MTA: Material Transfer Agreement
- Aftale om overdragelse af frø og plantemateriale fra Frøsamlerne til kommercielt1 brug
Denne aftale regulerer udveksling, brug, håndtering, distribution og dyrkning af frø og
plantemateriale fra foreningen Frøsamlerne. Aftalen dækker udveksling af materiale mellem
Frøsamlerne og modtageren, og mellem modtageren og eventuelle tredjeparter. Der gives
adgang til frø og plantemateriale i overensstemmelse med nedenstående betingelser:
1.

Adgang vil kun blive givet med henblik på kommercielt formål forudsat, at det ikke
inkluderer kemisk, industriel farmaceutisk og/eller anden industriel anvendelse, som ikke
er til fremstilling af fødevarer. Materialet må ikke anvendes til forædling med
genteknologiske metoder.

2.

Frøsamlerne skal altid anerkendes og krediteres som donor af materialet.

3.

Modtageren må ikke udtage intellektuelle ejendomsrettigheder som patenter eller
sortsbeskyttelse af plantematerialet eller dets direkte afkom.

4.

Hvis modtageren agter at kommercialisere materialet i nogen form, herunder dets
produkter eller ressourcer afledt fra det, skal der opnås forudgående skriftlig accept fra
Frøsamlerne.

5.

Enhver kommercialisering, som Frøsamlerne accepterer, underkastes en separat aftale
mellem modtageren og Frøsamlerne, så eventuelle fordele (økonomiske eller på anden
måde) kan deles retfærdigt.

6.

Materiale, der i første omgang er udleveret, og frø eller lignede, som er opformeret på
baggrund af materialet, må ikke udleveres til tredjepart til kommerciel anvendelse,
medmindre der foreligger en forudgående skriftlig aftale mellem Frøsamlerne og tredjepart.

7.

Modtageren foretager ikke genetisk karakterisering af materialet uden eksplicit tilladelse
fra Frøsamlerne.

8.

Modtageren forsyner Frøsamlerne med oplysninger om alle publikationer, forskning og
data, der måtte stamme fra brugen af materialet.

9.

Da foreningen Frøsamlernes bevaringsarbejde er baseret på dynamisk On Farm
Conservation har foreningen ikke ansvar for sortsrenhed baseret på den officielle SESafprøvning, der benyttes ved optagelse på f.eks. EU´s Fælles sortsliste, og som ikke bør
anvendes i forhold til det heterogene materiale, som gamle sorter og arter af kulturplanter
udgør.

10. Indsendelse af en anmodning om materiale vil blive opfattet som en tiltrædelse af
ovennævnte betingelser.

1

Kommerciel anvendelse inkluderer salg af frø, planter eller produkter, der stammer fra
Frøsamlernes frø og plantemateriale, opformering af frøsorter til salg, forædling eller anvendelse af
dele af materialet til forædling og distribution til salgsfremmende formål.
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