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Innsigelse til patentnummer 333479 med søknadsnummer 20120133
Vi er blitt gjort oppmerksom på at et kjent produkt i oppdrettsnæringen har blitt patentsøkt av
selskapet Calanus AS. Mørenot Aquaculture har markedsført og produsert tilsvarende produkt i ca. 2
år før Calanus AS leverte patentsøknaden. Vi er også kjent med at andre aktører i Norge har
markedsført og produsert tilsvarende produkt i perioden før 2012.02.09.
Bruk av luseskjørt mot lakselus er en velkjent teknologi og har vært testet av flere oppdrettsaktører
og leverandører i lang tid. Både tette presenninger og presenninger med en viss
vanngjennomstrømning har vært produsert og levert til kunder. Vi mener derfor at det ikke kan gis
beskyttelse i form av patent for produktet «fluidpermeabelt beskyttelsesnett for oppdrettsmerd»
Mørenot Karmsund AS som er et datterselskap til Mørenot AS har produsert lusekjørt og
lusepresenning i forskjellige utførelser siden 2009. I desember 2010 testet vi ut flere forskjellige
varianter i Sintef sine testfasiliteter i Hirtshals – deriblant luseskjørt med 5m dybde. I testen inngikk
forskjellige typer duk / presenning – både med vanngjennomstrømning (180 my) og helt tett
presenning. Testen var en del av et kundearrangement (se vedlegg 1) og dette viser at produktet var
offentlig kjent i oppdrettsnæringen før patentsøknaden fra Calanus ble registrert. I etterkant av
testen solgte Mørenot Karmsund AS presenninger og skjørt til flere kunder – blant annet til Fylkesnes
Fisk (se vedlegg 2) som ble fakturert i juni 2011 for produksjon av skjørt med 12m dybde.
Mørenot Aquaculture AS ser frem til å bli orientert om videre utvikling i saken.
Ved behov for mer utfyllende informasjon – vennligst ta kontakt med undertegnede.
Vennlig Hilsen
Yngve Askeland
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