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§ Ärende Åtgärd 
 

1. Närvarokontroll 
 

Se separat deltagarförteckning. 

2. Val av justeringsperson 
 

Johan Hultberg valdes att tillsammans 
med Birgitta Eilemar justera protokollet. 
 

3. Godkännande av dagordningen 
 

På begäran av en ledamot tidigarelades 
ett beslutsärende. Dagordningen god-
kändes med denna ändring. 
 

4. Marie Nyman föredrog förslag till ytt-
rande i ett ärende från Jordbruks-
verket om förslag till ändring av 
Statens jordbruksverks föreskrifter 
och allmänna råd (2017:XX) om 
försöksdjur. 
 

Paragrafen ajournerades efter 
diskussionerna och återupptogs för 
beslut efter §5. 
 

5. Mikael Mattsson, lektor vid GIH 
(Gymnastik- och idrottshögskolan) 
berättade om gentester i sport-
sammanhang. 
 

 

6. Fortsatta diskussioner och beslut om 
§ 4. 
 

Nämnden fattade beslut enligt dnr 
073/2017-4.1.1. 
Ledamoten Tina D’Hertefeldt anmälde 
särskilt yttrande. 
 

7. Föregående protokoll Protokollet godkändes och lades till 
handlingarna.  
 

8. Birgitta Eilemar anmälde: 
 
a) begäran av allmänna handlingar 

och uppgifter, 
 
b) besvarade enkäter,  

 
c) att kanslichefen utsetts som ex-

pert i en teknisk grupp inom CBD 
och Nagoyaprotokollet med upp-
drag att diskutera hur digitala 
sekvenser av genetiska resurser 
ska kunna nyttjas på ett rättvist 
sätt.  
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§ Ärende Åtgärd 
 

9. Birgit Postol föredrog förslag på 
sammanträdesdatum för våren 2018. 
 

Nämnden beslutade att hålla samman-
träden den 24 januari, 14 februari, 21 
mars, 2 maj och den 13 juni 2018. 
Sammanträden börjar kl. 12.30 och 
håller på som längst till kl. 16.00 om 
inget annat anges. 
Nämnden begärde att ett första 
sammanträdesdatum skulle fastställas 
för hösten 2018. Förslag tas fram till 
decembersammanträdet. 
 

10. Marie Nyman föredrog förslag till ytt-
rande i ett ärende från Jordbruks-
verket som begärt synpunkter på en 
ansökan från Umeå universitet.  
Ansökan avser förlängning av 
befintligt tillstånd för att bedriva 
fältförsök med linjer av asp och 
hybridasp som modifierats med 27 
olika genkonstruktioner. Syftet är 
grundforskning. Ansökan omfattar 
perioden 2018-2022.  
 

Nämnden fattade beslut enligt dnr 
074/2017-4.1.1. 
Ledamoten Emma Nohrén (MP) deltog 
inte i beslutet. 
Ledamoten Tina D’Hertefeldt och 
Gunnar Johanson, ersättare för leda-
mot, anmälde särskilt yttrande. 

11. Information från kansliet 
 
Birgit Postol påminde om att nästa 
sammanträde inleds med nämndens 
traditionella jullunch kl. 11.30. 
 

 

 Vid protokollet: 
 
 
 
Birgit Postol 
 

 

 Justeras: 
 
 
 
Birgitta Eilemar 

Justeras: 
 
 
 
Johan Hultberg 
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 Deltagare 

 
Ledamöter 
Birgitta Eilemar  
Stefan Johansson 
Marianne Pettersson  
Johan Hultberg  
Josef Fransson (§§ 1-5) 
Emma Nohrén 
Kristina Yngwe (§§ 5-11) 
Lars Tysklind  
Lars-Axel Nordell  
Stellan Welin 
Lotta Rydhmer 
Jens Sundström 
Rishikesh P Bhalerao (§§ 4-9) 
Tina D'Hertefeldt 
Maria Björkman 
Lars Ährlund-Richter 
 
 
Tjänstgörande ersättare 
Jens Holm (§§ 1-4) 
 

 
 
Ersättare 
Kew Nordqvist   
Rikard Holmdahl 
Gunnar Johanson 
 
Övriga 
Marie Nyman 
Birgit Postol 
Jenny Carlsson 
 

 


