
 

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. 
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Galna kosjukan och köttmjölet –  
vad behöver vi minnas? 
 

Tisdag 4 december 

 

Tid Tisdag 4 december, kl 13.00–17.00 (registrering från kl 12.30) 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Obligatorisk. Till anmälan! 

Avgift Kostnadsfritt. Kaffe och te ingår. 

Frågor Jimmy Lyhagen, jimmy.lyhagen@ksla.se, 0702–104675 

Mellan åren 1986 och 2001 diagnosticerades närmare 200 000 djur i Europa som smittade av prionsjukdo-

men BSE eller Galna kosjukan. Ursprunget var så kallat köttmjöl framställt av djurkadaver och slaktrester, 

som sedan användes till djurfoder, vilket från 2001 är helt förbjudet i EU. 

Synen på epidemin tog en ny vändning när forskare 1996 visade att sjukdomen kunde överföras till män-

niskor genom konsumtion av smittade köttprodukter. Konsumentförtroendet i Europa nådde krisnivåer, 

och slakterierna ålades 2001 att masstesta friska djur inför slakt. Sverige klarade sig förhållandevis väl i 

krisen; var det tack vare gemensamma ansträngningar från näringen, myndigheter och konsumentorgani-

sationer – eller började det redan 1985 då journalisten Erik Fichtelius undersökte vad hans katts burkmat 

verkligen innehöll? Avslöjandet och den följande kadaverdebatten ledde till en omfattande samhällsdebatt 

om bland annat etiskt försvarbar utfordring av kor och livsmedelssäkerhet vid landets slakterier. 

Under seminariet ger de som var i händelsernas centrum sin syn på saken, bland andra Erik Fichtelius, 

journalist och författare, och dåvarande jordbruksminister Margareta Winberg som tillsammans med vete-

rinärer, epidemiologer och slakterinäringen ger perspektiv från sina olika utgångspunkter. 

Vi diskuterar också nuläget: Vad gäller kring sjukdomen idag? Är den helt utrotad eller kan det ske nya 

utbrott? Hur arbetar myndigheter och näringen idag med sjukdomskontroll. 

Välkomna! 

 
 

 

Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och vd 
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Moderator: Marianne Elvander, professor och ledamot KSLA 

 

12.30 Samling och registrering 

 

13.00 Välkomna 

Eva Pettersson, akademisekreterare och VD, KSLA 

 

13.05 

 

Presentation av dagens program 

Moderator Marianne Elvander, professor och ledamot KSLA 

 

13.20 Prioner, vad är det? 

Maria Nöremark, Epidemiolog, Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA 

 

13.40 Köttmjölet - Orent mjöl i påsen? 

Stig Widell, Jordbruksverket 

 

  14.00           Katten som räddade Sverige  

                      Erik Fichtelius, Journalist och författare 

 

  14.20           BSE en välbevakad sjukdom 

                      Marianne Elvander, tidigare professor SVA och ledamot KSLA 

 

  14.40           På högsta politiska nivå 

                      Margareta Winberg, Jordbruksminister 1994–96, 1998–2002 

 

  15.00           Kaffepaus  

 

  15.30           Konsumentförtroende och djurägarekonomi 

                      Åke Rutegård, tidigare VD kött- och charkföretagen, ledamot KSLA 

 

  15.50           Är faran över?  

                      Maria Nöremark, Epidemiolog, SVA 

 

  16.10           Panelsamtal med frågor och inlägg från publiken  

                      Moderator Marianne Elvander 

 

  17.00          Moderator sammanfattar dagen 

http://www.ksla.se/

