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Växtnodens nyhetsbrev september 2021
Kära läsare, vi vill med detta EXTRA nyhetsbrev göra dig uppmärksam på ett mycket intressant seminarium som arrangeras fredagen den 15 oktober. Vi vill därför ge dig chansen att anmäla dig redan nu!
Rubriken för mötet är ”Future food systems” och om du på överhuvudtaget har något intresse av
hur framtidens livsmedel skall produceras bör du inte missa det!
Genom att delta får du lyssna till fem var för sig mycket intressanta föredrag – på samma dag!
Först ut är professor Pamela Ronald. Hon är internationellt känd både genom sina föredrag och genom
sin medverkan i en rad tidskrifter. Hennes bok ”Tomorrow’s table” har också väckt stor uppmärksamhet,
inte minst eftersom den pekar på betydelsen av geneditering i ”organic farming”. Professor Ronald är
hedersdoktor på SLU.
Därefter för vi höra Joakim von Braun från IZA, professor Jonathan Jones, Oxford, professor Dennis
Eriksson, SLU, och professor Lisa Sennerby Forsse, SLU.
Kort sagt, det lovar att bli en minnesvärd tillställning, så anmäl dig nu.
Vi lever som bekant i en övergångsperiod när det gäller pandemin och vi hoppas och tror att det skall
bli möjligt att delta både fysiskt och via länk. Om du väljer att delta fysiskt måste du givetvis vara
fullvaccinerad och smittfri.
OBS! Det kommer att bli möjligt för journalister att boka intervjuer med de medverkande i Stockholm
under fredagen. Närmare detaljer om hur man gör det kommer inom kort.
Vi återkommer även med ordinarie nyhetsbrev från Växtnoden inom en vecka.
Vill du läsa tidigare nyhetsbrev från Växtnoden, eller veta mera om vår verksamhet, finner du det
här.

Med sensommarhälsningar från Uppsala,
Jan-Olov
__________________________________________________________________________________
Du får det här nyhetsbrevet eftersom du anmält intresse för nyheter om den nya gentekniken i växtförädlingen. I några fall har vi antagit att
du förmodligen är intresserad av den här unika informationen. Om du känner till någon annan som också är intresserad av sådan information,
hör av dig till jolov@me.com. Om du inte vill ha det här nyhetsbrevet, skicka bara ett mail till mig så tar jag omedelbart bort dig från maillistan.
Samma adress: jolov@me.com.
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