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Tema Uppföljningsbara indikatorer
Bevarande Befintliga avtal mellan företrädare för Nationella 

genbanken (SLU) och Elitplantstationen (EPS)

Bevarande Organisationsstruktur på plats (organisatorisk 
placering, styrelse/ styrgrupp, ev. 
referensgrupper) liksom bemanning och lokaler

Bevarande Anslag till POM anvisas i Jordbruksverkets 
regleringsbrev

Bevarande Principer för distribution och MTA fastslagna

Bevarande Årligen genomförda kompetensutvecklingsträffar 
- verksamhetsredovisning

Användning Antal Grönt kulturarv®-sorter

Användning Framtaget informationsmaterial

Användning Antal växtslag och sorter med Grönt kulturarv®

Användning Framtaget och distribuerat informationsmaterial

Utbildning och 
information

Av programrådet beslutad och antagen 
kommunikationsplan och -strategi

Utbildning och 
information

Skrifter, böcker, vetenskapliga artiklar, fackpress, 
populärvetenskapliga artiklar, tidningar (i 
förekommande fall också på engelska)

Internationellt 
samarbete

Antal svenskar som leder ECPGR:s arbetsgrupper 
eller deltar i projekt finansierade av ECPGR

Policy Publicerad strategi

Bevarande Antal tecknade avtal mellan SLU och lokala 
genbanker

Bevarande Begreppet genbankskärnplanta har utretts och 
introducerats

Bevarande Drifts- och skötselhandboken fastslagen [av 
genbankens styrgrupp]

Bevarande Registrering av all växtdokumentation i Sesto

Bevarande Kompletterande insamling av växtmaterial på 
kyrkogårdar och placerat i Alnarp

Bevarande Redovisade kompletterande insamlingar



Uppföljning av Poms strategi
Maj 2019

2

Användning Årlig redovisning på NordGens hemsida av 
genomförda utvärderingar

Användning Antal webbuppdateringar och antal 
webbplatsbesökare

Forskning och 
utveckling

Fortlöpande publicering av namndata

Utbildning och 
information

Skriftlig redovisning av resultaten från samtliga 
upprop

Utbildning och 
information

Årlig verksamhetsredovisning av utbildnings-
insatser

Internationellt 
samarbete

Redovisning av gemensamma kunskapsutbyten, 
konferenser, m.m.

Internationellt 
samarbete

Antal svenska unika fröprover (accessioner) som 
är flaggade som europeiska i EURISCO

Forskning och 
utveckling

Antal nya ”Public/Private Partnerships” som har 
skapats

Användning Antal utskickade MTA till högskolor och 
universitet

Användning Antal etablerade projektsamarbeten rörande 
kulturmiljövärden

Internationellt 
samarbete

Begäran av ett formaliserat uppdrag från 
Nordiska Ministerrådet till NordGen

Policy Ett gemensamt regeringsuppdrag att utreda 
frågan

Användning Årlig redovisning på NordGens hemsida av 
föredelningen mellan olika former av MTA

Användning Framtagen broschyr (svenska och engelska) om 
det bevarade materialet på NordGen och i den 
Nationella genbanken, samt publicering på 
hemsidan

Användning Antal utskickade MTA till odlare

Användning Antal utskickade MTA

Användning Utställningar och rådgivning via läns- och 
friluftsmuseer

Utbildning och 
information

Internationellt granskad tvärvetenskaplig artikel 
om inventeringen och använda metoder

Utbildning och 
information

Tillsatt arbetsgrupp; levererad slutrapport



Uppföljning av Poms strategi
Maj 2019

3

Policy Formella inspel till Miljö- och 
Näringsdepartementen inför positioner och 
beslut

Bevarande Beställningssida för material framtagen och 
publicerad på webben

Forskning och 
utveckling

Publicering av historiska data samt rekrytering av 
författare

Utbildning och 
information

Ett förslag till material avsett för mellan- resp. 
högstadiet

Bevarande Den årliga driften av Nationella genbanken i 
Alnarp är fastslagen i SLU:s regleringsbrev

Användning Antal produkter i handeln som är märkta med 
Grönt kulturarv®

Användning Genomförda insamlingsaktiviteter, inlagrade 
accessioner av foderväxter

Användning Publicering av broschyrer med regional 
anpassning om den odlade mångfaldens 
kulturmiljövärden

Användning Antal anlagda visningsträdgårdar och -miljöer 
över hela landet

Användning Ett ”Allmänt trädgårdsfrämjande” inrättas

Användning Antal etablerade nätverk

Användning Antal etablerade projektsamarbeten om svenska 
växtsorters gastronomiska egenskaper samt 
produktutveckling

Forskning och 
utveckling

Genomförbara projekt kring utvalt växtmaterial 
eller särskilda växtgrupper

Forskning och 
utveckling

Publicerade resultat (Sesto, artiklar)

Forskning och 
utveckling

Genomförda riktade utlysningar, antal beviljade 
projekt, vetenskaplig och annan publicering

Forskning och 
utveckling

Antal beviljade projekt, samt vetenskaplig och 
annan publicering

Utbildning och 
information

En beta-version av plattformen har utvecklats

Internationellt 
samarbete

Gemensam publicering, gemensamma 
standarder och strategier, repatriering av 
växtmaterial, seminarier och konferenser, m.m.

Policy Minst tre områden avsätts för 
genresursbevarande fram till 2020
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Policy Genomförd utredning samt publicerad rapport

Policy Genomfört seminarium

Användning Antal förfrågningar och unika 
webbplatsbesökare, inkl. via sociala medier


