
Digital sekvensinformation och 

Nagoyaprotokollet



Information om olika typer av organismer på molekylär nivå finns idag i 

databaser och användningen av dessa databaser genomsyrar i princip alla 

grenar av den moderna biologin. 

Används bland annat:

• vid grundläggande studier av hur en gen eller en hel organism fungerar.

• inom växtförädling och husdjursavel.

• inom konventionen om internationell handel med hotade arter (CITES). 

• för att studera och bevara biologisk mångfald.

• för att studera taxonomi och evolution.

• för övervakning av influensavirus som kan bli pandemisk.



Det finns över 1 500 databaser med sekvensinformation. 

Den största är International Nucleotide Sequence Database

Collaboration (INSDC).

Många vetenskapliga tidskrifter kräver att sekvensinformationen 

deponeras i en publik databas för att en artikel ska publiceras.

Det fria utbytet av sekvensinformation kan ses som ett 

forskningssamarbete på global nivå och en allmännyttig 

verksamhet.



International Nucleotide Sequence Database Collaboration

• samarbetsprojekt mellan Storbritannien, Japan och USA.

• informationen har nästan fördubblats de senaste fem åren. 

• sökmotorn för den databas som sköts från Storbritannien används 

över tolv miljoner gånger per månad.

• all information i databaserna är fritt tillgänglig.



Expertgruppens rapport ska diskuteras vid ett möte i konventionens

vetenskapliga och tekniska organ i juli.

(Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice)

Frågan kommer sedan att tas upp vid partsmötet i november 2018.

Är den digitala informationen (DSI) i databaser att jämställa 

med fysiska genresurser?

Vid konventionens partskonferens i december 2016 beslutades att 

en expertgrupp skulle tillsättas. Möte hölls i februari 2018.



Experter från: Namibia, Uganda, Japan, Filippinerna, Sydkorea, Vitryssland, 

Bulgarien, Argentina, Brasilien, Mexiko, Kanada, Sverige, EU och USA.

• Kommissionen för genetiska resurser för livsmedel och jordbruk

• Internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk

• Världshälsoorganisationen

• Näringslivets världsorganisation (ICC)

• Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)

• Global Biodiversity Information Facility

• Global Genome Biodiversity Network

• World Federation for Culture Collections  

• Third World Network

• ABS Capacity Development Initiative



Diskussionspunkter vid mötet i expertgruppen

1) Är digital sekvensinformation en bra term eller bör något annan 

användas?

Ingen lämplig term – men kunde inte enas om term.

Genetic sequence data ->  natural information.

2) Bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald

Spelar en viktig roll för att underlätta bevarande och hållbar användning av   

biologisk mångfald.

Vissa länder har inte kapacitet att utnyttja denna resurs. Viktigt att bygga upp 

den kapaciteten.



3) Digital sekvensinformation och rättvis fördelning av 

de vinster som uppstår vid utnyttjandet av genetiska 

resurser.

Alla var överens om att digital sekvensinformation är en

viktig icke-monetär nytta.

Olika åsikter om det räckte eller inte. 

Inga tydliga slutsatser från expertgruppen.



Synpunkterna  från fem av experterna och två organisationer som 

lutade åt att digital sekvensinformation är att jämställa med 

fysiska resurser.

- DSI är inom Nagoyaprotokollets tillämpningsområde eftersom 

det är ett resultat av användningen av en genetisk resurs.

- ”eller annat ursprung” omfattar DSI. 

- DSI kan återmaterialiseras till funktionella enheter av arvsmassa.

Genetiskt material: varje material av växt-, djur-, mikroorganism-

eller annat ursprung som innehåller funktionella enheter av 

arvsmassa.



EU:s ståndpunkt

”…could restrict the further development of knowledge critical for

conservation and sustainable use of biodiversity, and thus possibly

limit the attainment of the three objectives of the Convention”

”EU and its Member States are of the view that access to 

information is not equivalent to access to genetic resources within 

the meaning of the CBD and the Nagoya Protocol.”


