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Planter er essentielle for menneskehedens overlevelse, og mennesker har altid anvendt planter i en eller anden

form. Der er dog stor forskel på hvor planterne kommer fra og hvor de bliver anvendt; landene bliver
traditionelt opdelt i plantegenetisk ressourcestærke lande, dem, der gror planterne og dem, der anvender

planterne i fx mad, medicin og andre landbrugsvarer.

Denne bog handler om, hvordan man gennem lovgivning kan sikre planters overlevelse, og samtidigt sørge
for at samspillet mellem landene er til fordel for alle parter. Området er reguleret kraftigt og bærer præg af

både spørgsmål om intellektuel ejendomsret, miljøret og lovgivning vedrørende landbrug. Abeba
Gebreselassie ser nærmere på de udfordringer, der er forbundet med de forskellige juridiske discipliner både
nu og fremover. Mere konkret identificerer, undersøger og vurderer hun de udfordringer, der er forbundet med
den bæredygtige beskyttelse af plantegenetiske ressourcer ved at se nærmere på forholdet mellem verdens
udviklingslande som udbydere af planterne og verdens udviklede lande som brugere af disse ressourcer.

Bogen udkommer på engelsk og henvender sig til politikere, researchere, jurister og internationale
organisationer især inden for ejendomsret, miljøret, biodiversitet og landbrugslovgivning.
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