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§ Ärende Åtgärd 
 

1. Närvarokontroll 
 

Se separat deltagarförteckning. 

2. Val av justeringsperson 
 

Ledamoten Emma Nohrén valdes att 
tillsammans med ordföranden justera 
protokollet. 
 

3. Godkännande av dagordningen 
 

Dagordningen godkändes. 

4. Föregående protokoll Protokollet godkändes och lades till 
handlingarna.  
 

5. Birgitta Eilemar anmälde följande 
ärenden: 
 
- Kontrakt har tecknats med företa-

get Knowit för omarbetning av 
genteknik.se. Arbetet har startat.  

 
- Ny överenskommelse med Sta-

tens servicecenter är på gång.  
 

- Tre organisationer eller personer 
har begärt ut handlingar från 
Gentekniknämnden. Inga hand-
lingar fanns att lämna ut. 

 

 

6. Tre föredrag om ogräsmedlet gly-
fosat, samt diskussioner. 
 
Peter Bergqvist, strategisk rådgivare 
från Kemikalieinspektionen, redovi-
sade om omprövningen av glyfosat 
inom EU och hur EU och Kemikalie-
inspektionen arbetar med hantering-
en av bekämpningsmedel. 
 
Docent Anita Strömberg, risk- och 
nyttovärderare från Livsmedelsverket, 
berättade också om omprövningen 
av glyfosat inom EU och hur EU och 
Livsmedelsverket arbetar med rester 
av bekämpningsmedel i Livsmedel.  
 

Per Widén, från Jordbruksverket, tog 
upp hur glyfosat och andra ogräsme-
del används i det svenska jordbruket. 
Han jämförde konsekvenserna av att 
använda glyfosat och att inte använda 
det. 
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§ Ärende Åtgärd 
 

7. Presentationer och diskussioner om 
etik 
 
 

På grund av tidsbrist beslöt nämnden 
att skjuta upp presentationerna och dis-
kussionerna till nästkommande sam-
manträde. 

8. Information från kansliet: 
 
Marie Nyman informerade om 
a) Nästa termins föredrag. Den 25 

januari kommer Stefan Jansson, 
Umeå universitet, och Erik And-
reasson, SLU, för att ge sin syn 
på hur miljöbalken påverkar 
forskningen. Den 15 februari 
kommer Angelica Loskog, Upp-
sala universitet, för att berätta 
om sin forskning om immunote-
rapi för att behandla cancer. 

 
b) Frankrikes högsta förvaltnings-

domstol har skickat en fråga till 
EU-domstolen för att få reda på 
hur bland annat CRISPR-
tekniken ska tolkas i lagens me-
ning. 

 
Birgitta Eilemar informerade om ett 
brev från KSLA om dialogprojektet 
Frön för framtiden. 
 

 

9. Inga övriga frågor fanns. Birgitta Ei-
lemar avslutade möte och önskade 
alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 
 

 

 Vid protokollet: 
 
 
 
Jenny Carlsson 
 

 

 Justeras: 
 
 
 
Birgitta Eilemar 

Justeras: 
 
 
 
Emma Nohrén 
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 Deltagare 

 
Ledamöter 
Eilemar Birgitta  
Johansson Stefan 
Pettersson Marianne 
Fransson Josef (§§ 1-6) 
Nohrén Emma 
Tysklind Lars (§§ 1-6) 
Eclund Annika 
Welin Stellan 
Sundström Jens 
Bhalerao Rishi 
D’Hertefeldt Tina 
Tunlid Anna 
 
 
Tjänstgörande ersättare 
Malmberg Betty  
Forsberg Anders (§§ 7-9) 
Bäckström Daniel 
 

 
 
Ersättare 
From Isak (§§ 1-6) 
Forsberg Anders (§§ 1-6) 
Nordqvist Kew (§§ 1-6) 
Andersson Mariette 
Parducci Laura 
Munthe Christian 
 
 
Övriga 
Nyman Marie 
Carlsson Jenny 
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