
 

 

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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Hur gick det med djurhälsan, livsmedelssäkerheten 
och produktionen efter 20 år i EU? 
 

Tid Tisdagen 17 februari 2015, kl. 9.30–16.20 (registrering och kaffe från kl 9.00) 

Plats KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 10 februari via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 13 februari, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Avgift Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk 

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

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

 Denna workshop ordnas av KSLA:s Kommitté för Internationella Lantbruksfrågor (KIL) och finansieras 
med stöd av Stiftelsen A.W. Bergsten. 

 
För 20 år sedan arrangerade KSLA ett seminarium som behandlade de farhågor kring djurhälsa och 

livsmedelssäkerhet som restes när Sverige blev en del av EU. Hotet var den interna marknaden som sedan 1994 

innebar ett fritt flöde av livsmedel och djur. Nu kan man konkludera att det gick bättre än befarat. Tyvärr ledde 

den fria konkurrensen i EU till en betydande nedgång för delar av den svenska djuruppfödningen och sekundärt 

också för dess industrier, vilket vi vill se på ur uppfödarnas och industrins verklighet 

 

Vi vill också belysa orsakerna till dessa olika utfall. 

 

- För hälsofrågorna har troligen flera faktorer varit av betydelse, som att näringen tog ett ökat 

smittskyddsansvar, att Sverige beviljades tilläggsgarantier bl.a. för Salmonella, att vi genomförde 

bekämpningsprogram mot flera djursjukdomar och att vi uppgraderade nationella program för övervakning 

och kontroll som fungerade när PRRS och blåtunga utrotades. 

 

- För djuruppfödningen spelade naturligtvis anpassningen till den ofta väsentligt lägre ersättningsnivån inom 

EU initialt en avgörande roll, men också bl.a. kostnader för olika s.k. svenska mervärden. 

 

Vad kan vi lära av de senaste 20 åren? 

 

Idag är smittläget i den svenska djuruppfödningen gott, men för zoonoser finns det flera utmaningar. Flera 

smittämnen och antibiotikaresistenta bakterier har dykt upp som nya problem, som Enterohemorragisk E. coli, 

EHEC hos nöt, ESBL hos fjäderfä och MRSA hos svin. Glädjande nog har dock antalet personer som insjuknat 

av Salmonella reducerats både i Sverige och i EU och det är sällsynt med utbrott i Sverige. 

 

Vid seminariet vill vi också försöka identifiera utmaningarna under de kommande 20 åren för djurens hälsa och 

livsmedelssäkerhet för den svenska djuruppfödningen och hur dessa utmaningar skall hanteras. 

 

 

 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 

Tisdag 17 februari 2015 
 
Moderator Martin Wierup, ordf. KSLA:s Kommitté för internationella lantbruksfrågor 

 

09.00 Kaffe och registrering 

09.30 Välkomna 

Carl-Anders Helander akademisekreterare och VD, KSLA 

09.40 De hälsomässiga hoten och förberedelserna inför Sveriges EU-inträde 

Martin Wierup, professor emeritus, Sveriges Lantbruksuniversitet 

09.55 

 
Efter EU-inträdet ökade näringens ansvar för smittskyddet – hur gick det? 

Ebba Suneson, djurhälsoveterinär, Svenska Djurhälsovården  

10.15 Svenskt smittskydd på EU:s villkor efter 20 år i EU 

Marianne Elvander, statsepizootolog, Statens Veterinärmedicinska Anstalt 

10.35 Paus med frukt 

 

 Animalieproduktionens förändrade villkor sedan EU inträdet och dess konsekvenser och 

framtidsutsikter 

10.55 Mina erfarenheter av grisuppfödningsvillkor före och efter EU-anslutningen 

Sven Jerpdal, f.d grisuppfödare 

11.10 Gris 

Ingemar Olsson, ordförande Sveriges Grisföretagare 

11.30 Mjölk, slaktnöt och får 

Jonas Carlberg, direktör LRF Mjölk  

11.45 Matfågel 

Ola Göransson, ordförande Svensk Fågel 

12.00 Värphöns, ägg 

Charlotte Norrman-Oredsson, ordförande i Svenska Ägg 

12.15 Lunch 

13.10 Svensk livsmedelsindustris förändring efter EU-inträdet  

Åke Rutegård, f.d. VD Kött- och Charkföretagen 

13.30 Livsmedelssäkerhet idag och i framtiden 

Satu Salmela, ämneskoordinator Livsmedelsverket, och Ivar Vågsholm, professor SLU 

13.50 EU:s nya djurhälsolag – hur kan den påverka smittskyddet i Sverige och EU? 

Ingrid Eilertz, veterinärchef (CVO), Jordbruksverket 

14.10 Viktiga framtidsfrågor för djurhälsan  

Jens Matsson, generaldirektör, Statens Veterinärmedicinska Anstalt 

14.25 Hur drar vi nytta av världens bästa livsmedelssäkerhet? 

Claudia Gardberg Morner, stf. generaldirektör, Livsmedelsverket 

14.45 Kaffe 

15.00 

 

Hur drar vi nytta av världens bästa djurhälsa och djurskydd? 

Leif Dennerberg, generaldirektör, Jordbruksverket 

15.30 Diskussion  

16.15 Avslutning 

 


