
 

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. 

 

Seminarium – onsdagen 16 november 2022 
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Rätt med rätt till sorter? Immaterialrätt inom växtförädling 
med fokus på geneditering 

 
Inom ramen för KSLA-projektet Växtnoden har konsult Martin Ekvad, tidigare 
ordförande för den Europeiska Gemenskapens växtsortsmyndighet, CPVO, gjort 
en gedigen genom lysning av immaterialrätt – patent och växtförädlarrätt- inom 
växtförädling och med visst fokus på nya gentekniker. Resultatet redovisas i 
rapporten: ” Immaterialrätt för växter -Genomlysning av immaterialrätt avseende 
växtrelaterad innovation”.  
 
Vid seminariet ges en presentation av rapporten, som sedan kommenteras ur olika 
perspektiv. Vilka rättigheter och skyldigheter följer med immaterialrätten för innovatörer 
inom växtförädlingsområdet och vad innebär den för odlaren? Vilka etiska och moraliska 
frågor finns att hantera? Är immaterialrätten inom området ett hinder för utvecklingen 
eller en nödvändig möjliggörare? Hur kommer patent och växtförädlarrätt att utvecklas i 
framtiden. 
 
Här möts två komplexa områden, immaterialrätt och nya gentekniker. Två områden, 
båda viktiga i samhällsutvecklingen, där kunskap behöver byggas och diskussionen 
fördjupas för att vi på bästa sätt ska kunna ta till vara de nya kunskaper och verktyg som 
forskningen ger oss inom växtförädlingsområdet? 
 

Tid & plats 
16 november 2022 
Kl 10–13 på KSLA  
Sänds även via Zoom, länken 
mejlas ut dagen före. 
 
Anmälan 
Senast den 14 nov på 
https://dinkurs.se/82427 
 
Frågor 
Innehåll: 
Sara Österman 
08-5454 7706 
sara.osterman@ksla.se  
 
Övrigt: 
Agneta Ohlson 
08-5454 7712 
agneta.ohlson@ksla.se 
 
 

Varmt välkomna! 
 
Eva Pettersson 
Akademisekreterare och vd     

 
 
Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen Carl von Horns fond 
 
 
 
 
 

http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/82427
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Rätt med rätt till sorter? Immaterialrätt inom växtförädling 
med fokus på geneditering 
 
Moderator: Annika Åhnberg*, KSLA 
 
 
09.30 Kaffe & Registrering 
 
10.00 Välkommen! 
 Eva Pettersson*, Akademiens sekreterare 
 
10.05 Praktisk information 
 Annika Åhnberg* 
 
10.10 Presentation av rapporten  

Martin Ekvad, konsult, tidigare ordförande CPVO 
 
10.40 Kommentar till rapporten  

• Carl Hamsten, patentingenjör PRV med inrikting bioteknik 
• Hans Berggren, tidigare VD Sveriges stärkelseproducenter 
• Per Sandin, lektor i bioetik och miljöetik, SLU 

 
11.25 Bensträckare 
  
11.40 Kommentarer till rapporten 

• Malin Larsson, riksdagsledamot Socialdemokraterna 
• Per Henriksson, vd för Svenska Utsädesföretagens förening 
• Minna Hellman, hållbarhetsstrateg, konsumentföreningen Stockholm 

 
12.20 Avslutande panelsamtal – Martin Ekvad med kommentatorer 
 
13.00 Lunch i Oscars Källare 

 
 
 
 
* Ledamot KSLA 
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