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§ Ärende Åtgärd 
 

1. Närvarokontroll 
 

Se separat deltagarförteckning. 

2. Val av justeringsperson 
 

Marianne Pettersson valdes att till-
sammans 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: 
 
a) Sekretessprövning av utlämnade 

allmänna handlingar och uppgifter 
 

b) Beslut om ärendeförteckning från 
Justitiekanslern 
 

c) Regeringsbeslut om entledigande 
och förordnande av ledamot i 
nämnden  
 

d) Avtal med bemanningsföretag om 
vikarierande kanslisekreterare 
under sommarsemestern 

 

 

6. Birgit Postol föredrog förslag på 
höstens sammanträdesdatum. 
 

Nämnden beslutade att hålla samman-
träden den 6 september, 18 oktober, 15 
november och den 13 december 2017. 
Sista sammanträdet inleds med gemen-
sam jullunch. Sammanträden börjar kl. 
12.30 och håller på som längst till kl. 
16.00 om inget annat anges. 
 

7. Marie Nyman föredrog ett ärende från 
Livsmedelsverket som begärt syn-
punkter på en ansökan från företaget 
Syngenta om godkännande av en 
genmodifierad majs. Den är tolerant 
mot glyfosat och glyfosatammonium 
och har beteckningen GA21 x T25. 
Ansökan omfattar användning som 
livsmedel, foder, import och bearbet-
ning. 
 

Nämnden fattade beslut enligt dnr 
022/2017-4.1.1. 
Ledamoten Wiwi-Anne Johansson (V) 
och tjänstgörande ersättaren Kew 
Nordqvist (MP) anmälde avvikande me-
ning. 
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§ Ärende Åtgärd 
 

8. Marie Nyman föredrog ett ärende från 
Livsmedelsverket som begärt syn-
punkter på en ansökan från företaget 
Bayer CropScience om godkännande 
av en genmodifierad raps. Den är 
hansteril och herbicidtolerant med 
beteckningen MS11. Ansökan om-
fattar användning som livsmedel, fo-
der, import och bearbetning. 
  

Nämnden fattade beslut enligt dnr 
028/2017-4.1.1. 
Ledamoten Wiwi-Anne Johansson (V) 
och tjänstgörande ersättaren Kew 
Nordqvist (MP) anmälde avvikande me-
ning. 
 

9. Marie Nyman föredrog ett ärende 
över Jordbruksverkets förslag till be-
slut avseende en ansökan från 
Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp 
om att få utföra fältförsök med gene-
tiskt modifierad oljedådra. 
 

Nämnden fattade beslut enligt dnr 
032/2017-4.1.1. 
Ledamoten Wiwi-Anne Johansson (V) 
och tjänstgörande ersättaren Kew 
Nordqvist (MP) anmälde avvikande me-
ning. 
 

10. Marie Nyman föredrog ett ärende från 
Jordbruksverket som gav nämnden 
möjlighet att lämna synpunkter på en 
ansökan från Umeå universitet om att 
få bedriva fältförsök med en genetiskt 
modifierad backtrav. 
 

Nämnden fattade beslut enligt dnr 
033/2017-4.1.1. 
Ledamoten Wiwi-Anne Johansson (V) 
och tjänstgörande ersättaren Kew 
Nordqvist (MP) anmälde avvikande me-
ning. 
 

11 Marie Nyman föredrog ett ärende 
över Jordbruksverkets förslag till änd-
rade föreskrifter (SJVFS 2008:19) om 
avgifter i vissa ärenden enligt § 67 
djurskyddsförordningen (1988:539). 
 

Nämnden fattade beslut enligt dnr 
030/2017-4.1.1. 
 

12. Nämndens vägledning vid etiska be-
dömningar av genetiskt modifierade 
grödor diskuterades. 
 

Vid det första sammanträdet i höst 
kommer frågan att diskuteras mer och 
riktlinjerna eventuellt att revideras. 

13. Marie Nyman informerade om att  
 
- Finland har upptäckt flera sorter 

av otillåten genmodifierad Petunia 
- Umeå universitet har upptäckt 

blomknoppar i 8 år gamla för-
söksodlingar med hybridaspar. 
Alla träd som har samma modifie-
ring som de som blommat har 
destruerats. 
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 Vid protokollet: 
 
 
 
Birgit Postol 
 

 

 Justeras: 
 
 
 
Birgitta Eilemar 

Justeras: 
 
 
 
Marianne Pettersson 
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 Deltagare 

 
Ledamöter 
Eilemar Birgitta  
Johansson Stefan 
Pettersson Marianne 
Fransson Josef 
Yngwe Kristina (§§ 9-13) 
Johansson Wiwi-Anne 
Tysklind Lars 
Welin Stellan 
Rydhmer Lotta 
Bhalerao Rishi 
D’Hertefeldt Tina 
Björkman Maria 
 
 
Tjänstgörande ersättare 
Nordqvist Kew 
Andersson Mariette 
Johanson Gunnar 
 

 
 
Ersättare 
Forsberg Anders 
 
 
Övriga 
Nyman Marie 
Postol Birgit  
Carlsson Jenny 
 

 
 


