
 

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. 

 

Seminarium 
 

 
Fisk, gift och hälsa 
 
 
Tid Onsdag 13 november 2013, kl. 09.00–15.30 (registrering och kaffe från kl. 8.30) 
Plats KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm 
Anmälan Senast den 6 november via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 8 nov, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 
Avgift Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk. 
Frågor Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel 08-54 54 77 06 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 
Webb Seminariet sänds via länk på www.ksla.se 
 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen A W Bergstens Donation 

 
 
 
 
Vi nås av motstridiga rapporter. Ibland sägs det att fisk är hälsosam mat, medan andra säger att gift 
i fisk gör den ohälsosam. I media ges larmrapporter om miljögifter i Östersjön stort utrymme, 
samtidigt som halterna av de värsta gifterna minskat påtagligt. Trots dessa minskade halter råds vi 
ändå vara återhållsamma med konsumtionen av Östersjöfisk. Hur går detta pussel ihop?  
 
Detta kommer att diskuteras på KSLA-seminariet ”Fisk, gift och hälsa” den 13 november. Vid 
seminariet medverkar statssekreteraren Magnus Kindbom från landsbygdsdepartementet, samt 
forskare från såväl universitet som myndigheter. Presentationerna kommer att visa hur 
miljögiftsituationen i Östersjön utvecklats, hur vår hälsa kan förbättras av att vi äter fisk, vilka 
hälsorisker som finns och hur kostråden tagits fram. 
 
 
 
 
Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 
 

Fisk, gift och hälsa 
Onsdag 13 nov 2013 
 
Moderator Stefan Nyström, generalsekreterare, Sportfiskarna 
 
08.30 Samling och registrering 
09.00 Välkomna 

Carl-Anders Helander, akademisekreterare och VD, KSLA 
09.05 Inledning 

Magnus Kindbom, statssekreterare, Landsbygdsdepartementet 
 Fisk och folkhälsa – nyttan med fisk 
09.20 Mat från havet ska göra oss friskare 

Ann-Sofie Sandberg, professor, Chalmers 

09.50 Omega-3, självproducerat eller via dieten? 
Anders Jacobsson, professor, Stockholm universitet 

10.20 Diskussion/frågestund 

10.35 Bensträckare 

 Miljögifter och fisk 
10.45 Miljögiftssituationens utveckling i Östersjön 

Anders Bignert, professor, Naturhistoriska riksmuseet 
11.15 Miljögifter och Östersjöns toppkonsumenter 

Olle Karlsson, fil.dr., intendent och Björn Helander, fil.dr., intendent,  
Naturhistoriska riksmuseet 

11.45 Miljöföroreningar i modersmjölk 1972-–2011 
Johan Fång, doktorand, Stockholms universitet 

12.15 Diskussion/frågestund 
12.30 Lunch 

 Fisk och folkhälsa – risken med fisken 
13.30 Risk med fisk 

Emma Halldin-Ankarberg, fil.dr. toxikolog, Livsmedelsverket 
14.00 Synergieffekter av miljögifter 

Per Eriksson, professor, Uppsala universitet 
14.30 Fiskkonsumtion – nytta och risk 

Wulf Becker, professor, Livsmedelsverket 
15.00 Avslutande paneldiskussion 

 
 Med reservation för ev. programändringar 


