
 

 

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 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 

 

Matfusk, missförstånd och bedrägerier  

 
 

Tid Onsdag 14 maj 2014, kl. 13.00–16.00 (samling och registrering från kl 12.30) 

Plats KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 7 maj via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 5 maj, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Avgift Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk. 

Frågor Innehåll: Magnus Stark, magnus.stark@ksla.se, tel 08-54 54 77 24 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 

 Detta seminarium finansieras av insamlingsstiftelsen KSLA för Stundande skördar, 
www.stundandeskordar.se  

 

Sverige har under de senaste åren skakats av larm om matfusk och felaktig märkning. Den så 

kallade hästköttskandalen, där det utlovade nötköttet visade sig vara hästkött, har flertalet i starkt 

minne. Inte nog med att märkningen var felaktig, en liten del av hästköttet innehöll också spår av 

det smärtstillande läkemedlet fenylbutazon. 

 

Det är den som producerar maten som har det primära ansvaret för att produkten är säker och att 

konsumenten inte blir lurad. Alla ingredienser ska också vara spårbara om något skulle hända. Allt 

detta ska säkerställas genom företagets egenkontrollprogram. 

 

När stormen nu har lagt sig är det dags att fundera över hur det kunde hända, om det var så farligt 

som massmedia påstod, om konsumenterna vågar lita på det som står på förpackningen och – 

givetvis – kan det hända igen?  

 

Vi välkomnar särskilt: Anställda inom handel och livsmedelsindustri, grossister, personal inom 

storhushåll och restaurang, kostchefer, inköpsansvariga inom kommun/landsting, hemkunskaps-

lärare, rådgivare, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, politiker, beslutsfattare på olika nivåer, 

massmedia, olika intresseorganisationer och övriga intresserade. 
 

 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Matfusk, missförstånd och bedrägerier 
 
Onsdag 14 maj 2014 
 

Detta seminarium finansieras med stöd av insamlingsstiftelsen ”KSLA för Stundande skördar”. 
 

Moderator: Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm 
 

12.30 Samling, registrering 

 

13.00 Välkomna 
Carl-Anders Helander, akademisekreterare och VD, KSLA 

 

13.10 Historisk tillbakablick 

Marie-Louise Danielsson-Tham, professor, Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro 

universitet 

 

13.30 Förfalskningar och matsäkerhet  
Johan Beck-Friis, informationschef, Sveriges Veterinärförbund 

 

13.50 Så kontrollerar vi matfusket!  
Louise Nyholm, statsinspektör, Livsmedelsverket 

 

14.10 Stämmer larmrapporterna i massmedia med verkligheten?  
Lena Björklund-Stoehr, enhetschef, Miljöförvaltningen, Livsmedelskontrollen, 

Stockholm 

 

14.30 Kaffe 
 

15.00 Så hanterar livsmedelsföretagen matfusk 

Lena Sparring, chef produktkvalité ”Food Fraud”, ICA Sverige AB 

Jeanette Fors-Andrée, krishanterare från branschorganisationen Livsmedelsföretagen 

 

15.20 Kan ursprungsmärkning minska matbedrägerierna? 

Cecilia Carlsson, utredare, AgriFood Economics Centre, Lunds universitet 

15.30 Detta är fusk för mig 
Henrik Ennart, journalist, SvD  

15.40 Frågestund och diskussion 
 

16.00 Seminariet avslutas 

 


