Patentloven af 13. April 1894 lyder § 1 saaledes: 

Patent meddeles paa Opfindelser, der kunne udnyttes i Industrien, 
eller hvis Fremstilling kan gøres til Genstand for industrielt Erhverv. 

Udelukkede fra Adgang til Patent ere dog: 
1. Opfindelser, der som saadanne maa anses for at være uden al 

væsentlig Betydning; 
2. Opfindelser, hvis Udøvelse strider mod Lov, Sædelighed eller 

offentlig Orden; 
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3. Opfindelser, der paa den Tid, da Ansøgning om Patent ind
leveres, allerede findes saaledes beskrevne i almindelig tilgængeligt 
trykt Skrift eller her i Landet ere bragte saa aabenlyst i Anvendelse, 
at sagkyndige derigennem ere i Stand til at udøve dem, og 

4. Opfindelser af Lægemidler, Nærings- eller Nydelsesmidler og 
af Fremgangsmaader ved Tilvirkning af Næringsmidler. 

Som det ses, udelukker i hvert Fald Bestemmelserne i 
Punkt 4, at der kan faas Patent f. Eks. paa en Æblesort. 
Nogen Mulighed kunde der synes at være, hvis der var Tale 
-om Planter, som uden at falde ind under Begreberne Læge-, 
Nærings- eller Nydelsesmidler kunde » udnyttes i Industrien«, 
f. Eks. en Pilesart til Kurvefletning, en Rose til Fabrikation 
af Parfume, eller hvis man i Lighed med Amerikanerne tænkte 
sig »en Substitut« for Gummitræet, medens det er lidet troligt, 
at der skulde kunne faas Patent f. Eks. paa en ny Rose 
som Prydplante betragtet, selvom man hævdede, at en Rose 
dog vilde kunne »gøres til Genstand for industrielt Erhverv« 
og ikke er noget »Nydelsesmiddel(~. 

Det afgørende i hele Sagen vilde sikkert bljyc, at man 
vanskelig vilde }{unne fasiholde,at den, der har tiltrukket en 
ny Plantesort, har gjort »en Opfindelse« i den Forstand, som 
forudsat i Patentloven. - Spørgsmaalet har saa vidt vides 
aldrig foreligget i Praksis. 


