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Seminarium
den 25 oktober 2007
– Livsmedelsbranschen i framtiden –
TRENDER och MÖJLIGHETER

Seminarieprogram
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Program
09:30

Registrering
Kaffe, te och smörgås

10:00

Inledning av konferensen
generaldirektör Mats Persson,
Jordbruksverket, hälsar välkommen och
presenterar dagens program

Framtidstrender

Det är glädjande att återigen få bjuda in till ett
seminarium om livsmedelsbranschen. Årets
tema är framtiden och vi
kommer att ta upp aktuella
frågor som klimatmärkning och GMO. Det är
säkert många som med
spänning blickar framåt
och försöker tyda vad som
händer med livsmedelsbranschen i framtiden.

10:05

Moderator Agneta Dreber, vd,
Livsmedelsföretagen, presenterar Livsmedelsföretagens syn på framtiden och
är sedan moderator för seminariet

10:30

Bo Norell, utredare, Jordbruksverket,
presenterar Jordbruksverkets rapport
”Jordbrukets miljöeffekter 2020 – en
framtidsstudie”. Hur kan förändringar i
omvärlden påverka framtidens livsmedelsindustri?

Säkra livsmedel
11:00

Inger Andersson, generaldirektör,
Livsmedelsverket, presenterar Livsmedelsverkets tankar om bra mat
i framtiden

11:30

Louise Ungerth, chef för konsument och
miljö, Konsumentföreningen Stockholm,
presenterar attitydundersökningen
”Konsumenterna och GMO”

12:00

Lunch

Varmt välkomna

13:00

Mats Persson
Generaldirektör

Staffan Eklöf, expert, Jordbruksverket,
presenterar Jordbruksverkets arbete med
Jordbruket och GMO

13:20

Svante Svensson, Environmental
Co-ordinator, Orkla, diskuterar GMO ur
ett livsmedelsindustriellt europeiskt och
globalt perspektiv
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Sören Persson, VD Svenskt Sigill, inleder
diskussionen om klimatmärkning och
presenterar det gemensamma projekt
som genomförs av KRAV och Svensk
Sigill. Intresset för klimatfrågor ökar,
inte minst från konsumenternas sida
Thomas Angervall, chef miljögruppen,
SIK – Institutet för Livsmedel och
Bioteknik.
Vetenskaplig fakta är grundläggande i
klimatmärkningsfrågan, Thomas
Angervall fortsätter klimatmärkningsdiskussionen ur rådande kunskapsnivå
om livsmedels klimatpåverkan

TRENDER och MÖJLIGHETER
Jordbruksverket arrangerar i höst sitt årliga
livsmedelsseminarium.
Ett genomgående tema för seminariet är
• framtidstrender
• säkra livsmedel
• GMO
• klimatfrågan
Tid, plats och kostnad
Seminariet äger rum den 25 oktober 2007,
09:30–17:00, platsen är Stockholmssalen i
Folkets Hus, Stockholm.

Kaffepaus

Nyheter
15:15

Seminarium
– Livsmedelsbranschen
och framtiden –

Kommer det att bli ett nytt WTO-avtal?
Har exporten ökat? Jordbruksverket
presenterar senaste nytt om detta och
från utvalda utredningar

Konferensavgiften är 750 kronor inklusive
kaffe och lunch samt dokumentation.
Moderator är Agneta Dreber, vd på
Livsmedelsföretagen.

Hur anmäler man sig?
15:45

Eskil Erlandsson, Jordbruksminister,
presenterar regeringens tankar om
framtiden

16:15

Agneta leder paneldebatten – vad tror vi
händer i framtiden?
Inger Andersson (SLV)
Louise Ungerth (KfS)
Svante Svensson (Orkla)
Sören Persson (Svenskt Sigill)
Eskil Erlandsson (Jordbruksminister)

16:50

Agneta sammanfattar och avslutar
dagen.

Du kan anmäla dig till seminariet via
• e-post på Jordbruksverkets webbplats
(www.sjv.se/HANDEL & MARKNAD).
Klicka på länken Anmälan till höger
under SEMINARIUM OM LIVSMEDEL.
• fax till Jordbruksverkets marknadsavdelning, faxnr 036-16 62 50
• e-post <veronica.isaksson@sjv.se> till
Veronica Isaksson, marknadsavdelningen
• tfn 036-15 52 97 till Veronica Isaksson
Ange ditt för- och efternamn, företag eller
motsvarande, e-postadress, och faktureringsadress samt om du har särskilda
önskemål om måltiden. Antalet deltagare
är begränsat. Ju tidigare du anmäler dig,
desto säkrare är det att du kan delta.
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Om Jordbruksverket

Om Orkla

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet
på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk
och trädgård. Det innebär bland annat att verket
följer, analyserar och håller regeringen informerad om utvecklingen inom näringarna samt verkställer
de
politiska
besluten
inom
verksamhetsområdet.
Bo Norell
miljöenheten,
Jordbruksverket,
expert på miljöekonomi

Orkla Foods är en ledande utvecklare, marknadsförare och leverantör av livsmedel i Norden.
Verksamheten är koncentrerad runt starka egna
varumärken.

Staffan Eklöf
växtodlingsenheten,
Jordbruksverket,
expert på GMO

Om Li
Li verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige
ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.

Svante Svensson
är miljökoordinator i Orkla

Om KRAV
KRAV arbetar med att på olika sätt främja ekologisk produktion och konsumtion, bland annat
genom regelutveckling, internationellt samarbete, opinionsbildning, marknadsföring och information.

Om Svenskt Sigill
Svenskt Sigill är ett kvalitetsmärke på svenska
livsmedel och svenska prydnadsväxter. Märket
garanterar att livsmedlen och prydnadsväxterna
är producerade på kontrollerade gårdar med
höga krav på livsmedelssäkerhet, djuromsorg
och miljöhänsyn.
Sören Persson
är VD för Svenskt Sigill.

Agneta Dreber
är vd för
livsmedelsföretagen

Om SIK
Om Livsmedelsverket
Livsmedelsverket arbetar i konsumenternas
intresse aktivt för säkra livsmedel, redlighet, det
vill säga ärlighet, i livsmedelshanteringen och
bra matvanor.
Livsmedelsverket är central förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor och sorterar under
Jordbruksdepartementet.
Inger Andersson
är generaldirektör på
Livsmedelsverket

Om Konsumentföreningen
Stockholm
Konsumentföreningen Stockholm har 580 000
medlemmar och är en av Sveriges största konsumentföreningar. Föreningen arbetar med att stärka medlemmarnas ställning i samhället och är
delägare i Kooperativa Förbundet.
Louise Ungerth
är chef för Konsument & Miljö

SIK bedriver strategisk och tillämpad forskning
inom livsmedel och bioteknik enligt ett industristyrt, målinriktat forskningsprogram och i
industrigemensamma projekt.
Thomas Angervall
är miljöexpert på SIK

Om Jordbruksdepartementet
Jordbruksdepartementet ansvarar bland annat
för frågor som gäller jordbruk, fiske, rennäring,
samefrågor, djurskydd, livsmedel samt jakt och
viltvård.
Eskil Erlandsson
Jordbruksminister

