


Vårmötet FAH april 2009

Innehåll
• Livsmedelsverkets fokusområden 2009-2010
• Utvecklade krav på kontrollen / FVO inspektioner
• Myndighetsutredningen ”Trygg med vad du äter”
• Klimat- och energipropositionen
• ……..lite summering



Livsmedelsverkets verksamhetsgrenar

Konsumenten i fokus;
• Säker mat
• Redlighet i livsmedelshanteringen
• Bra matvanor



Fokusområden 2009- 2010

• Redlighet- vägledningar/ kontrollen
• Miljö, inklusive klimat*
• Utvecklad livsmedelskontroll*
• Dricksvatten* 
• Utveckla Livsmedelsverkets webbplats 
• Minska företagarnas administrativa börda med 25%
• Rådgivning till livsmedelsföretagarna för säkra 

livsmedel, redlighet 



Utvecklad livsmedelskontroll

• Kritik från EU-kommissionen
- Kompetensprofil för kontrollmyndighet
- Grundläroplan för livsmedelsinspektörer 
- Underlag för prioritering av kommunrevisioner

• Nytt rapporteringssystem
- Underlätta rapporteringen till

nationella kontrollplanen 
- Nytt upplägg för checklistor

och datorbaserade inspektioner



FVO General audit 2010

• En total genomlysning av Sveriges system för
kontroll av livsmedel: 8-10 inspektioner !
- Livsmedel - Djurhälsa
- Foder - Djurskydd
- Växtskydd 

• Berör alla kontrollmyndigheter
- Kommuner
- Länsstyrelser
- Centrala myndigheter



”Trygg med vad du äter”
- nya myndigheter för säkra 

livsmedel och hållbar produktion



Inom livsmedelskedjan:

SVA Livsmedelsverket Jordbruksverket Fiskeriverket
djurhälsa livsmedel djurhälsa landningskontroll
foder foder

djurskydd
växtskydd

_____________________________________________________________
Utanför livsmedelskedjan:

jordbrukspolitik fiskeripolitik
distriktsveterinärer

Förslag på ny myndighetsstruktur



Motiv för ny myndighetsstruktur

• En lagstiftning – en central myndighet
Tydligare nationellt ansvar genom EU-anpassning

• Samlat normeringsansvar ger grund för likartat 
regelverk: 
säkra livsmedel, friska djur och sunda växter

• Samlat kontrollansvar förstärker ledning och 
samordning av den offentliga kontrollen i hela 
kedjan



Klimat och energi- propositionen 

• Livsmedelsverket föreslås få ett nationellt 
samordningsansvar dricksvatten

- Koordinera offentlig förvaltning i ett förändrat klimat
- Identifiera forskning och utvecklingsbehov

• Livsmedelsverket förslås få en
pådrivande roll för att minska 
livsmedelskedjans miljöpåverkan
- Miljösmarta kostråd
- Svinn
- Kunskapsuppbyggnad och information



Lite summering……..

• Klimatpåverkan ställer krav på ny kunskap; nya 
risker och problemställningar

• EU- kommisionen ställer allt starkare krav på
riskbaserad och målstyrd kontroll

• Ökad dialog med konsumenten av kontrollresultat
• Ökat behov av planering och samarbete mellan 

olika kontrollområden för att minska den 
administrativa bördan för företagen

• ……..ständig kompetensutveckling



Tack för mig!
och 

Trevlig helg
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