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9-10 februari 2022

Nu öppnar anmälan för Mötesplats Sikta-ABS 
Gäller dig som arbetar med verksamhetsstöd och personer som 

hjälper forskare med juridiska avtal, forskningsfinansiering, 
forskningssamordning och forskningsetik. 

Välkommen till Mötesplats Sikta-ABS 

Den 9-10 februari 2022. 
Medverkan är kostnadsfri och du når anmälan här www.slu.se/sikta-abs 
Anmäl dig senast den 3 februari 2022 för att delta. 

Sikta-ABS står för Swedish Initiative for ABS Knowledge Transfer within Academia och är 
projekt som ska ge högskolorna ett stöd om efterlevnad och rutiner utifrån EU ABS-
förordningen. Förordningen handlar om Nagoyaprotokollet och genetiska resurser samt 
traditionell kunskap som rör genetiska resurser. Vi vill hjälpa er förstå om 
forskningsverksamheter vid era arbetsplatser berörs, och vad ni i sådana fall behöver veta för 
att kunna hjälpa era forskare effektivt och tryggt. 

Mötesplats Sikta-ABS är ett digitalt event som pågår två halvdagar. Under 2022 följer fler 
seminarier och workshops med experter och teman utifrån era behov, där tanken är att såväl 
nybörjare som ni med mycket erfarenhet ska gynnas av att delta. Deltagandet i Sikta-ABS:s 
aktiviteter är gratis men vi har en önskan: att ni deltar med såväl hjärta som hjärna - att ni vill 
lära er men också hjälpa varandra. 

Axplock ur programmet 
• ”Svenska lärosäten, genetiska resurser och EU ABS-förordningen” – resultatet av en

utredning genomförd under 2021.
• Föredrag av svenska och internationella experter.
• Information om och inbjudan till kommande aktiviteter inom projektet Sikta-ABS.

https://www.slu.se/sikta-abs


• Tid för erfarenhetsutbyte och övningar i mindre grupper.
Se hela det preliminära programmet här (PDF) 

Svenska högskolor och universitetet funderar nu på sina rutiner för Access and benefit-sharing 
(ABS), Nagoyaprotokollet och EU ABS-förordningen. Hur ser ABS-processer typiskt ut och hur 
påverkas forskningsfinansiering, hantering av dokument och prover av lagarna? Det är viktigt 
att bena ut hur lärosäten och enskilda forskare kan påverkas och om det finns behov av nya 
eller uppdaterade handläggningsrutiner inom organisationen. Sikta-ABS finns under 2022 med 
som stöd i allt detta. Innehållet fokuserar på akademisk forskningsverksamhet. 

Varmt välkomna, vi ser mycket fram emot att träffa er! 

Önskar organisationskommittén för Mötesplats Sikta-ABS 

Mötesplats Sikta-ABS arrangeras av SLU Centrum för biologisk 
mångfald vid Sveriges lantbruksuniversitet, med finansiering från 
Naturvårdsverket 

Skanna koden för att komma till Sikta-ABS webbplats. 

https://reg.akademikonferens.se/app/Data/ProjectImages/18277/Prel%20PROGRAM%20M%C3%B6tesplats%20Sikta%20ABS%20v2.pdf


Detta mail är skickat från en noreply-adress för att nå fram till dig utan att hamna i skräpposten. Vänligen returnera inte detta 

mail, 

då kommer vi inte att kunna se det. Du är alltid välkommen att kontakta oss på 

Sikta-ABS2022@akademikonferens.se 
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