
 

 

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 

 

Mat som märks 
 

Tid Tisdag 17 november 2015 kl. 13.00–17.00 (registrering från kl 12.30) 

Plats KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 10 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. 

Webb Seminariet sänds via länk på www.ksla.se 

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 med stöd av Stiftelsen A.W. Bergstens Donation 

 

 

Det pågår idag en samhällsdebatt om värdet av och intresset för märkning av mat. Vissa hävdar 

att märkningen är överflödig, kostsam och oönskad; andra att märkningen är för bristfällig och att 

vi som konsumenter har för lite information och urvalskriterier vid köp av mat. 

 

Detta seminarium presenterar fakta om livsmedelsmärkning och ger olika intressegrupper – 

primärproducenter, handel, restaurangbranschen, konsumentvägledare, myndighetsföreträdare, 

media, politiker… – möjlighet att föra fram sina argument. 

 
Ambitionen är  

• att belysa dagens märkning av livsmedel, såväl obligatorisk som frivillig och både i butik och på 

restaurang från konsumentperspektiv; 

• att besvara frågor om aktuella lagregler kring livsmedelsmärkning, om vad olika tilläggsmärken 

står för, om konsumenternas efterfrågan på märkning och producenternas förmåga att tillgodose 

den, om myndigheternas kontroll och om försäljarnas vilja eller ovilja att lyfta fram märkningen; 

och dessutom 

• att diskutera hur märkning kan användas vid matfusk. 

 
 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Mat som märks 
 
Tisdag 17 november 2015 
 

Moderator: Jan-Olov Johansson, vetenskapsjournalist 
 

12.30 Registrering och kaffe eller te 

13.00 Välkommen 
Carl-Anders Helander, akademisekreterare och VD, KSLA och Christina Möller, 

ordförande, KSLAs Kommittén för Matkvalitet och Folkhälsa 

13.10 Märkningslagstiftning  

Ulrika Ehrhardt, expert Livsmedelslagstiftning, Livsmedelsföretagen 

 

13.30 Ursprungsbaserade livsmedelsmärken 

Sören Persson, livsmedelsstrateg, LRF 

13.50 Certifierad märkning med mervärden 
Hans Lindahl, VD, Kiwa 

14.10 Märkning i restaurangbranschen 

Stefan Wennström, universitetslektor, Restaurang- och hotellskolan 

14.30 Kaffe 

15.00 Vilken märkning vill konsumenten ha? 

Louise Ungerth, chef Konsument och Miljö, Konsumentföreningen Stockholm  

15.20 Märkning och matfusk 

Henrik Ennart, journalist, SvD 

15.45 Kontroll och märkning 

Maria Florin, jurist, Livsmedelsverket 

16.10 Livsmedelsmärkning i framtiden – ett politiskt perspektiv 

Jenny Lundström, veterinär och ledamot i partistyrelsen för Miljöpartiet 

16.35 Paneldiskussion 

17.00 Lätt buffé med välmärkt mat 
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