
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 

startade sitt arbete den 28 januari 1813. 
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Presentation av projektet ”Växtnoden” 
 

Torsdag den 12 december 2019 

 
Tid Torsdag den 12 december 2019, kl 13.30–15.00  

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 9/12 via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

Avgift Kostnadsfritt 

Frågor Innehåll: Eva Pettersson, eva.pettersson@ksla.se  

Anmälan: Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 

 

 

Ledamöter i KSLA inbjuds till en intern presentation av och diskussion kring ett projekt med 

arbetsnamnet ”Växtnoden”. 

 

Arbetet med projektet befinner sig i en inledande fas och syftet med detta interna möte är att erbjuda 

ledamöter med särskilt intresse i växtförädlingsfrågor information om projektet och möjlighet att lämna 

synpunkter. Det är också projektgruppens förhoppning att vi vid detta möte ska kunna fånga upp 

information om andra näraliggande projekt och processer och därmed skapa förutsättningar för eventuell 

samverkan framöver. 

 

Bakgrund 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Sveriges 

utsädesförening (SUF) har genom åren arrangerat en rad seminarier och sammankomster där 

konsekvenserna av EU:s regelverk för genetiskt modifierade organismer har diskuterats. Regelverket 

begränsar växtförädlingens möjligheter att bidra till ett hållbart jordbruk. Det senaste uttrycket för denna 

negativa utveckling är EU-domstolens utslag i juli 2018 rörande nya mutationstekniker med hög precision, 

inklusive den s.k. CRISPR-metoden.  

 

Den 15 maj 2019 arrangerade KSLA och SUF åter ett seminarium kring dessa frågor föranlett av EU-

domstolens tolkning 2018. En slutsats från seminariet var att det behövs ett koordinerat och långsiktigt 

arbete. Frågorna måste drivas kontinuerligt, både i Sverige och på EU-nivå. Seminarier och liknande 

arrangemang blir otillräckliga punktinsatser. Ur denna diskussion föddes idén om projektet ”Växtnoden”. 

Avsikten är flera akademier ska samverka detta i projektet vars syfte är att politiska beslut kring 

växtförädling på nationell och EU-nivå ska grundas på forskning och fakta. 

 

Varmt välkommen! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och vd
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