Webbinarium
Grönt ljus för gensaxen i EU?
– diskussion om EU-kommissionens nyligen publicerade rapport
11 maj 2021
Tid

Den 11 maj 2021, kl 11.00–12.30 (uppkoppling från kl 10.45)

Plats

Via Zoom från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Anmälan

Senast den 10 maj via denna länk
Inloggningslänk skickas dagen före mötet till dem som har anmält sig.

Avgift

Kostnadsfritt

Frågor

Innehåll: Linda Cederlund, linda.cederlund@ksla.se, tel 08-5454 7724
Anmälan: Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@ksla.se, tel 08-54 54 7712

Finansering

Detta seminarium finansieras med stöd av bland annat Stiftelsen C.F. von Horns fond

Den 29 april publicerades en med spänning och viss bävan emotsedd rapport från EU-kommissionen:
”Study on the status of new genomic techniques under Union law and in light of the Court of Justice ruling
in Case C-528/16”. Med anledning av rapporten bjuder KSLA in till ett webbinarium med presentation och
analys av rapporten.
Nya genomiska tekniker, som den Nobelprisbelönade gensaxen, är viktiga verktyg för utvecklingen av ett
långsiktigt hållbart jord- och skogsbruk. Men 2018 fällde EU-domstolen ett avgörande som skapade stor
förvirring och lade hinder i vägen för användningen av dessa tekniker i EU.
I den nu aktuella rapporten konstaterar kommissionen att EU:s lagstiftning på detta område är föråldrad, ett
nytt regelverk behövs för de nya teknikerna. Men vägen dit är varken kort eller lättvandrad. Hittills har
politiska bedömningar grundade på tro och känsla snarare än kunskap och förnuft format EU:s hållning till
modern växtbioteknik.
Finns det förutsättningar för en förändring nu? Projektet Växtnoden, som verkar för en vetenskapsbaserad
hållning till nya genomiska tekniker och har sin hemvist hos KSLA bjuder in till detta webbinarium med
presentation av och diskussion om den rykande färska kommissionsrapporten.
Varmt välkomna!

Eva Pettersson
Akademiens sekreterare och vd
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Program
Grönt ljus för gensaxen i EU?
– diskussion om EU-kommissionens nyligen publicerade rapport
11 maj 2021
Moderator: Annika Åhnberg, Ledamot i KSLA
10.45

Uppkoppling och samling

11.00

Välkommen
Eva Pettersson, KSLA:s akademisekreterare och vd

11.05

Introduktion och praktisk information
Annika Åhnberg, moderator

11.10

Presentation och analys av kommissionens rapport
Jens Sundström och Dennis Eriksson

11.40

Reflexioner ur tre perspektiv
• Erik Bergkvist, Europarlamentariker (S)
• Gunnela Ståhle, ordförande, Vi konsumenter
• Hans Berggren, vd, Lyckeby

12.10

Kort diskussion, frågor & svar kring presentationerna och rapporten

12.30

Avslutning

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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