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§ Ärende Åtgärd 
 

1. Närvarokontroll 
 

Se separat deltagarförteckning. 

2. Val av justeringsperson 
 

Ledamoten Anna Tunlid- valdes att till-
sammans med ordföranden justera pro-
tokollet. 
 

3. Godkännande av dagordningen 
 

Två nya informationspunkter lades till 
§ 5. Därefter godkändes dagordningen. 
 

4. Föregående protokoll Protokollet godkändes och lades till 
handlingarna.  
 

5. Birgitta Eilemar anmälde 
 
a) Lönebeslut 
 
b) Uppdrag från Arbetsmarknads-

departementet, dnr 021/2016-1.2 
 
c) Ärendeförteckning från Justitie-

kanslern, dnr 024/2016-2.1.2 
 
d) Avtal, programvara för kvalitets-

kontroll av webbplats 
 
e) Sekretessbedömd utlämnad all-

män handling 
 
f) Besvarade enkäter 
 
g) Förvaltningsrättens dom i upp-

handlingsärende. 
 

 

6. Marie Nyman föredrog en remiss från 
Jordbruksverket som begärt syn-
punkter på två ansökningar om fält-
försök från: 
 
a) företaget SweTree Technologies 

i Umeå som ansökt om att få be-
driva fältförsök med en genetiskt 
modifierad hybridasp.  

 
2) Sveriges lantbruksuniversitet i 

Alnarp som ansökt om att få be-
driva fältförsök med genmodifie-
rad oljekål med ändrad oljekva-
litet.  

 

 
 
 
 
 
Nämnden fattade beslut enligt dnr 
018/2016-4.1.1. 
Ledamoten Kew Nordqvist (MP) anmäl-
de avvikande mening. 
 
Nämnden fattade beslut enligt dnr 
018/2016-4.1.1. 
Ledamoten Kew Nordqvist (MP) anmäl-
de avvikande mening. 
 
Paragraf 6a och b justerades omedel-
bart. 
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§ Ärende Åtgärd 
 

7. Marie Nyman föredrog en remiss från 
Jordbruksverket som begärt en re-
dogörelse för hur nämnden arbetar 
med ansökningar om godkännande 
av GMO för import, bearbetning och 
kommersiell odling. 
 

Nämnden fattade beslut enligt dnr 
026/2016-4.1.1. 
 
 

8. Marie Nyman föredrog en remiss från 
Livsmedelsverket som begärt syn-
punkter på en ansökan från företaget 
Pioneer Hi-Bred International Inc. om 
godkännande av en genmodifierad, 
insektsresistent och herbicidtolerant 
majs med beteckningen 1507 x  
MON810 x MIR162xNK603. Ansökan 
omfattar användning som livsmedel, 
foder, import och bearbetning. 
 

Nämnden fattade beslut enligt dnr 
022/2016-4.1.1. 
Ledamoten Kew Nordqvist (MP) anmäl-
de avvikande mening. 
 
 

9. Birgitta Eilemar informerade om be-
tänkandet (SOU 2016:22) som utred-
ningen om begränsning av odling av 
genmodifierade växter överlämnat till 
regeringen den 4 mars 2016.  
 

 
 

10. Nämnden tog fram förslag på före-
dragshållare och ämnen för närmare 
belysning vid kommande samman-
träden. 
 

 

  
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Birgit Postol 
 
 

 

 Justeras: 
 
 
 
Birgitta Eilemar 

Justeras: 
 
 
 
Anna Tunlid 
 
 



 Protokoll 
 Sammanträdesdatum  Sidnr 
  2016-03-16  3(3) 
 
 
 
 

 

 
 Deltagare 

 
Ledamöter 
Eilemar Birgitta 
Johansson Stefan 
Pettersson Marianne 
Fransson Josef 
Yngwe Kristina 
Dadgostar Nooshi 
Eclund Annika 
Welin Stellan 
Sundström Jens 
Tunlid Anna 
 
Tjänstgörande ersättare 
Malmberg Betty 
Nordqvist Kew 
Eliasson Bengt 
Holmdal Rikard 
Parducci Laura 
 

 
 
Ersättare 
Forsberg Anders 
Andersson Mariette 
 
Övriga 
Nyman Marie (§§1-4, 5b-10) 
Carlsson Jenny (§§1-4, 5b-10) 
Postol Birgit (§§1-4, 5b-10) 
 

 


