
ABS-implementering – hvor 

står vi og hvor går vi? 
 

Fridtjof Nansens Institutt (FNI), Polhøgda, Lysaker 

onsdag 30. august 2017 kl. 12:30-17:30 

m/etterfølgende bevertning på terrassen eller i 

peisestuen. 

 

 

 

PROGRAM 
 

 

12:30   Kaffe og ankomst 

13:00   Velkomst v/ direktør Geir Hønneland, FNI 

13:15   Forslaget til ABS-forskrift – hva vil Norge med genetiske 

ressurser? v/ seniorforsker Morten Walløe Tvedt, FNI, og rådgiver 

Alessandro Astroza, NFD 

 Presentasjon av resultater fra Blue&Green-prosjektet: Marbank-

studiet v/ seniorforsker og forskningsleder Kristin Rosendal, FNI 

 Presentasjon av resultater fra Blue&Green: Nye teknikker innen 

skogsektoren – nye utfordringer med patentering?  

v/ avdelingsleder Tor Myking, NIBIO og Morten Walløe Tvedt, FNI. 

14:30   Kaffepause 

15:00 Erfaringer med ABS-implementering: Evalueringer og vurderinger 

av ABS-implementering etter 8 års erfaringer med GIZ i Afrika, 

med vekt på erfaringer fra Malawi og Bhutan v/ seniorforsker 

Morten Walløe Tvedt 

15:45  Biospolar – verdiskapning basert på marine genetiske ressurser – 

patentlandskap, selskapers syn på regulering og innspill til 

UNCLOS-forhandlinger om et ABS-regime utenfor nasjonal 

jurisdiksjon v/ seniorforsker og forskningsleder Kristin Rosendal, FNI 

16:15   Kort pause  

16:30 Et kontraktsrettslig blikk på utkastet til ny SMTA for 

Plantetraktaten. Eksempel: IRRIs patent på metoden for å bruke 

et gen fra det multilaterale systemet 

 v/ seniorforsker Morten Walløe Tvedt 

17:00 Diskusjonstema: Genetiske ressurser – digitale datasekvenser og 

syntetisk biologi: Hva er omfattet av ABS? Introduksjon til temaet 

og diskusjon om hvor Norge står. 

  v/ seniorforsker Morten Walløe Tvedt, FNI 

17:30  Tapas med tilbehør på terrassen eller i salongen  

 

 

 

Fridtjof Nansens 

Institutt (FNI) 

er et samfunnsviten-

skapelig forsknings-

institutt med fokus på 

internasjonalt miljø-, 

energi- og ressurs-

forvaltningssamarbeid. 

 

 

De siste årene har 

instituttet markert seg 

som et kunnskaps-

senter for juridisk og 

samfunnsvitenskapelig 

forskning på genetiske 

ressurser og patentrett 

samt andre rettslige og 

politiske systemer for 

bevaring og bruk av 

biologisk mangfold.  

 

 

FNI holder til på 

Polhøgda, Fridtjof 

Nansens hjem på 

Lysaker. 

 

 

 

 

 

FNIs besøksadresse: 

Polhøgda 

Fridtjof Nansens vei 17, 

Lysaker 

Tel: 67111900 

www.fni.no 

 

 

 

 

PÅMELDING: 

Til Claes Lykke Ragner 

Tel. 41045326 / 

claes.ragner@fni.no 

helst innen  

mandag 28/8 kl. 12 

 

Ingen seminaravgift 

 

 

 

 
 


