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Telefonsammanträde 
 

§ Ärende Åtgärd 
 

1. Närvarokontroll 
 

Se separat deltagarförteckning. 

2. Val av justeringsperson 
 

Lars-Axel Nordell valdes att till-
sammans med Birgitta Eilemar 
justera protokollet. 
 

3. Godkännande av dagordningen 
 

Dagordningen godkändes. 

4. Föregående protokoll. 
 

Protokollet godkändes och lades till 
handlingarna.  
 

5. Birgitta Eilemar anmälde 
 
 Ordförandeärende, remiss från 

Läkemedelsverket, dnr 
071/2018-4.1.1. om en klinisk 
prövning med genetiskt modi-
fierade T-celler för behandling 
av cancer, 

 Pågående rekryteringsprocess, 
 Utredning om nämndens orga-

nisation – inget nytt än. 
 

 

6. Marie Nyman föredrog ett ärende 
från Jordbruksverket som begärt 
synpunkter på en ansökan från 
företaget Pioneer Hi-Breed Interna-
tional om godkännande av en 
genetiskt modifierad sojaböna. Den 
har beteckningen DP305423 x 
MON87708 x MON89788. 
 

Nämnden fattade beslut enligt dnr 
076/2018-4.1.1. 
Ledamöterna Emma Nohrén (MP) 
och Jens Holm (V) anmälde av-
vikande mening. 
Ledamoten Tina D’Hertefeldt an-
mälde särskilt yttrande. 

7. Gunnar Johanson informerade om 
en dom i Kalifornien i ett mål mot 
Monsanto och dess produkt Round-
up som innehåller glyfosat. Frågan 
diskuterades i nämnden. 
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8. Marie Nyman föredrog ett ärende 
från Jordbruksverket som begärt 
synpunkter på en ansökan från 
företaget Monsanto om god-
kännande av en genetiskt modi-
fierad sojaböna som är in-
sektsresistent och herbicidtolerant. 
Den har beteckningen MON87751 x 
MON87701 x MON87708 x 
MON89788.  
 

Nämnden fattade beslut enligt dnr 
078/2018-4.1.1. 
Ledamöterna Emma Nohrén (MP) 
och Jens Holm (V) anmälde av-
vikande mening. 
Ledamoten Tina D’Hertefeldt an-
mälde särskilt yttrande. 

9. Marie Nyman föredrog ett ärende 
från Jordbruksverket som begärt 
synpunkter på en ansökan från 
företaget Monsanto om god-
kännande av en genetiskt modi-
fierad majs som är insektsresistent 
samt tork- och herbicidtolerant. Den 
har beteckningen MON87427 x 
MON87460 x MON89034 x 1507 x 
MON87411 x 59122.  
 

Nämnden fattade beslut enligt dnr 
079/2018-4.1.1. 
Ledamöterna Emma Nohrén (MP) 
och Jens Holm (V) anmälde av-
vikande mening. 
Ledamoten Tina D’Hertefeldt an-
mälde särskilt yttrande. 

10. Marie Nyman föredrog ett ärende 
från Jordbruksverket som begärt 
synpunkter på en ansökan från 
företaget Monsanto om god-
kännande av en genetiskt modi-
fierad majs som är insektsresistent 
och herbicidtolerant. Den har be-
teckningen MON87427 x MON
89034 x MIR162 x MON87411.  
 

Nämnden fattade beslut enligt dnr 
080/2018-4.1.1. 
Ledamöterna Emma Nohrén (MP) 
och Jens Holm (V) anmälde av-
vikande mening. 
Ledamoten Tina D’Hertefeldt an-
mälde särskilt yttrande. 

11. Marie Nyman föredrog ett ärende 
från Jordbruksverket som begärt syn-
punkter på en ansökan från företaget 
Dow Agrosciences om godkännande 
av en genetiskt modifierad majs som 
är insektsresistent och herbicidtole-
rant. Den har beteckningen MON
87427 x MON89034 x 1507 x 
MON87411 x 59122 x DAS-40278-9.  
 

Nämnden fattade beslut enligt dnr 
081/2018-4.1.1. 
Ledamöterna Emma Nohrén (MP) 
och Jens Holm (V) anmälde av-
vikande mening. 
Ledamoten Tina D’Hertefeldt an-
mälde särskilt yttrande. 
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12. Marie Nyman föredrog ett ärende 
från Jordbruksverket som begärt 
synpunkter på en ansökan från 
företaget Suntory Flowers Limited 
(tidigare Florigene Limited) om för-
nyat godkännande av en genetiskt 
modifierad nejlika. Blomman är 
färgförändrad och har beteckningen 
FLORIGENE®Moonaqua™.  
 

Nämnden fattade beslut enligt dnr 
086/2018-4.1.1. 
Ledamöterna Emma Nohrén (MP) 
och Jens Holm (V) anmälde av-
vikande mening. 
 

13. Marie Nyman föredrog ett ärende 
från Läkemedelsverket som begärt 
synpunkter på en ansökan från 
företaget Herantis Pharma PLC 
som rör en klinisk fas II-studie av en 
adenovirusvektor som uttrycker 
VEGF-C (Lymfactin®) för behand-
ling av patienter som drabbats av 
lymfödem. 
 

Nämnden fattade beslut enligt dnr 
087/2018-4.1.1. 

14. Information från kansliet 
 
Med anledning av EU-domstolens 
dom i ärendet om tekniker för riktad 
mutagenes kommer en del av okto-
bers sammanträde att ägnas åt 
frågan. Två externa föredrags-
hållare och två av nämndens 
forskare kommer att informera om 
domen och dess konsekvenser. 
Eventuellt kommer vi hinna få ett ut-
talande från Jordbruksverket om 
tolkningen av regelverket, som inte 
har möjlighet att närvara vid 
sammanträdet. Informationen från 
föredragshållarna blir även ett in-
lägg i kommande miljöbalksrapport.  
 

 

 Vid protokollet: 
 
 
 
Birgit Postol 
 

 

 Justeras: 
 
 
 
Birgitta Eilemar 

Justeras: 
 
 
 
Lars-Axel Nordell 
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 Deltagare 
 
Ledamöter 
Birgitta Eilemar 
Stefan Johansson 
Marianne Pettersson 
Johan Hultberg 
Emma Nohrén (§§ 5-14) 
Jens Holm 
Lars Tysklind (§§ 5-11) 
Lars-Axel Nordell 
Lotta Rydhmer 
Jens Sundström 
Tina D’Hertefeldt 
Maria Björkman 
Lars Ährlund-Richter 
 
 
Tjänstgörande ersättare 
Daniel Bäckström 
 
 

 
 
Ersättare 
Mariette Andersson 
Gunnar Johanson (§§ 6-14) 
 
Övriga 
Marie Nyman 
Birgit Postol 
 

 


