
Välkommen till ett informationsmöte om  
ändringar i föreskrifterna om Nyckelhålet.
Första mars trädde ändringar i föreskrifterna om Nyckelhålet (LIVSFS 2005:9) ikraft. 
Ändringarna framgår av föreskrifterna LIVSFS 2021:1. De viktigaste förändringarna 
rör färdigrätter och vegetabiliska produkter.
Under mötet beskriver vi de huvudsakliga förändringarna i föreskrifterna och ger exempel på hur de kan  
användas för olika typer av produkter. Du är självklart också välkommen att ställa frågor. Har du redan nu 
frågor, skicka dem gärna till oss så försöker vi att besvara dem under mötet. 

Här hittar du föreskrifterna. Under mars publiceras också nya vägledande texter om Nyckelhålet på Livs-
medelsverkets webbplats för fördjupning (Kontrollwiki). Så snart texterna är publicerade skickar vi ut länken.

Program
08:30-08:40  Välkomna och inledning
08:40-09:40   Huvudsakliga förändringar i föreskrifterna inklusive Kontrollwiki
 - 08:40-08:55  Livsmedelsgrupp 26-31. Färdigrätter
 - 08:55-09:10  Livsmedelsgrupp 25. Vegetariska produkter
 - 09:10-09:25  Livsmedelsgrupp 4, 6-10. Spannmålsprodukter (beräkning av fullkorn)
 - 09:25-09:40  Övrigt och eventuella andra frågor. 
09:40-09:55  Kommunikation och andra planer för Nyckelhålet framåt

Mötet vänder sig främst till dig som arbetar med produktutveckling och nutritionsfrågor. 
Datum: 15:e april

Tid: 08:30-09:55

Mötet sker digitalt, länk skickas ut efter anmälan.

Anmälan: senast 8:e april till anmalan@slv.se

Välkommen!

https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/lagstiftning1/gallande-lagstiftning/livsfs-20059
mailto:anmalan%40slv.se?subject=Anm%C3%A4lan%20till%20informationsm%C3%B6te%20om%20%0D%C3%A4ndringar%20i%20f%C3%B6reskrifter%20om%20Nyckelh%C3%A5let.
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