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Läget 1995 och Sveriges 

inträde i EU

• Läget 1995 (EU)
– Inre marknaden 

– Sundhetsintyg för vissa produkter

• 1995 – svensk syn på 

livsmedelssäkerhet
– Salmonellakontroll i primärproduktionen och i 

livsmedel

• Salmonellagarantier 

– Restriktiv syn på antibiotika i foder



Vad har hänt i EU 1995-2015

• Antalet medlemsländer från 12 till 28

• Inre markanden utvecklas

• Arbetssätt mm. utvecklas med flera 

fördrag: exempelvis Amsterdam 

1997 och Lissabon 2007

• Skydd av konsumenter, folkhälsa



Utmaningar för djurhälsa och 

livsmedelssäkerhet inom EU 1995-2015

• BSE epidemin

• Dioxinkris

• Mul- & klövsjuka (flera utbrott), Klassisk svinpest

• Fågel- och svininfluensa (HPAI)

• Senare år antibiotikaresistens, EHEC i groddar

• Vetenskapliga veterinärkommittén i EU 2000:

– ”Mer kan göras, vad som görs, kan göras 

bättre”   



Framsteg inom EU 1995-2015

• Vita boken om livsmedelssäkerhet (2000)

• Förordning (EG) nr 178/2002
– Allmänna principer

• Förstärkt vetenskapligt stöd för 

riskhantering
– Vetenskapliga kommittéer (oberoende ledamöter 1997)

– Europeisk livsmedelssäkerhetsmyndighet EFSA (2002)

– Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av 

sjukdomar ECDC (2005) och andra myndigheter

• Utveckling av kommunikationssystem 

(ADNS, RASFF, TRACES mm.)



Utmaningar idag

• Nya livsmedel och ny teknologi

• Nya risker (”emerging risks”)

• Antimikrobiell resistens

• ”Cocktail-effekt”

• Fortsatt globalisering

• Ändringar i konsumtionsmönster

• Livsmedelsbrott, fusk



Utmaningar – framtiden?

• Ökad befolkning globalt

• Klimatförändring och dess inverkan

• Ekonomi

• Livsmedelstrygghet och säkerhet

• Energi- och råvaruförsörjning

• Svensk livsmedelsproduktion, 

strategi, modell?



Sammanfattning

• Livsmedelssäkerhet är en viktig 

fråga inom EU

• Sverige har mycket att bidra med

Tack för er uppmärksamhet!


