
  

 

Utvärdering av projekt Växtnoden  

Mitt uppdrag har varit att göra en övergripande kort utvärdering av Växtnodens verksamhet som 

påbörjades 2019. Växtnoden är ett projekt inom KSLA:s verksamhet. 

Växtnodens uppdrag och syfte; 

”Syftet är att ge stöd till vetenskapligt underbyggda beslut och bidra till ökad förståelse hos politiker, 

myndigheter, näringsliv och organisationer för hur utveckling och användning av växtförädlingens 

metoder kan bidra till hållbar utveckling. Beslutsfattare är den primära målgruppen”  

Växtnodens primära aktiviteter har hittills varit; 

Att skapa dialog olika former, genomföra seminarier/webbinarier, etablera kontakt med svenska 

riksdagsledamöter och EU-parlamentariker liksom med DG Sante/ EU parlamentet genom skrivelser 

och personliga möten, ge ut Nyhetsbrev och skriva debattartiklar mm.  

Utvärderingen grundar sig på; 

Skriftlig dokumentation såsom projektbeskrivning, ”loggbok” över genomförda aktiviteter, protokoll, 

information på KSLA:s hemsida och Nyhetsbreven. Därutöver har ett flertal telefonintervjuer skett 

med bland annat ledamöter i Växtnodens styrgrupp och projektledning, politiska företrädare och IVA. 

Utvärderingen har tagit sin utgångspunkt från följande frågeställningar; 

-Vilket värde kan Växtnodens arbete tillskrivas övergripande? Vilka resultat har uppnått? Vad kunde 

ha gjorts annorlunda? 

-Växtnodens primära fokus har hittills varit att belysa värdet av geneditering och hur tekniken ska 

definieras regulatoriskt. Är Växtnoden rätt formulerat för det fokuset?  

-IVA har ett utkast till projekt inom bioteknik och som har ett bredare innehåll. Finns det något värde 

och i så fall vilket att integrera Växtnoden och IVA:s Bioteknikprojekt i ett gemensamt projekt 

framöver?  

 
Utvärderingens resultat: 
 
Övergripande är min bedömning att Växtnodens insatser har varit mycket värdefulla och med hög 
kompetens inom området bidragit till att på olika sätt belysa värdet av modern växtförädling och 
geneditering. Detta har skett med begränsade ekonomiska resurser. Fram till tidpunkten för 
finansiering i januari 2021 skedde arbetet helt på ideell grund och gör så fortfarande till viss del.  
 
Mycket fokus har legat på att belysa värdet av en regulatorisk förändring i EU-lagstiftningen, dvs att 
geneditering inte kan inrymmas i den nuvarande lagstiftningen som avser GMO-teknik. 
Utgångspunkten i den är vilken teknik som tillämpas och inte vilket resultat som uppnås. Från 
projektet har kontakter tagits med svenska EU-parlamentariker för att i olika former ge kunskap om 
tekniken. Hittills har två skriftliga inspel gjorts till DG Sante/ EU och det senaste tillsammans med 
svenskt företag som lyfter fram värdet av att kunna använda tekniken för sin produktutveckling. Även 
personliga möten med andra ledamöter inom kommissionen har skett. 
 
 



 
 
Allt detta har mottagits positivt och har bland annat bidragit till att seminarier med stort deltagande 
arrangeras av svenska EU-parlamentariker liksom andra initiativ. 
För mig framstår det starkt att dessa aktiviteter är resultatet av de kontakter som Växtnoden gjort. 
 
Kontakter från Växtnoden har tagits med svenska riksdagsledamöter genom brev och personliga 
möten. Från några partier har kontakterna tagits emot med stort intresse och varit mycket värdefulla 
och gett engagemang att driva frågan vidare genom olika initiativ. Intresset har varierat mellan de 
politiska partierna. Anledningen till det kan bero på att den politiska grundinställningen till ”GMO-
produkter” övergripande varierar. En annan anledning kan vara att samhällsekonomiska värden i ett 
svenskt perspektiv avseende hälsa, miljö mm inte har analyserats och lyfts fram tillräckligt. Möte 
med Gentekniknämnden där samtliga partier finns representerade har dock ägt rum.   
 
Växtnodens nyhetsbrev ger en uppdatering till prenumeranter om vad som hänt inom området såväl 
nationellt som internationellt. För att nyhetsbrevet ska få större påverkan behöver antalet 
prenumeranter ökas. Målgruppen är främst journalister och politiker vilket är bra. En fundering är 
om nyhetsbrevet skulle i förhållande till dessa målgrupper ha en tydligare struktur.  
 
Växtnoden är ett av få eller det enda initiativet i Sverige som så starkt har satt ljuset på värdet av den 
moderna växtförädlingen. Sker inte en regulatorisk förändring kommer produkter som förädlats med 
den tekniken inte kunna kommersialiseras. En trolig konsekvens blir då att antalet forskare inom 
området kommer att minska. Även detta stärker värdet av Växtnodens insatser. 
 
Positivt är att projektledningen utgör en bra kompetensmix med deltagare som har bakgrund från 
forskning, politik, näringsliv och journalistik. Det ger en värdefull bredd och tyngd i arbetet. 
 
Som jag ser det och liksom flertalet av de jag har haft kontakt så finns ett stort värde att göra en 
sammanslagning av IVA;s Bioteknikprojekt och KSLA/Växtnoden. Två akademier som projektägare är 
starkt. Genom skogs- och lantbrukssektorn och den industriella sektorn så breddas målgruppen och 
med det möjligheten att nå uppsatta mål. Ett gemensamt projekt innebär också effektivare 
resursutnyttjande och ökad tydlighet gentemot omvärlden allmänt. Från IVA:s sida betonas att en 
samhällsekonomisk analys behövs som start för ett gemensamt projekt, ett Växtnoden 2.0, för att 
målet ska kunna uppnås. Det kan bidra till bredare intresse hos svenska politiker.  
 
Avslutning; Växtnoden har genomfört ett respektfullt arbete med bred kompetens genom att sätta 
fokus på vilka möjligheter modern växtförädling innebär. Sverige är ordförandeland i EU våren 2023 
då frågan om modern växtförädling kan sättas i kikarsiktet, varför det arbete som Växtnoden 
genomför är viktigt. Med större finansiella resurser kan projektet göras bredare och djupare och ett 
eventuellt sammangående med IVA:s planerade projekt ökar möjligheterna att uppnå önskat 
resultat. 
 
 
Stockholm november 2021 
 
Inger Andersson  
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