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Generaldirektörens stab 
 

Plats Teams 
 

Närvarande Aina Törnblom, Cancerfonden 
Anna Stubbendorf, Dietisternas Riksförbund 
Anette Jansson, Hjärt- lungfonden 
Minna Hellman, Konsumentföreningen Stockholm 
Therése Ehrnstén, Naturskyddsföreningen 
Olga Grönvall Lund, Reformaten 
Maris Sedlenieks, SPF Seniorerna 
Jan Bertoft, Sveriges konsumenter 
Gunnela Ståhle, Vi konsumenter 
Anna Richert, WWF – Världsnaturfonden 
Annica Sohlström, GD 
Irene Blomqvist, Avdelningen för hållbara matvanor 
Hanna Dufva, Område Undersökning och vetenskapligt stöd 
Helena Gyllenadler, GD stab 
Ulla-Kaisa Koivisto Hursti, Avdelningen för hållbara 
matvanor 
Veronica Öhrvik, Avdelningen för hållbara matvanor 
 

Frånvarande Christina Lindahl, Kommunikationsavdelningen 
Charlotte Sundvall, Riksidrottsförbundet 
Britta Ekman, Avdelningen för hållbara matvanor 
 

 
 
Minnesanteckningar från möte med Livsmedelsverkets 
samverkansgrupp med ideella organisationer om hållbar 
livsmedelskonsumtion 
 
1. Inledning och eventuella frågor  
Annica Sohlström hälsar välkommen till mötet.  
 
Veronica Öhrvik informerar om arbetet med regeringsuppdrag att genomföra åtgärder för 
ett minskat saltintag och ett minskat intag av energitäta näringsfattiga livsmedel samt 
uppdrag om insatser för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion. 
 
Jan Bertoft informerar om ett av Sveriges konsumenters tre valkrav: lätt för alla att välja 
hållbara livsmedel.  
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2. Dietisternas Riksförbund - på gång inom hållbar 
livsmedelskonsumtion 

Anna Stubbendorf informerar om EAT-Lancet kosten och mortalitet. 
 

3. De Nordiska Näringsrekommendationerna 
Ulla-Kaisa Koivisto Hursti ger en lägesuppdatering om revideringen av de nordiska 
näringsrekommendationerna (NRR). Arbetet leds av Norge. Livsmedelsverket deltar i 
arbetsgrupp och styrgrupp. Revideringen planeras vara klara 2022.  
 
Mer information: Nordic Nutrition Recommendations 2022 - Helsedirektoratet 
 
4. FN FSS  
Hanna Dufva summerar FN:s toppmöte om livsmedelssystem, FN Food Systems Summit 
2021.  
 
5. Hjärt-Lungfonden - på gång inom hållbar 

livsmedelskonsumtion 
Anette Jansson informerar om initiativet ”Folkhälsa för alla” som Hjärt-Lungfonden 
lanserat tillsammans med Cancerfonden. 
 
6. Konsumentföreningen Stockholm - på gång inom hållbar 

livsmedelskonsumtion 
Minna Hellman informerar om hållbarhetsdeklaration och naturbeteskött i Roslagen.  
 
7. Vi Konsumenter - på gång inom hållbar 

livsmedelskonsumtion 
Gunnela Ståhle informerar om Vi konsumenters hållbarhetsstrategi. 
 
8. Reformaten - på gång inom hållbar livsmedelskonsumtion 
Olga Grönvall Lund informerar om statsdelskök och planerade konferenser. 
 
9. WWF Världsnaturfonden - på gång inom hållbar 

livsmedelskonsumtion 
Anna Richert informerar om WWFs utveckling av Köttguiden 2021. 

 
 
 
 
 
 

https://www.helsedirektoratet.no/english/nordic-nutrition-recommendations-2022
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10. Mötet avslutas  
Nästa möte 19 maj kl. 9.00 – 12.00, fysiskt i Uppsala för dem som vill. 
 
Förslag på tema till kommande möte: lönsamhet kontra kvalité samt kostmönster och 
priser. 
 
 
 
Antecknat av  Justerat 
 
 
 
Helena Gyllenadler Annica Sohlström 
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