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Viktiga händelser under året

l	 De	reviderade	råden	om	bra	mat	för	spädbarn		
	 och	småbarn	blev	klara	och	finns	på	webbplatsen.		
	 Även	en	sammanställning	av	hela	det	vetenskap-	
	 liga	underlaget	och	hanteringsprocessen	publice-	
	 rades.

l	 Sjukdomsutbrott	av	cryptosporidium	i	dricksvatt-	
	 net	i	Östersund	och	Skellefteå	krävde	stora	in-		
	 satser	för	att	stödja	kommunerna.

l	 Fynd	av	höga	halter	av	arsenik	och	mangan	i	vissa		
	 barnmatsprodukter	föranledde	ett	kontrollpro-	
	 jekt	för	att	fastställa	hur	vanligt	det	är.

l	 EU:s	informationsförordning	antogs	med	skärpta		
	 regler	för	hur	livsmedel	ska	märkas.	Nytt	är	bland		
	 annat	krav	på	ökad	läsbarhet	och	att	uppgift	om		
	 saltinnehåll	ska	finnas	i	näringsdeklarationen.

l	 EU-kommissionens	kontor	för	livsmedels-	och			
	 veterinära	frågor,	FVO,	konstaterade	att	Sverige		
	 har	åtgärdat	drygt	hälften	av	konstaterade	brister	
	 i	den	offentliga	kontrollen.

l	 Elva	konferenser	om	att	få	en	gemensam	syn	på		
	 kontrolluppdraget	genomfördes	runt	om	i	landet.		
	 Politiker,	chefer	och	kontrollpersonal	från	kom-		
	 muner,	länsstyrelser	och	Livsmedelsverket	deltog.

l	 Agressiv	ehec	i	groddar	av	bockhornsklöver	från		
	 Egypten	föranledde	omfattande	åtgärder	i	Sveri-	
	 ge	och	övriga	Europa.	

l	 Kompetenscentret	för	måltider	i	vård,	skola	och		
	 omsorg	har	börjat	byggas	upp.	Som	ett	led	i	det-	
	 ta	startades	Måltidsbloggen.

l	 Råden	för	minskat	matsvinn	i	hushållen	fick	stort		
	 medialt	genomslag.

Produktion:	Livsmedelsverket,	Uppsala	februari	2012
Grafisk	form	&	produktion:	M	Olausson
Foto:	Jonas	Böttiger,	Åsa	Isacson	(s.	1)



Vi står på vetenskaplig grund
Vi lever i en tid när vetenskap används som slagträ för 
att lansera allt från nya livsmedel till hälsoprodukter 
och kostråd. Här står Livsmedelsverket på konsumen-
ternas sida. Att aktivt följa och värdera den veten-
skapliga forskningen är grunden i Livsmedelsverkets 
arbete för säker mat och bra matvanor. Genom att 
ständigt förbättra och effektivisera kontrollen av livs-
medel säkerställer vi att maten är säker. Genom att 
följa ny forskning kan vi uppdatera våra råd och re-
kommendationer. 
 I den senaste förtroendemätningen framgår det att 
konsumenterna förknippar Livsmedelsverket med kom-
petens och vetenskapligt arbetssätt. Det här är resultat 
som vi känner glädje över, samtidigt som vi vill fort-
sätta att vara en självklar källa till kunskap om livs-
medel. Arbetet fortsätter och vetenskapligheten kommer 
alltid att vara grundbulten i Livsmedelsverkets verk-
samhet.
 Under året lanserade Livsmedelsverket nya kostråd 
för späd- och småbarn. Kostråden för små barn och 
Livsmedelsverkets arbete med att värna om de allra 
yngstas matvanor känns extra viktigt. En bra start på 
livet med goda matvanor ökar chansen att äta rätt och 
må bra även på äldre dagar. Kostråden, som ska bidra 
till en god folkhälsa, utsätts varje dag för tuff konkur-
rens. I media kan vi läsa om hur man blir smal, snygg 
och mår bra genom att använda olika dieter. Här kon-

kurrerar våra råd om konsumenternas uppmärksam-
het. Vi ska fortsätta att visa att vi hänger med, att vi 
följer, utvärderar och tar hänsyn till den mest aktuella 
forskningen på området.
 Det är en speciell känsla att handla mat direkt av 
en lokal livsmedelsföretagare, att besöka en gårdsför-
säljning eller bondens marknad. Genom en satsning 
riktad till småföretagarna jobbar vi för att det ska bli 
enklare för dem att förstå vilka regler som gäller och 
hur kontrollen fungerar. Livsmedelsverket värnar om 
den lokala entreprenörsandan i matlandet Sverige och 
målet är att det ska vara lätt att göra rätt som ny livs-
medelsföretagare. 
 Kompetensförsörjningsprojektet – framtidens livs-
medelskontroll – är igång och på elva konferenser om 
livsmedelskontroll har vi träffat politiker, chefer och 
inspektörer inom offentlig livsmedelskontroll. Konfe-
renserna är en bra start på projektet och jag ser posi-
tivt på hur kompetenssatsningen kommer att utveckla 
kontrollen i framtiden. Detta är en av flera åtgärder 
som vi har arbetat med för att tillgodose EU-kommis-
sionens rekommendationer för säkrare livsmedelskon-
troll.
 Varje dag serveras uppemot tre miljoner målti-
der i vård, skola och omsorg. Fortfarande saknas en 
helhetsbild av kvaliteten på måltiderna, men det står 
klart att skillnaderna är stora. På uppdrag av regering-
en bygger Livsmedelsverket upp ett nationellt kom-
petenscentrum för måltider i den offentliga sektorn. 
Med kompetenscentret vill vi bidra till att samordna 
och utveckla den kraft och kunskap som finns bland 
olika aktörer för att uppnå visionen om att alla mat-
gäster i vård, skola och omsorg ska känna matglädje 
och må bra av maten.
 Eftersom maten berör alla på ett eller annat sätt 
kommer Livsmedelsverket även fortsättningsvis att 
vara i fokus. Därför fortsätter vi att sprida kunskap 
med vetenskapen som grund i vårt arbete för säkra 
livsmedel och bra matvanor.

Inger Andersson, generaldirektör
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GD har ordet



Härmed intygas att årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
verksamhetens resultat och av kostnader, intäkter och myndig-
hetens ekonomiska ställning för år 2011.

Uppsala den 21 februari 2012 

Generaldirektör Inger Andersson

2 Ekonomisk översikt

Resultatredovisning

I resultatredovisningen presenteras Livsmedelsverkets verk-
samhetsmässiga resultat för 2011. Livsmedelsverkets uppdrag 
utgår från förordningen med instruktion för Livsmedelsverket 
SFS 2009:1426 samt riksdagens beslut om Livsmedelsverkets 
verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 23, 
bet. 2010/11:MJU2, rskr. 2010/11:120).
   Livsmedelsverket har som förvaltningsmyndighet för livsme-
delsfrågor till uppgift att i konsumenternas intresse arbeta för 
säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra mat-
vanor.

Livsmedelsverkets kostnader och intäkter (tkr)

 Kostnader Intäkter
 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Anslag	 	 	 	 189	567	 190	402	 205	434

Verksamhetsmål  Kostnader                             Intäkter utöver anslag

Maten är säker 352 392 351 843 383 310 196 286 210 538 223 744
Livsmedelshanteringen är redlig 45 151 47 859 45 104 28 686 35 540 33 560
Matvanorna är bra 34 416 33 308 37 616 7 808 4 820 6 337

Summa 431 959 433 010 466 030 232 780 250 898 263 641

Transfereringar	 -3	790	 -3	870	 -4	265	 3	790	 3	870	 4	265
Årets	kapitalförändring		 -9	612	 8	290	 3	045

Resultatredovisning 2011

Ekonomisk översikt
Livsmedelsverkets kostnader; fördelning per verksamhetsmål

2009    2010    2011

8 % 8 % Matvanorna 
är bra
8 %10 % 11 % Livsmedels-

hanteringen 
är redlig

10 %

82 % 81 % Maten är 
säker
82 %
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Ekonomisk analys

Livsmedelsverket omsätter cirka 470 miljoner kronor och verksamhe-
ten finansieras till 44 procent av anslag, 44 procent av avgifter och 12
procent av bidrag. Årets kapitalförändring uppgår till 3 miljoner kro-
nor. Överskottet härrör från den avgiftsfinansierade kontrollen av livs-
medelsanläggningar. Av anslagsredovisningen framgår att 207 miljo-
ner kronor har förbrukats av disponibla anslagsmedel om 210 miljoner
kronor, vilket innebär ett anslagssparande på 3 miljoner kronor.

Livsmedelsverkets nya organisation började gälla den 1 januari 2011.
Under 2010, inför omorganisationen, var verksamheten återhållsam
med kostnaderna. Detta innebar bland annat lägre driftskostnader än
normalt och att vissa rekryteringar sköts på framtiden. Under 2011
ökade kostnaderna med 7,7 procent jämfört med 2010.

Personal
Personalkostnaderna ökade med 5,2 procent (16,8 miljoner kronor).
Förändringen beror på löneökningar och rekrytering i samband med
omorganisationen, men också på att Livsmedelsverket har fått tillfäl-
liga anslags- och bidragsmedel. Totalt ökade organisationen med 30
årsarbetskrafter 2011.

Övrigt
Lokalkostnaderna ökade med 4,7 procent (0,9 miljoner kronor). Under
2011 utökades lokalerna och byggdes om för att anpassas till den nya
organisationen, vilket har inneburit att hyreskostnaden har ökat.

Driftskostnaderna ökade med 18,4 procent (14,5 miljoner kronor)
jämfört med 2010. Av dessa är 3,0 miljoner kronor ökade anslagsme-
del som verket har fått för att sänka avgifterna för småskaliga slakte-
rier.

Avskrivningskostnaderna ökade 2011 med 9 procent (0,9 miljoner
kronor) jämfört med föregående år. Ökningen beror framför allt på
verkets satsning att införa datoriserade verktyg inom kontrollverksam-
heten på Livsmedelsverket.
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Omvärldsförändringar som
påverkar livsmedelsområdet

Omvärldsförändringar som påverkar livsmedelsområdet

Förändringar i omvärlden påverkar Livsmedelsverkets möjligheter att
nå sina mål. Här presenteras några av de viktigaste under 2011.

Mikrobiologiska faror
Händelserna 2011 var typiska för flera trender som noterats inom om-
rådet livsmedelsburna sjukdomar det senaste decenniet. Sjukdomsfram-
kallande mikroorganismer, med ursprung i tarmen hos djur och män-
niskor, kan orsaka sjukdom via både vegetabilier och dricksvatten om
inte skyddsbarriärer har upprättats för att förhindra detta. Sjukdoms-
utbrottet i Skellefteå, sannolikt orsakat av avloppspåverkat dricksvat-
ten, är ett exempel på detta. Ehec som spreds via groddar i flera euro-
peiska länder, med särskilt många fall i Tyskland och Frankrike, illus-
trerar dels den ökande betydelsen av vegetabilier som smittkälla, dels
trenden med geografiskt utbredda utbrott och därmed förknippade
utmaningar för smittspårning, liksom att nya eller tidigare ovanliga
typer av mikroorganismer dyker upp som nya problem. Ett annat ex-
empel är de första fynden av rävens dvärgbandmask i Sverige som
visar svårigheten att hantera risker med liten sannolikhet, men med
stora konsekvenser för dem som drabbas.

Få livsmedelslaboratorier
För att uppfylla målen om säkra livsmedel, bra matvanor och redlig-
het i livsmedelshanteringen krävs underlag i form av kemiska och mik-
robiologiska analyser. I dag finns ett fåtal livsmedelslaboratorier i Sve-
rige och antalet laboratorier minskar snabbt i Norden. Inom landet är
Livsmedelsverket det enda laboratorium som har relativt bred kompe-
tens inom kemisk analys av livsmedel. Konkurrens saknas vid upp-
handling av analystjänster, vilket gör att priserna blir höga. Det är i
nuläget svårt att hitta livsmedelslaboratorier med rätt kompetens för
vissa analyser. Vid särskilda händelser eller krissituationer, som crypto-
sporidiumutbrottet, är det mycket svårt att hitta kompetenta laborato-
rier som snabbt kan göra analyser.

Handlingsplan för giftfri vardag
Inom miljöpolitiken fokuserade Regeringen 2011 på farliga kemikalier
i människors vardagsmiljö. Bland annat har Regeringen gett Kemikalie-
inspektionen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för giftfri vardag.
I detta uppdrag ingår även att se närmare på kemikalier och farliga
ämnen, som kan förekomma i livsmedel. Vidare utvecklar miljömåls-
beredningen en strategi för Sveriges arbete inom EU och internationellt
för giftfri miljö. Expertgrupper arbetade under hösten 2011 med att ta
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fram underlag för strategin, bland annat på området farliga ämnen i
livsmedel.

Arsenik och mangan i barnmat
Våren 2011 rapporterade forskare vid Karolinska Institutet att vissa
barnmatsprodukter på den svenska marknaden kan ha höga halter av
arsenik och mangan. Det kan inte uteslutas att små barn får i sig alltför
stora mängder av dessa ämnen. Livsmedelsverket inledde därför om-
gående en studie över förekomsten av ett antal metaller och mikronä-
ringsämnen, bland annat arsenik och mangan, i barnmatsprodukter.
Studien ska avrapporteras i början av 2012 och samtidigt offentliggörs
en risk- och nyttovärdering baserad på undersökningsresultaten. Efsa
och kommissionen är informerade om Livsmedelsverkets undersökning,
eftersom problematiken med största sannolikhet inte är begränsad till
produkter på den svenska marknaden.

Antibiotikaresistens
Antibiotikaresistens uppmärksammas allt mer och bedöms av Världs-
hälsoorganisationen (WHO) som ett av de största globala folkhälsopro-
blemen. Överdriven och felaktig användning av antibiotika inom både
den humana och veterinära sektorn gör att resistenta bakterier åter-
finns i ökande omfattning hos människor och djur, i livsmedel och
miljön. Jämfört med många andra länder är förekomsten av antibiotika-
resistenta bakterier förhållandevis låg i Sverige. Även här har dock
problemen tilltagit de senaste åren, inte minst på grund av ökat re-
sande och utbredd handel med djur och livsmedel. Den ökande globali-
seringen och andra faktorer som driver på spridningen av antibiotika-
resistenta bakterier, inklusive sådana med nya resistensegenskaper, gör
att även den svenska sjukvården hotas.

Matlandet Sverige
Regeringens satsning på visionen Sverige – det nya matlandet, där
målet är att skapa fler jobb och tillväxt i hela landet, har dragit igång
många aktiviteter och stort engagemang inom den svenska livsmedels-
sektorn. Detta speglas bland annat genom det stora antal projekt runt
om i landet som delfinansieras inom ramen för matlandet Sverige. Ett
av fokusområdena är måltider som serveras i offentlig sektor. Bland
annat har Livsmedelsverket fått i uppdrag att inrätta ett nationellt kompe-
tenscentrum som ska stödja och stimulera kommuner och landsting i de-
ras arbete med att utveckla måltiderna inom vård, skola och omsorg.

Ökade krav och förväntningar på samverkan
Allt oftare utpekas en myndighet som samordningsansvarig för områ-
den där flera departement och myndigheter har uppdrag eller förvaltnings-
ansvar. Livsmedelsverket har bland annat uppdrag om nationellt sam-
ordningsansvar i frågor om dricksvatten, livsmedelsförsörjning i kris,
livsmedelskedjans miljöpåverkan och krisberedskap. Samordning inom
områden där flera myndigheter har förvaltningsansvar är angelägen,
men kräver koordinerade insatser på flera olika nivåer och det kan
vara svårt att finna effektiva former för detta.
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Matglädje  att själv få välja hur mycket
och hur ofta man ska äta.
(Ur ”Bra mat för spädbarn”)
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Maten är säker

Bedömning av måluppfyllelse

Livsmedelsverket bedömer att målet ”maten är säker” delvis har uppnåtts. En
undersökning visar att det stora flertalet konsumenter upplever att maten i
Sverige är säker. Under 2010 och 2011 har den svenska livsmedelskedjan varit
föremål för en omfattande EU-revision. Livsmedelskontrollen fungerar i många
avseenden tillfredsställande, men revisionen visade att det finns brister i sam-
ordningen mellan myndigheterna, i kontrollpersonalens utbildning och kom-
petens, hur myndigheterna vidtar åtgärder och sanktioner och brister i revi-
sionssystemet av den offentliga kontrollen. I Riksprojekt 2010 kartlades före-
komsten av bakterien Listeria monocytogenes. Förekomsten av listeria i kallrökt
fisk har, jämfört med en studie från 2001, ökat från 7 till 14 procent. Av under-
sökningen framgick att förvaringstemperaturen i butik många gånger var för
hög.  Antalet personer som rapporterats ha blivit matförgiftade av livsmedel
under 2011 har ökat något. Orent dricksvatten utgör ett allt större samhälls-
problem. Även Sveriges minskade kapacitet och kompetens att utföra livs-
medelsanalyser, vilket  medför problem för livsmedelssäkerheten.

Verksamhetsbeskrivning

En viktig grund för Livsmedelsverkets arbete för säkra livsmedel, så-
väl under normala förhållanden som i kris, är att följa riskanalysens
principer, som består av stegen risk- och nyttovärdering, riskhantering
och riskkommunikation. Detta arbetssätt ska tillämpas när det gäller
såväl risk som nytta förknippad med mat, både inom reglerade och
oreglerade områden. Principer för tillämpningen av riskanalys på
livsmedelsområdet har tagits fram inom Codex Alimentarius och anam-
mats av EU. Definitioner av begrepp finns i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 178/2002 och i Codex Alimentarius Commis-
sion, Procedural Manual. Arbetssättet bygger även på Efsas Scientific
Opinion: Guidance on human health risk benefit assessment of foods.
En förutsättning för förtroendet för den vetenskapliga grunden är att

Maten är säker, kostnader och intäkter (tkr)

2009 2010 2011

Intäkter utöver anslag 196 286 210 538 223 744
Kostnader 352 392 351 843 383 310

Andel av Livsmedelsverkets kostnader (%) 81,7 81,4 82,2
Antal årsarbetskrafter 399 396 436

Maten är säker, kostnader (tkr)

2009 2010 2011

Efsa – The European Food
Safety Authority
Efsa är EU:s myndighet för livs-
medelssäkerhet och arbetar med
riskvärderingar på uppdrag av
främst EU-kommissionen. Efsa:s
vetenskapliga arbete utförs av
experter från medlemsländerna.

FVO – Food and Veterinary
Office
FVO är EU-kommissionens kon-
tor för livsmedels- och veteri-
nära frågor och följer upp med-
lemsländernas kontroll i livsme-
delskedjan.

Codex Alimentarius
Codex Alimentarius är ett regel-
verk för livsmedel med syfte att
skydda konsumenternas hälsa
och garantera redlighet i inter-
nationell handel. Arbetet sker
inom Joint FAO/WHO Food
Standards Programme.
    Codexkommissionen är det
högsta beslutande organet och
är sammansatt av representan-
ter för medlemsländerna.
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risk- och nyttovärdering görs på ett oberoende, objektivt och öppet sätt
och grundas på tillgängliga vetenskapliga uppgifter och rön. På samma
sätt är en förutsättning för förtroendet för riskhanteringsprocessen att
den är systematisk och transparent, där motiven för val av hanterings-
åtgärder redovisas öppet.

Steg 1: Risk- och nyttovärdering
Risk- och nyttovärdering är ett vetenskapligt arbetssätt, som ska ge
underlag för att kunna vidta åtgärder (riskhantera). Syftet med risk-
och nyttovärderingar är att, baserat på tillgänglig kunskap, ge en ob-
jektiv bedömning av både risk och nytta som underlag för att väga ris-
ken mot nyttan. I vissa fall värderas endast risken utan att värdera de
positiva hälsoeffekterna och vice versa.

Utgångspunkten är att Efsa ska utföra de risk- och nyttovärderingar
som behövs för EU-gemensam reglering på livsmedelsområdet. Efsa:s
arbete är beroende av att medlemsländernas experter deltar i risk- och
nyttovärderingsarbetet och att länderna tillhandahåller nationella resul-
tat, som haltdata, matvaneundersökningsresultat, risk- och nyttoka-
raktäriseringar och kartläggningsstudier, för att kunna genomföra upp-
daterade och för hela EU relevanta risk- och nyttovärderingar. Även
andra internationella riskvärderingsorgan utför risk- och nyttovärde-
ringar, t.ex. Jecfa. Livsmedelsverket genomför vid behov egna risk-
och nyttovärderingar, alternativt anpassar risk- och nyttovärderingar
efter svenska förhållanden.

Steg 2: Riskhantering
När risk- och nyttovärderingen är gjord är frågan hur ett eventuellt
problem ska hanteras. Behövs till exempel nya regler, kontrollinsatser,
råd eller information? I dag är livsmedelslagstiftningen i stort sett ge-
mensam inom hela EU och arbetet är ofta samordnat inom EU. Lag-
stiftningen för att uppnå säkra livsmedel täcker hela livsmedelskedjan
och omfattar såväl regler för hygien och kontroll som detaljerade vill-
kor för tillsatsanvändning och gränsvärden för högsta tillåtna halter
av vissa ämnen i livsmedel. I EU-arbetet deltar Livsmedelsverket i rå-
det och kommissionen. Livsmedelsverket deltar i arbetet inom Codex
Alimentarius och är också svensk kontaktpunkt. Utgångspunkten för
livsmedelskontrollen är att den ska vara riskbaserad. Den nationella
kontrollplanen omfattar kontrollen i hela livsmedelskedjan och sam-
ordnas av Livsmedelsverket. Med informationen i kontrollplanen som
grund bedömer EU genom sitt revisionsorgan Food and Veterinary Of-
fice, FVO, hur den svenska livsmedelskontrollen uppfyller lagstiftning-
ens krav. I Sverige finns knappt 80 000 livsmedelsanläggningar och
uppskattningsvis lika många primärproducenter. Den löpande livsme-
delskontrollen utförs framför allt av kommunerna. Länsstyrelserna an-
svarar för att stödja och följa upp kommunernas livsmedelskontroll
inom länet, men ansvarar också sedan 2009 för livsmedelskontrollen i
primärproduktionen. Livsmedelsverket har det övergripande ansvaret
för livsmedelskontrollen i hela landet. Verket ansvarar för kontrollen
av cirka 700 anläggningar, inklusive slakterier. Vid Livsmedelsverkets
gränskontrollstationer kontrolleras livsmedel som förs in till Sverige
från länder utanför EU. Genom stickprov kontrollerar Livsmedelsver-
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ket att rester av bland annat veterinärmedicinska läkemedel och be-
kämpningsmedel inte överskrider gällande gränsvärden. Stickprovskont-
rollen kräver ständigt nya analysmetoder för att vara effektiv. En vik-
tig uppgift är därför att ta fram nya metoder som både är billigare och
omfattar fler substanser. Livsmedelsverket är nationellt referenslabora-
torium inom 24 områden. Uppgiften innebär att samordna verksamhe-
ten inom kompetensområdet och stödja andra myndigheter och livs-
medelslaboratorier i landet för att säkra analysernas kvalitet. Livs-
medelsverket tar även fram råd till olika målgrupper, framför allt kon-
sumenter, för att hantera vissa livsmedelsrisker.

Steg 3: Riskkommunikation
Riskkommunikation är en väsentlig del i riskanalysens arbetssätt och
är en förutsättning för trovärdigt och oberoende myndighetsarbete. I sam-
band med risk- och nyttovärderingen är det viktigt att undersöknings-
metoder och resultat redovisas öppet. I samband med riskhanteringen
måste grunden för beslutet öppet redovisas, så att det är tydligt varför
en viss åtgärd väljs. Kommunikation är alltid ett viktigt verktyg när
åtgärden genomförs, oavsett om det handlar om ny lagstiftning, kontroll-
insatser eller råd. Kommunikation kan även vara en egen åtgärd för
riskhantering, till exempel om myndigheten väljer att ge konsumenten
information för att underlätta egna, medvetna val.

Indikatorer

Undersökning av om konsumenterna tycker att maten är säker
Större delen av konsumenterna, 88 procent, anser att risken att bli mat-
förgiftad på grund av vad man äter och dricker i Sverige är liten eller
obefintlig. Ännu större andel, 94 procent, anser att risken att det man
äter och dricker ska innehålla främmande föremål, till exempel glasbi-
tar, är liten eller obefintlig. Något färre, 77 procent, anser att risken är
liten eller obefintlig att bli sjuk av skadliga ämnen i maten. Det fram-
går av intervjuer som TNS Sifo har genomfört med cirka 1 000 perso-
ner. Dessa svar tyder på att de flesta konsumenter anser att maten i
Sverige är säker.

Livsmedelsverket har tidigare år frågat konsumenterna mer direkt
om de anser att maten i Sverige är säker. Då har drygt 80 procent sva-
rat att de anser att maten i Sverige är säker.

Kontrollmyndigheternas rapportering om livsmedels- och
dricksvattenkontrollen 2010 samt avvikelser i kontrollpunkter
för säker mat
Normalt gör Livsmedelsverket varje år en sammanfattning av hur livs-
medels- och dricksvattenkontrollen bedrivs i Sverige. Sammanställning-
en bygger på de uppgifter kontrollmyndigheterna rapporterar till Livs-
medelsverket. Vid inrapporteringen av 2010 års kontroll i januari 2011
var dock de tekniska problemen stora med både kontrollmyndigheternas
inrapporterande system och Livsmedelsverkets nya mottagande sys-
tem. Inrapporteringen blev därför så bristfällig att någon redovisning
av hur kontrollen bedrevs 2010 inte kan lämnas i årsredovisningen.
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Rapportering om matförgiftningar 2010
Kommunernas rapportering av livsmedelsförgiftningar 2010 samman-
ställdes och rapporterades vidare till Efsa. Totalt rapporterades 298 ut-
brott. Det totala antalet insjuknade, förutom utbrottet med cryptospori-
dium i Östersund, var drygt 3 400. Det är en ökning jämfört med 2010,
då knappt 3 000 personer drabbades. Vid utbrottet i Östersund rappor-
terade cirka 12 700 personer via kommunens webbenkät att de hade
varit magsjuka. En uppföljning av Smittskyddsinstitutet, pekar på att
över 20 000 personer insjuknande. Ytterligare en studie av Jämtlands
läns landsting uppskattar att 27 000 personer blev sjuka vid utbrottet
med cryptosporidium i Östersund. Utbrottet är det största vattenburna
utbrottet som har inträffat i Sverige.

Regelutvecklingsarbete

Översyn av förordningen om livsmedelskontroll
EU-kommissionen har tillsammans med medlemsländerna under året
diskuterat innehållet i förordningen (EG) nr 882/2004 om offentlig kon-
troll av livsmedelskedjan. Den ska utökas till att omfatta även växt-
hälsa och utsäde. Områden på livsmedelssidan som särskilt har disku-
terats är importkontroll, restsubstanskontroll, finansiering av kontrol-
len, analysmetoder och ackreditering av laboratorier för analyser i of-
fentlig kontroll, åtgärder vid bristande efterlevnad av livsmedelslag-
stiftningen, insyn i medlemsländernas offentliga kontroll, officiella intyg-
anden, nationella kontrollplaner och kommissionens kontroll i medlems-
länderna. De stora frågorna ur svenskt perspektiv är hur man ska föra
in den offentliga kontrollen av växthälsa och utsäde under en ny över-
gripande kontrollförordning och hur man ska förstärka tillämpningen
inom områdena djurskydd och djurhälsa, som redan omfattas av den
gällande kontrollförordningen. Kommissionen går nu vidare med att
utforma underlag för en konsekvensutredning i början av 2012 med
målet att lämna ett förordningsförslag till Europaparlamentet och rå-
det sommaren 2012.

Ändringar i nationella föreskrifter om avgifter
Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll, pröv-
ning och registrering har ändrats på några punkter. En ändring föran-
leds av att verket har reviderat sin vägledning för riskklassificering av
livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. Dessa båda fak-
torer ligger till grund för verkets beslut om årlig kontrollavgift. Vidare
har avgifterna för  bland annat för importkontroll av kött, restsubstans-
kontroll och provtagning ändrats och en ny avgift för provtagning och
undersökning på slakteri- och vilthanteringsanläggningar införts.

Tillsatser
Ett flertal ändringar i tillsatsreglerna har gjorts, som innebär att an-
vändningen av vissa redan godkända tillsatser har utvidgats till nya
livsmedelsgrupper. Fem nya tillsatser har också godkänts, bland annat
sötningsmedlet steviolglykosider. Ändringarna grundar sig på ansök-
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ningar från industrin. Till tillsatsförordningen från 2008 har kommis-
sionsförordningar i form av bilaga II och III färdigställts och publice-
rats. Bilaga II, som i princip utgör den så kallade tillsatslistan med
detaljreglering av villkor för användning av tillsatser, har utformats
på ett helt nytt sätt. Detta förväntas underlätta användningen av regel-
verket för alla brukare. Bilaga III godkänner användningen av tillsat-
ser till enzymer, aromer, näringsämnen och tillsatser och villkor för
deras användning. Flera av dessa områden har tidigare saknat regler.
Arbetet med bilagorna har varit genomgripande och pågått under flera
år.

Av toxikologiska skäl har användningen av aluminiuminnehållande
tillsatser och av vissa färgämnen begränsats.

Under året har Sverige lämnat skriftliga kommentarer till EU-kom-
missionen, bland annat mot förslaget att utöka användningen av nata-
mycin, som räknas som antibiotika. Sverige har även varit aktivt för
att få kommissionen att inte gå vidare med ett förslag om användning
av tillsatser, som har ADI-värden, till ytbehandling av färsk frukt som
inte skalas.

Enzymer
Arbete inom EU-kommissionen med att skapa en lista över godkända
enzymer har inletts. I och med en ändring i förordningen som reglerar
ansökningsförfarandet för godkännande av tillsatser, aromer och
enzymer kan man sedan september 2011 ansöka om godkännande av
enzymer för listning i enzymförordningen.

Dioxiner
I december 2011 beslutade EU om reviderade gränsvärden för dioxiner,
dioxinlika och icke dioxinlika PCB:er i livsmedel. Sverige har tidigare
haft ett tidsbegränsat undantag, men får nu ett icke tidsbegränsat un-
dantag från gränsvärdena för dessa ämnen i viss vildfångad fisk och i
produkter från sådan fisk från Östersjöområdet. Detta innebär bland
annat att vildfångad fisk från Östersjöområdet av arterna lax, ström-
ming och sill över 17 cm, röding, öring och flodnejonöga får säljas på
den svenska marknaden även om de har högre halt av dioxin än de sat-
ta gränsvärdena. En förutsättning för detta är att Sverige fortsätter att
informera om riskerna med fisk på ett sådant sätt att informationen
verkligen når riskgrupperna – främst kvinnor i barnafödande ålder och
barn.

Material och produkter i kontakt med livsmedel
Särskilda regler har införts för import av köksredskap av plast med
ursprung i Kina eller Hongkong. Reglerna innebär att sådana produk-
ter endast får införas på särskilda införselställen, där dokumentkontroll
och fysisk kontroll ska ske. Anledningen till den särskilda regleringen
är att köksredskap av polyamid och melamin har konstaterats avge
vissa ämnen (primära aromatiska aminer och formaldehyd) i mängder
som är högre än de tillåtna. För att finansiera denna importkontroll
har särskilda avgifter införts, som ska täcka kostnader för löner, utrust-
ning, analyser m.m.
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Kontroll av dricksvatten
Genom en ändring i de nationella dricksvattenreglerna har det klar-
gjorts att samma regler som gäller för alla andra livsmedel även ska
gälla för verksamhet i dricksvattenanläggningar. Ändringen innebär
att grundläggande allmänna hygienregler och regler om faroanalys
och kritiska styrpunkter har införts. Vidare har krav införts på att vissa
större verksamheter löpande ska sammanställa och utvärdera hur kva-
liteten på dricksvattnet hos användaren förändras.

Kontroll av snus och tuggtobak
Snus och tuggtobak ingår inte i EU:s definition av livsmedel och omfat-
tas därmed inte heller av EU:s livsmedelslagstiftning. Ändringar har
gjorts i Livsmedelsverkets föreskrifter, som tydliggör att offentlig kon-
troll ska bedrivas på samma sätt, oavsett om det gäller livsmedel en-
ligt den vanliga livsmedelsdefinitionen eller dessa andra produkter.

Salmonellaprovtagning vid import av kött
När det gäller animaliska livsmedel från tredje land har tidigare högre
krav ställts på salmonellaprovtagning av kött vid import än vid handel
inom unionen. Ändringarna innebär att kraven på salmonellaprovtag-
ning nu är lika för både import och införsel. De innebär också en harmo-
nisering mellan de nationella föreskrifterna och EU-förordningarna vad
gäller kravet på att provtagning för salmonella ska utföras i ursprungs-
landet.

Vägledningar
Livsmedelsverket har skapat en ny modell för vägledningarna till lag-
stiftningen. Den ska bland annat underlätta uppdatering, förtydliga ar-
betsprocessen och skapa en mer rättssäker tillämpning av gällande regler.
Nya vägledningar ska nu följa lagstiftningens struktur istället för olika
ämnesområden. Det är tydligt uttalat att vägledningarna är till för
dem som tillämpar lagstiftningen, dvs. företag och kontrollmyndigheter.
Modellen finns i den nya instruktionen för hur vägledningar tas fram.
Instruktionen inkluderar hur vägledningar ska förankras på regional
och lokal nivå och hur de ska förvaltas och publiceras.

Under året har en ny vägledning, Planering av offentlig kontroll,
publicerats och delar av märkningsvägledningen har reviderats.

Branschriktlinjer
Nationella branschriktlinjer är branschens egna beskrivningar av hur
företagen kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Fö-
retagarna måste följa bestämmelserna i lagar, förordningar och före-
skrifter, men det är frivilligt att följa de nationella branschriktlinjerna.
Branschriktlinjer kan bedömas av Livsmedelsverket och publiceras på
verkets webbplats. Under året har verket fått flera branschriktlinjer för
bedömning. Samtliga underlag har granskats i nära dialog med bransch-
organisationerna. En riktlinje om att undvika fusariumtoxiner i spann-
mål, har publicerats.
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Livsmedelsverkets kontroll

Anläggningar under Livsmedelsverkets kontroll
Inför 2011 förde Livsmedelsverket samman all kontrollverksamhet vid
anläggningar, som Livsmedelsverket är kontrollmyndighet för, till en
avdelning.

Köttkontroll
Antalet småskaliga slakterier har fortsatt att öka i linje med regering-
ens intentioner. Antalet små och medelstora slakterier och vilthanterings-
anläggningar, som slaktar upp till 10 000 ton per år, har ökat med 14
procent mellan åren 2009 och 2011, från 146 till 167 anläggningar.
Samtidigt minskar den totala slaktvolymen i Sverige. Små slakterier
slaktar så gott som alltid samma dagar, vilket medför att Livsmedels-
verket har ett svårlöst bemanningsproblem, som ökar i takt med att
antalet små slakterier ökar. Utvecklingen mot ökad slakt vid flera min-
dre slakterier medför även att kostnaden för restid och ställtid ökar per
kontrolltimme. Livsmedelsverkets nya organisation, som innebär att
kontrollpersonalens ansvar utökats till andra anläggningar än bara
slakterier, har gett möjligheter att fördela arbetet mer effektivt.

Produktivitetsutvecklingen inom köttkontrollen de senaste tre åren
har varit positiv även om utvecklingen mellan 2010 och 2011 är nega-
tiv. Den senare förklaras främst av ökade kostnader för kompetens-
utveckling. Kostnaden per slaktad enhet har ökat, eftersom restid och
ställtid ökat. Både antalet kontrolltimmar för små anläggningar, som
slaktar upp till tusen ton per år, och verkets sammanlagda restid till
och från anläggningen har ökat med 38 procent mellan åren 2009 och
2011. Livsmedelsverket har motverkat kostnadsökningarna genom att
bland annat effektivisera vikarieanvändningen.

Under året har Livsmedelsverket kontrollerat cirka 3,6 miljoner djur
(grisar och nötkreatur) före och efter slakt och övervakat slakt av cirka
84 miljoner fjäderfän. Likvärdig kontroll på området köttbesiktning
innebär att bedömningen av djur och slaktkroppar ska vara så lika
som möjligt. För att uppnå detta arbetar verket med utbildning av kon-
trollpersonal och har också börjat utveckla ett kvalitetssystem för att
kunna följa och säkerställa att kontrollen sker på föreskrivet sätt.

På uppdrag av Livsmedelsverket undersökte en oberoende part vad
slakteriföretagen tycker om verkets köttkontroll. Tjugo slakteriföretag
intervjuades och sammanställningen visade att de ansåg att Livsmedels-
verkets kompetens varierade och att den lägsta nivån var för låg. Ver-
ket behöver bli bättre på att kommunicera, höja kompetensen om till-
verkningsprocesser och lagstiftning och att arbeta så kostnadseffektivt
som möjligt.

Kontroll av livsmedelsföretagare
Inom området kontroll av livsmedelsföretagare genomfördes under året
cirka 6 000 kontroller i form av inspektioner och revisioner. Dessutom
gjordes 200 extrakontroller. 154 ärenden om godkännande av anlägg-
ning handlades. Kontrollansvaret för cirka 350 övriga livsmedelsan-
läggningar sammanfördes med kontrollen av köttanläggningar den 1
januari 2011. Eftersom medarbetarna inte tidigare hade arbetat med
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sakområdena mjölk, fisk, vin och sprit och ägg fick de först teoretisk
utbildning inom dessa områden. Därefter genomfördes praktisk trä-
ning, som innebar att en oerfaren inspektör fick följa med en erfaren på
saminspektioner.

Gränskontroll
Under 2011 ökade antalet kontroller från 2010 med 2,8 procent och
kostnaderna ökade med 2,2 procent. Detta har lett till en positiv pro-
duktivitetsutveckling. Hos de avvisade sändningarna av animaliskt ur-
sprung var framför allt brister i temperatur orsak till avvisningen. Mer-
parten avvisade sändningar av icke animaliska livsmedel avvisades på
grund av fynd av aflatoxin i pistagemandlar och aluminium i nudlar.
Jordbävningskatastrofen i Japan och kärnkraftsolyckan i Fukishima
resulterade i regler för gränskontroll av livsmedel importerade från
Japan med fokus på radioaktivitet. Gränskontrollen började vid halv-
årsskiftet att kontrollera material i kontakt med livsmedel. Specifikt
rör det sig om köksredskap av plasterna melamin och  polyamid med
ursprung i Kina eller Hongkong. Gränskontrollen är helt avgiftsfinan-
sierad. Nya avgiftsföreskrifter träder i kraft den 1 januari 2012.

Nationella provtagningsprogram
Rester av bekämpningsmedel i vegetabiliska livsmedel
Provtagningen har i stort sett följt planen. Villkor för saluhållande har
utfärdats för 34 partier. I den uppföljande kontrollen stoppades fyra
partier om sammanlagt 25 ton. I fyra fall har Livsmedelsverket rappor-
terat till berörd kommun och länsstyrelse om misstänkt otillåten an-
vändning av bekämpningsmedel. Fem notifieringar har gjorts i RASFF,
eftersom funna halter bedömdes kunna utgöra hälsofara. Inom ramen
för kommissionens förordning (EG) 669/2009 om strängare kontroll av
import av vissa livsmedel har två partier avvisats på grund av för höga
resthalter bekämpningsmedel.

Köttkontroll, besiktningsverksamhet

2009 2010 2011

Kostnader, löpande pris (öre/kg besiktigat slaktkött) 28,88 27,39 28,15
Livsmedelsverkets prisindex 0,9834 0,9943 1,0000
Kostnader, fastprisberäknade (öre/kg besiktigat kött) 29,20 27,39 28,14
Produktivitetsutveckling (%, basår 2009) 0,0 6,6 4,3

Gränskontroll av livsmedel, kostnad/prov

2009 2010 2011

Antal kontroller1 5 274 6 112 6 282
Kostnader, löpande pris (tkr) 7 107 7 710 7 882
Livsmedlesverkets prisindex 0,9834 0,9943 1,0000
Kostnader, fastprisberäknade (tkr) 7 227 7 754 7 882
Kostnad per kontroll (kr) 1 360 1 270 1 250
Produktionsutveckling (%, basår 2009) 0,0 8,0 9,2

2009 2010  2011

Gränskontroll; kostnad per kontroll
(kr)

Köttkontroll; kostnad per kilo besiktigat
slaktkött (öre)

2009 2010  2011
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Rester av främmande ämnen i animaliska livsmedel
Provtagningen har följt planen. Inga tillväxtbefrämjande medel har
konstaterats i prov av djur på gård eller i slaktkroppar. Njure från två
nötkreatur konstaterades innehålla kadmium i en halt över gränsvärdet.
Fallen är under utredning. I ett prov från honung återfanns kloram-
fenikol, som är ett förbjudet antibiotikum. Fallet är under utredning
och 252 kg honung har belagts med saluförbud.

Ledning och samordning av lokala och regionala
kontrollmyndigheter
Livsteck.net
Webbplatsen Livsteck.net är den primära kanalen för information till
kontrollmyndigheterna. Där publiceras vägledningar och annan infor-
mation. Livsteck.net används även som arbetsrum och diskussionsforum.
Antalet aktiva, registrerade användare uppgick 2011 till cirka 1 500
stycken (1 194 under 2010) och antalet besök var 1 700 per vecka.

Sedan 2009 har Livsmedelsverket med bidragsmedel från myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på livsteck.net byggt
upp en webbsida med stöd vid utbrott av matförgiftning. Krisportalen
stödjer lokala och regionala kontrollmyndigheter vid kriser kopplade
till livsmedel och dricksvatten. Under 2011 har webbsidan vidareut-
vecklats och marknadsförts, till exempel vid länsmöten, utbildning av
kontrollpersonal och övningar.

Nationella provtagningsprogram, stickprov och överskridanden/pos. prov

2009 2010 2011

Kostnad (tkr) 40 810 40 843 39 045

Rester av bekämpningsmedel i vegetabilier
Antal prov 1 606 1 626 1 673
Antal överskridanden 93 128 95

Läkemedelsrester och andra främmande ämnen i animalier
Antal prov 5 641 5 466 5 554
Antal överskridanden 4 4 2

Främmande ämnen1 i vegetabilier
Antal prov 82 78 90
Antal överskridanden 4 4 2

Salmonella
Antal prov 29 755 30 383 30 081
Antal positiva prov 14 18 15

Dioxin
Antal prov 80 81 76
Antal överskridanden 3 1 7

PAH i rökta livsmedel
Antal prov 39 31 63
Antal överskridanden 2 2 1

Toxin i musslor2

Antal prov 1 359 1 240 1 192
Antal överskridanden 64 87 124

1 till exempel aflatoxin, mykotoxin, nitrat, bly och kadmium
2 Antalet överskridanden har ökat p g a att de alger som producerar dessa toxiner har fun-
nits i havet en lång period under höst och vinter. De senaste 3-4 åren har förhöjda koncen-
trationer av giftiga alger påträffats i havet under korta perioder på försommaren och sedan
igen på sensommaren eller tidig höst, men inte orsakat några längre toxiska perioder.
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Rådgivning via telefon och webbforum
Livsmedelsverket ger stöd till kommunala och regionala kontroll-
myndigheter via telefon och ett webbforum. Totalt inkom 1 344 frågor
till dessa stödfunktioner under året, vilket är en stor minskning jämfört
med 2010 (2 076). Detta beror på att stödinsatsen för e-postfrågor har
effektiviserats. I januari byttes e-poststödet ut mot ett webbforum på
livsteck.net. Föregående år lästes varje besvarad e-postfråga av en per-
son. I detta webbforum läses varje fråga av i genomsnitt mer än 160
personer. Antalet frågor som behövde besvaras minskade, sannolikt
som en följd av detta, till 392 den 12 december 2011. Åren 20062010
var antalet e-postfrågor i genomsnitt drygt 900 per år. Till det kommer
det telefonstöd som ges i import- och exportfrågor och som ännu inte
har införlivats i detta webbforum.

Länsmöten
Under 2011 deltog Livsmedelsverket vid 37 tillfällen i samband med
länsstyrelsernas möten med lokala kontrollmyndigheter. Några län har
gemensamma möten. På mötena informerade verket om strategi för att
utveckla framtidens kontroll, EU:s General Audit 2010, kompetensför-
sörjningsprojektet, nyckelhålsprojektet, nyheter inom RASFF, riksprojekt
2011, nyheter om branschriktlinjer, nyheter i det nationella rapporterings-
systemet för livsmedelskontroll, EU:s informationsförordning 1169/
2011, nyheter i sättet att skriva vägledningar, vanliga frågor om risk-
klassningssystemet och information om stöd vid matförgiftningsutbrott.

RASFF
Under året har Livsmedelsverket notifierat kommissionen vid ett fem-
tiotal tillfällen (2010 omkring 60) om hälsofarliga livsmedel i Sverige.
Verket har under året handlagt 134 ärenden (120 under 2010). De flesta
av dessa handlar om kosttillskott, odeklarerade tillsatser och allergener
respektive bekämpningsmedelsrester i ekologiska livsmedel.

Smittskydd
Livsmedelsverket har ett övergripande ansvar för beredskap för livsme-
delsburna smittor och för att landet har effektiva system för att förebyg-
ga, identifiera och bekämpa sådana sjukdomsutbrott.

Dricksvattenburen smitta
Under 20102011 drabbades Östersund och Skellefteå av var sitt stort
utbrott av dricksvattenburen smitta. I båda fallen var orsaken parasiten
Cryptosporidium hominis och totalt smittades över 30 000 personer.
Förutom de som direkt drabbades av sjukdom påverkades indirekt de
flesta samhällsfunktioner som använder dricksvatten i sin verksamhet
och dessutom de flesta livsmedelsföretag.

I samband med utbrottet i Östersund tog Livsmedelsverket, Smitt-
skyddsinstitutet och branschorganisationen Svenskt vatten fram nya
nationella rekommendationer om kokning och   åtgärder för att minska
risken för vattenburen smitta orsakad av parasiter.

Händelserna i Östersund och Skellefteå visar hur viktigt det är att
ha beredskapsplaner på kommunal, regional och central nivå. Livsme-

RASSF

Rapid Alert System for Food
and Feed. EU har ett system för
varning om hälsovådliga livs-
medel. Systemet är ett särskilt
förfarande, s.k. notifiering, för
kontrollmyndigheterna för att
informera varandra om hälso-
farliga livsmedel på marknaden.
Informationen sprids via euro-
peiska kommissionen till ett
nätverk av kontrollmyndigheter.
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delsverket leder för närvarande ett projekt som syftar till att ta fram
verktyg som ska underlätta för de kommunala kontrollmyndigheterna
att ta fram sådana planer.

Utbrotten visar att Sverige för närvarande har så begränsade resur-
ser för provtagning och analys av sjukdomsframkallande mikroorga-
nismer i vatten att det kan fördröja utrednings- och åtgärdsarbetet vid
ett stort utbrott. Livsmedelsverket och Smittskyddsinstitutet tar tillsam-
mans frågan vidare om vilken analyskapacitet som behövs. Insikten
om sårbarheten för parasitutbrott har ökat intresset för kvantitativ mik-
robiologisk riskanalys hos branschen och lett till att flera svenska vat-
tenverk har installerat desinfektion som är effektiv mot parasiter.

VAKA, den nationella dricksvattenkatastrofgruppen, ger stöd i sam-
band med dricksvattenkriser. Livsmedelsverket utvärderar varje år hur
kommuner och dricksvattenproducenter upplever VAKA:s stöd i sam-
band med dricksvattenrelaterade kriser. Resultatet av 2011 års utvärde-
ring visar att stödet via telefon har fått betyget 3+ på en fyragradig
skala och stödet på plats, liksom stöd med nödvattenutrustning, har
fått högsta betyg, dvs. 4. Betygen avser hur avgörande stödet har varit.

Ehec-utbrott
I maj 2011 inträffade ett stort utbrott av E. coli O104 i norra Tyskland.
Totalt insjuknade över 4 400 människor och mer än 50 dog. I Sverige
drabbades över 50 personer, som smittades i Tyskland eller sekundärt
från det tyska utbrottet. En svensk kvinna avled av sjukdomen.

Livsmedelsverket tillsatte omgående en krisledningsgrupp för att
hantera frågan. Tillsammans med övriga berörda myndigheter följde
verket utvecklingen av utbrottet och uppdaterade svenska konsumenter
om den information som tyska myndigheter fortlöpande lämnade om
utredningen. Under en kortare period valde Livsmedelsverket att av-
råda svenska konsumenter från att äta råa groddar, eftersom situatio-
nen var så allvarlig och det fanns starka misstankar om att groddar
var smittkällan. Europeiska myndigheter kunde dock  efter omfattande
smittspårning konstatera att den troliga orsaken till utbrottet var bock-
hornsklöverfrö från Egypten. Livsmedelsverket hade då vidtagit åtgär-
der för att så långt som möjligt säkerställa att frön från identifierade
partier dragits tillbaka från marknaden. Bockhornsklöverfrö används
inte i svensk produktion av ätfärdiga groddar, men säljs i viss omfatt-
ning för hemmagroddning. I Sverige pastöriserar de flesta producen-
terna fröerna. Svenska groddnings- och fröhandelsföretag diskuterar
med Livsmedelsverket om att eventuellt införa fler förebyggande åt-
gärder. Utbrottet klassades som avslutat i slutet av juli.

Zoonossamverkan
Merparten av de smittämnen som dyker upp som nya hot för samhället
i Sverige och globalt är zoonotiska, vilket betyder att de kan spridas
mellan djur och människor  och inte sällan via livsmedel. I Sverige
innebär detta att frågor om zoonoser rör flera myndigheter på både
human-, livsmedels- och djursidan.

Ett projekt pågår 20112014 i samarbete mellan Livsmedelsverket,
Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Smittskydds-
institutet och Socialstyrelsen. Syftet är att ta fram styrinstrument för ett
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långsiktigt och samordnat arbete, så att samhällets krisberedskap stärks
och risken att drabbas av zoonotisk smitta minskar. Projektet drivs i tre
olika delprojekt och omfattar bland annat att skapa ett myndighets-
gemensamt IT-system för datainsamling, analys och informationsut-
byte, en allmän plan för zoonossamverkan inklusive tydligare informa-
tion till allmänheten, specifika handlingsplaner för en rad zoonoser,
till exempel campylobacter, yersinia och salmonella, och gemensamma
rutiner för att hantera zoonotiska utbrott.

Dricksvatten
Under verksamhetsåret 2011 har ett nationellt nätverk för dricksvatten
vidareutvecklats och konsoliderats. Ambitionen är att nätverket, ge-
nom att samla viktiga aktörer och resurser, på ett strategiskt sätt ska ak-
tualisera dricksvattenfrågorna för hela Sverige. I mars initierades två
nya arbetsgrupper inom nätverket, med fokus på forskning och utveck-
ling respektive planering av kontrollen, för att ge ytterligare stöd på
området.

Under 20092011 utvecklade Sveriges geologiska undersökning vat-
tentäktssarkivet på Livsmedelsverkets uppdrag. Syftet är att få ett lång-
siktigt system för att samla in och tillhandahålla dricksvatteninforma-
tion från de vattenverk som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter
om dricksvatten. Se även sidan 55.

Krishantering på dricksvattenområdet
Livsmedelsverkets projekt för att öka säkerheten och skydda de kom-
munala dricksvattenanläggningarna i Sverige mot oönskade händelser
startade 2007 och avslutades 2011. Projektet har gått under namnet
”Lås och bom” och har finansierats av Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap. I projektet har föreskrifter tagits fram om åtgärder för
att förebygga och avhjälpa skadeverkningar av sabotage och annan
skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar. En vägledning till
föreskrifterna har också utarbetats. Föreskrifterna innebär i korthet att
dricksvattenanläggningar ska skyddas mot obehörigt tillträde och att
dricksvattnet, liksom viktig information för dricksvattenverksamheten,
ska skyddas mot obehörig åtkomst. Det ska också finnas handlings-
planer för att upptäcka och avhjälpa skadeverkningar orsakade av sa-
botage eller skadegörelse. I projektet har omfattande arbete gjorts för
att informera om och införliva föreskrifterna genom temadagar, samråds-
diskussioner på kommunnivå med lokala VA-organisationer och kon-
trollmyndigheter samt regionmöten för producenter av dricksvatten.
Under projektets gång har diskussioner också förts med branschorga-
nisationen Svenskt vatten. Projektet har aktualiserat säkerhetsfrågorna
inom dricksvattenbranschen.

Under året har tredagarsutbildningar om kriskommunikation vid
dricksvattenkriser genomförts regionvis vid tre tillfällen i norra, mellers-
ta och södra Sverige. Livsmedelsverket har vidare genomfört utbild-
ning i hantering av nödvattenutrustning och i andra sätt att försörja
med nödvatten. Sex utbildningstillfällen har genomförts och cirka 600
personer har deltagit.

”Starthjälpen” var under 20002005 ett stöd till kommunerna för
att utveckla deras krisberedskap på dricksvattenområdet. Sedan 2004
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följs starthjälpen upp. Uppföljningen är en genomgång av vad kommu-
nerna har gjort sedan starthjälpsbesöket, men framför allt en övning
av en påhittad dricksvattenkris. Deltar gör bland annat personal från
dricksvattenanläggningarna, lokala kontrollmyndigheter, räddnings-
tjänst och andra kommunala aktörer. Under året fick 30 kommuner ta
del av starthjälpen. Målet var att nå minst 60 procent av kommuner-
na. När projektet avslutades 2011 hade 63 procent av kommunerna
fått uppföljning.

Livsmedelsverket genomförde under året 38 projekt med anslag från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. En rapport har tagits
fram som genomlyser vilka effekter och konsekvenser en dricksvatten-
kris får inom flera olika samhällssektorer. För att ge riktning inom forsk-
ning och utveckling på dricksvattenområdet har riskområden och frå-
gor identifierats i dialog med viktiga aktörer på området, till exempel
branschorganisationen Svenskt vatten, liksom större och mindre
dricksvattenproducenter. Ett riskområde är toxiner som bildas av cyano-
bakterier. Inom ramen för detta har en studie av aktuell analysmetodik
för detektion av microcystiner i dricksvatten genomförts och en basme-
tod för analys, baserad på avancerad masspektrometri, tagits fram. Ett
annat riskområde som har kartlagts i samarbete med Svenskt vatten är
användningen av kloramin vid allmänna vattenverk i Sverige, expone-
ring för N-nitrosdimetylamin (NDMA) och eventuell hälsorisk.

Krishantering vid radiakhändelse
Projektet ”Krishantering vid radiologisk händelse” syftar till att under-
lätta information, kommunikation och samordning av frågor i livsme-
delskedjan vid en radiologisk händelse. Förslag till en gemensam stra-
tegi med ett flödesschema har tagits fram för berörda myndigheter och
organisationer. Strategin ska, efter viss anpassning, också kunna an-
vändas vid andra typer av händelser.

Hot och risker inom primärproduktionen
Livsmedelsverket har gjort en förstudie och analys för att identifiera
hot och risker inom utvalda grenar i primärproduktionen, som spann-
målsodling, salladsodling och mjölkproduktion. Studiebesök har gjorts
för att kartlägga produktionsstegen och därefter en workshop med ett
antal utvalda aktörer, där olika risker har diskuterats och värderats.
Utifrån dessa aktiviteter har olika utvecklingsområden identifierats.

Livsmedelsförsörjning i kris
Livsmedelsverket har genomfört seminarieövningar i fem kommuner
utifrån ett scenario där brist på livsmedel föreligger. Övningarna ge-
nomfördes av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på uppdrag av
verket. I övningen medverkade olika funktioner i kommunen, inklu-
sive kommunpolitiker, landstinget, FRG (frivillig resursgrupp inom
civilförsvarsförbundet) och privata aktörer från restauranger och dag-
ligvaruhandel. Övningarna syftade till att öka de medverkandes insikt
i problematiken på området livsmedelsförsörjning och hur de ser på
sina roller och ansvar. Ett ytterligare syfte är att bygga upp Livsmedels-
verkets egen kompetens på området.
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Revision av regional och lokal kontroll
Livsmedelsverkets revisioner av länsstyrelser och av den kommunala
kontrollen ingår som delar i verkets revision av kontrollmyndigheter i
livsmedelskedjan enligt kontrollförordningen (EG) nr 882/2004. Revi-
sionerna utfördes enligt kommissionens vägledning 2006/677/EG och
relevanta delar av Livsmedelsverkets vägledningar och instruktioner.
Årets fem revisioner av länsstyrelser visar att det finns betydande bris-
ter vad gäller länsstyrelsernas register över primärproducenter. Under
2011 genomförde Livsmedelsverket 21 revisioner av kommunernas livs-
medelskontroll och fem revisioner av deras dricksvattenkontroll. Resul-
tatet av revisionerna av livsmedelskontrollen visar att kontrollen inte
alltid är riskbaserad. Brister finns även i planering och genomförande.
Resultatet av revisionerna av dricksvattenkontrollen visar att det finns
brister i den planerade och systematiska offentliga kontrollen. För att
höja kompetensen hos inspektörer med ansvar för dricksvattenkontroll
har verket genomfört en grundläggande utbildning om dricksvatten-
föreskrifterna för 37 kommunala inspektörer. Livsmedelsverket deltog
med föreläsare på en tvådagarsutbildning i dricksvattenhygien som
Svenskt vatten höll vid tre kurstillfällen 2011. Utbildningen riktade sig
främst till personal som arbetar vid dricksvattenanläggningar.

EU:s stora översyn av kontrollen i den svenska livsmedelskedjan
Sveriges offentliga kontroll inom tio olika områden i livsmedelskedjan
reviderades av EU-kommissonens kontor för livsmedels- och veterinära
frågor (FVO) under 2010. Processen kallas General Audit. Det gällde
offentlig kontroll av olika typer av livsmedel, ABP (animaliska
biprodukter), djurskydd, djurhälsa och växtshälsa (fytosanitär kontroll).
Olika myndigheter ansvarar för delar av kontrollen i livsmedelskedjan.
Sverige fick rekommendationer i de fall FVO hittade brister.

I slutet av 2011 gjorde FVO en så kallad General Follow-up, när de
bedömde hur de rekommendationer (avvikelser) som Sverige fått vid
FVO-revisioner de senaste åren har åtgärdats, inklusive dem från Ge-
neral Audit. När FVO påbörjade General Follow-up fanns det 202 re-
kommendationer. När den avslutats var FVO:s preliminära bedöm-
ning att 106 av rekommendationerna var åtgärdade, i 84 fall pågick
åtgärder och i tolv fall var FVO inte nöjt med vad Sverige hittills gjort.
Ett fåtal av de tolv rekommendationerna och knappt hälften av de 84
rekommendationerna gäller livsmedelskontrollen, där Livsmedelsver-
ket är centralt ansvarig kontrollmyndighet. Slutlig rapport med FVO:s

Stöd till lokal och regional livsmedelskontroll

2009 2010 2011

Livsteck.net, besökare/dag 212 239 243
Frågor via telefon och e-post 1 790 2 076 1 344
Länsmöten 39 36 37
Revision av regional kontroll 1 8 5
Revision av lokal kontroll 29 33 21
- varav dricksvatten 20 20 5
RASSF-ärenden 120 120 134

Normerande kontroll

Normerande kontroller är
inspektioner av anläggningar
som står under kommunal
tillsyn. De genomförs av Livs-
medelsverket och berörd
kommun tillsammans och syftet
är att följa upp hur den kom-
munala kontrollen bedrivs, att
stödja lokala kontrollmyndig-
heter och därigenom göra
kontrollen mer likvärdig.
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bedömningar  kommer 2012.
FVO:s generella bedömningar efter General Audit gällde framför

allt brister i verifieringsförfaranden och revisionssystem av den offent-
liga kontrollen. FVO anser inte att det går att bekräfta att kontrollen
har utförts effektivt. Man hade också generella synpunkter på brister i
samordningen mellan myndigheterna, kontrollpersonalens utbildning
och kompetens samt hur myndigheterna vidtar åtgärder och sanktio-
ner.

Under året har flera åtgärder vidtagits. Livsmedelsverket arbetar
med att utveckla utbildningar, kontrollhandböcker och vägledningar
för att samordna och stödja kontrollen. Kontrollmyndigheterna har
bland annat erbjudits särskild utbildning om sanktioner. I slutet av året
kvarstod två generella rekommendationer  den om verifieringsförfa-
randen och den om revision av kontrollen.

FVO konstaterar att det finns verifieringssystem för kontrollen hos
de centrala myndigheterna. Formerna för övervakning av de lokala
och regionala kontrollmyndigheternas kontroll är oklara. Dessa myn-
digheter ska rapportera kontrollresultat och information om sitt arbete
med livsmedelskontroll till Livsmedelsverket, men det har skett i varie-
rande omfattning. Rapporteringen för 2010 hade tekniska problem,
varför endast få myndigheter kunde rapportera sin livsmedelskontroll
för året. Problemen har åtgärdats inför 2011 års rapportering.

FVO känner till att Livsmedelsverket gör revisioner av sin egen
kontroll, av länsstyrelsernas kontroll av lokala myndigheter och livsme-
delsföretag i primärproduktionen samt att verket gör så kallad norme-
rande kontroll av de lokala myndigheterna. Den legala grunden är inte
tydlig och FVO anser att det inte finns någon nationell samordning för
att utföra revision i hela livsmedelskedjan. Regeringen utreder för närva-
rande på vilket sätt revisionen av livsmedelskedjans kontrollmyndig-
heter ska ske. FVO har under året fått information för att kunna följa
arbetet.

Under 2011 fortsatte FVO att revidera särskilda kontrollområden.
Det har gällt kontroll av livsmedelstillsatser, material i kontakt med
livsmedel, genetiskt modifierade organismer (GMO) i livsmedel och
foder och inhämtande av fakta om hur Sverige kontrollerar livsmedels-
hygien vid vilthanteringsanläggningar. FVO anser att kontrollen av
livsmedelstillsatser i stort sett fungerar, men att det finns vissa brister i
inspektörernas kunskap och erfarenhet av sådan kontroll. FVO konsta-
terade att kontrollen av material i kontakt med livsmedel endast om-
fattar användningen och inte tillverkare och importörer av material.
Detta, i kombination med avsaknad av laboratorieanalyser och skrift-
liga kontrollförfaranden, gör att kontrollen bedömdes vara bristfällig.
Kontrollen av GMO fungerade i stort sett som den skulle, till exempel
när det gällde rutiner och metoder för laboratorieanalyser, rutiner för
uppföljning av åtgärder och sanktioner. Det fanns dock vissa brister,
bland annat hur representativ provtagningen var och att kontrollen till
stor del baserades på dokumentkontroll och mindre på provtagning
och analys.

Medverkan i Efsa:s arbete
Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, har under
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året intensifierat det vetenskapliga samarbetet med medlemsstaterna.
Arbetet har fokuserats på att öka användningen av de verktyg för ve-
tenskapligt samarbete som har utvecklats av Efsa:s rådgivande grupp,
Advisory Forum. Exempel på detta är Informationsplattformen (IEP),
där Sverige tillsammans med övriga medlemsstater nu publicerar re-
sultaten av nationella studier om livsmedelssäkerhet.

Efsa:s nätverk för mikrobiologisk riskvärdering har funnits sedan
november 2007 och en utveckling av nätverkets roll diskuteras.

Livsmedelsverket är representerat i en Efsa-arbetsgrupp om växtex-
trakt som används i livsmedel. Arbetsgruppen sammanställer ett kom-
pendium i tabellform över växter som innehåller ämnen som kan inne-
bära risker i livsmedel. I kompendiet anges växtens vetenskapliga (latins-
ka) namn, växtdel (om det är känt vilken växtdel som innehåller toxiska
substanser), innehållsämnen (om de är kända), viss information om ef-
fekter, referenser m.m. En uppdaterad version, som innehåller informa-
tion om drygt 1 200 växter, kommer att publiceras under våren 2012.

Livsmedelsverket har en representant i GMO-panelen, vars arbete
rör genetiskt modifierade organismer. Ett viktigt uppgift är att göra
riktlinjer för riskvärdering av GMO inom EU. Verket har en represen-
tant i PPR-panelen, som behandlar bekämpningsmedel. Den största frå-
gan som panelen arbetade med under året var metoder för att riskvär-
dera kumulativa effekter av bekämpningsmedelsrester i livsmedel.

Risk- och nyttovärderingar
Gränsvärden för långlivade miljöföroreningar i fisk från
Östersjöområdet
Sedan 2002 har Sverige haft ett tillfälligt undantag från EU:s dioxin-
gränsvärden för dioxiner och dioxinlika PCB:er, vilket innebär att
Sverige får sälja fisk som överskrider gränsvärdena på den svenska
marknaden. Inför EU:s beslut 2011 om eventuell förlängning av un-
dantaget fick Livsmedelsverket regeringens uppdrag att bland annat
göra en risk- och nyttovärdering av strömming och sill från Östersjön
och laxfiskar från Östersjön, Vänern och Vättern. Värderingen visade
att folkhälsan sannolikt skulle påverkas positivt om undantaget från
gränsvärdena för ämnena i strömming, sill och vissa vildfångade laxfi-
skar från Östersjöområdet slopades. Konsumenterna skulle därigenom
skyddas från konsumtion av fisk med mycket höga halter av dioxiner
och dioxinlika PCB:er. Intaget av viktiga näringsämnen, som vitamin
D och n 3-fettsyror, kan tillgodoses via konsumtion av fisk som klarar
gränsvärdena. Regeringen valde dock att ansöka om fortsatt svenskt
undantag och beslut om att permanenta undantaget fattades av kom-
missionen i december 2011 och gäller från och med den 1 januari 2012.

Bly i vatten från kaffemaskiner
Institutet för miljömedicin (IMM) rapporterade i början av året höga
blyhalter i vattnet i sina kaffemaskiner. En riskvärdering gjordes, som
fokuserade på att ge förslag på acceptabel exponering från en enskild
källa, i detta fall kaffe. En referenshalt etablerades med bland annat
Livsmedelsverkets råd till gravida om kaffekonsumtion och Efsa:s refe-
renspunkter för blyexponering som underlag. De funna halterna var
högre än den framtagna referenshalten.
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Avloppsslam på åkermark
Livsmedelsverket svarade på ett remissyttrande om Svenskt vattens
rapport om regler för certifieringssystemet REVAQ. Systemet används
för att certifiera arbetet på avloppsreningsverk som sprider avlopps-
slam på åkermark. Svenskt vattens rapport beskriver reglerna för
REVAQ inklusive delmål för ackumuleringstakten av olika spårele-
ment. I verkets remissvar föreslås bland annat att man bör förtydliga
vad de föreslagna minskningarna av ackumuleringstakten innebär.

Barns intag av nitrit och nitrat
Livsmedelsverket bedömde det totala intaget av nitrat och nitrit från
tillsatser, dricksvatten och grönsaker. Studien var unik så till vida att
den totala exponeringen från flera olika källor användes för riskvär-
deringen. Studien visade att det finns risk för stora intag bland barn.
Resultaten kommer att ingå i underlaget till en risk- och nyttovärdering
av nitrit/nitrat 2012.

Gravida och ammande kvinnors exponering för miljöföroreningar
Livsmedelsverket har sedan 1996 undersökt tidstrender av gravida och
ammande kvinnors exponering för miljöföroreningar. Arbetet har del-
finansierats av Naturvårdsverket. En undersökning av hur halterna av
vissa perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) i blodserum förändras un-
der perioden 1996–2010 visar att utfasningen av kemikalier relaterade
till perfluoroktansulfonat (PFOS), och även till viss del perfluoroktanoat
(PFOA), har resulterat i minskande nivåer av dessa ämnen i kroppen.
Däremot ökar nivåerna av vissa sulfonater och karboxylater, vilket vi-
sar att exponeringen för dessa har ökat efter utfasningen av PFOS och
PFOA. PFAS är en substansgrupp som hamnar i maten via förorening
av miljön.

Fisk från förorenade sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag har i vissa delar av landet förorenats av PFAS på
grund av användning av ämnena i brandsläckningsskum vid flygplat-
ser. En preliminär riskvärdering av förorenad fisk antyder att vuxna
konsumenter, som i åratal äter denna typ av fisk flera gånger i veckan,
kan riskera att nå upp till intag som ligger över Efsa:s tolerabla dag-
liga intag (TDI). För barn ökar risken att överskrida TDI redan vid en
genomsnittlig konsumtion någon gång per vecka under lång tid. Risk-
värderingen av denna typ av förorening i livsmedel är dock osäker,
eftersom kunskapen om den svenska befolkningens exponering och om
ämnenas toxicitet fortfarande är mycket bristfällig.

Rävens dvärgbandmask
Med anledning av de första fynden av parasiten Echinococcus multi-
locularis (rävens dvärgbandmask) hos rävar i Sverige gjordes 2011 en
riskvärdering av smitta via livsmedel. Parasiten lever normalt i tarm-
kanalen hos räv, men kan även bäras av andra köttätande däggdjur,
till exempel hund. Den sprids mellan rävarna via smittade smågnaga-
re, som i sin tur har blivit smittade via parasitägg från rävens avfö-

Perfluorerade ämnen används
bland annat till impregnering av
textil, läder och papper - t.ex.
livsmedelsförpackningar, för att
bilda släta, vatten-, fett- och
smutsavvisande ytor. Dessa
svårnedbrytbara ämnen an-
vänds också i rengöringsmedel
och brandsläckningsskum.
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ring. Om människor får i sig de för ögat osynliga parasitäggen kan de
drabbas av den ovanliga, men mycket allvarliga, sjukdomen alveolär
echinococcus (AE). Inkubationstiden för sjukdomen kan vara flera år
(5 till 15 år). Mycket kunskap saknas för att göra en fullständig risk-
värdering. Det är bland annat oklart vilken roll livsmedel har som
spridningsväg, men risken för sjukdomen bedöms utifrån antalet rap-
porterade fall i Europa vara mycket låg. Detta gäller även i områden
där E. multilocularis är vanlig hos räv.

Bekämpningsmedel
På bekämpningsmedelsområdet har 84 riskvärderingar gjorts. Inom
EU pågår en omregistrering av godkända substanser och Sverige är
rapportör för två av dessa. Underlag till Efsa för slutligt beslut av kom-
missionen har lämnats för ytterligare 17 aktiva substanser för godkänd
användning inom EU eller som underlag till förslag på gränsvärden.
Livsmedelsverket har bedömt underlag från berörda medlemsstater och
gjort en riskvärdering för beslut om harmoniserade EU-gränsvärden
för en substans. Inom biocidområdet har tio nationella godkännanden
utvärderats.

Kartläggning av antibiotikaresistenta bakterier på kött
Bakterier som blir motståndskraftiga mot antibiotika är ett av de största
hoten mot folkhälsan och medför alltmer problem för sjukvården och
samhället. Livsmedel kan vara en spridningsväg för antibiotikaresistenta
bakterier från djur till människor, men det är idag oklart vilken bety-
delse den har för resistensproblematiken i stort. Livsmedelsverket har
därför, tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt och Smitt-
skyddsinstitutet, kartlagt förekomsten av antibiotikaresistenta bakte-
rier på kött. Syftet var att öka kunskapen om livsmedels betydelse som
spridningsväg för antibiotikaresistens och därmed bidra till kunskaps-
underlag för riskhantering. Livsmedelsverket har med hjälp av kom-
muner, livsmedelsimportörer och köttbranschen tagit drygt 600 prover
av infört eller importerat nöt-, gris- och kycklingkött och svenskt kyck-
lingkött för att ta reda på om det innehöll antibiotikaresistenta, så
kallade ESBL-bildande E. coli-bakterier.

Kartläggningen visar att dessa bakterier förekommer på kött från
samtliga undersökta djurslag, men är vanligast på kycklingkött. En-
dast en liten andel av generna i de resistenta bakterierna på kött över-
ensstämmer med motsvarande gener hos samma typ av resistenta bak-
terier från sjuka människor i Sverige. Detta tyder på att kött verkar ha
begränsad betydelse som källa för de problem som finns inom sjukvår-
den.

Riksprojekt 2010 om listeria i färdigförpackad mat
Livsmedelsverket initierar så kallade riksprojekt varje år, där alla loka-
la kontrollmyndigheter inbjuds att delta. Modellen med riksomfattande
undersökningar syftar till att få bättre underlag för att värdera risker
och därmed på sikt åstadkomma en mer effektiv livsmedelskontroll.
Riksprojekten består i att lokala kontrollmyndigheter provtar och analy-
serar inom ett specifikt område. Analyssvaren rapporteras till Livsme-
delsverket, som sammanställer och redovisar studien.

Maten är säker
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Listerios, en allvarlig infektion orsakad av bakterien Listeria mono-
cytogenes, har under de senaste åren ökat i både Sverige och övriga
EU. Framför allt är det befolkningsgruppen över 65 år som drabbas.
För att kartlägga förekomsten av listeria i Sverige i de tre kategorier
av livsmedel som inom EU bedöms vara av störst risk har 1 590 prov
analyserats under 2010, i antal ungefär jämnt fördelade mellan de tre
grupperna. Kategorierna var fisk (gravad, kallrökt, varmrökt), mjuka
och halvmjuka ostar (Brie, Camembert etc.) och värmebehandlade kött-
produkter (skivat skinka, kalkon etc.). I samtliga EU-länder, inklusive
Sverige, gjordes under 2010 en motsvarande studie med samma kate-
gorier av livsmedel, där sammanlagt cirka 12 000 prov analyserades.
Resultatet väntas under 2012. I den svenska studien påvisades listeria i
14 procent av proven av gravad fisk, i 14 procent av den kallrökta fis-
ken och 1,7 procent av den varmrökta. Vidare hittades listeria i 1,2
procent av köttproven och i 0,4 procent av ostproven. Listeria får före-
komma i livsmedel, men inte i halter över en viss gräns. Av de totalt 74
listeriapositiva proven hade fyra för höga halter  två prov av gravad
fisk, en kallrökt fisk och en ost. Övriga positiva prov hade låga halter.
Förekomsten av listeria i kallrökt fisk har, jämfört med en studie från
2001, ökat från 7 till 14 procent.

Förvaringstemperaturen i butik undersöktes och var många gånger
högre än den rekommenderade, till exempel förvarades 40 procent av
fiskproverna i för hög temperatur. Större produktionsanläggningar av
livsmedel ingående i projektet undersöktes också. I hälften av anlägg-
ningarna påvisades listeria, dock i de flesta fall i golvbrunnar. Riks-
projektet rapporterades 2011.

Livsmedelsverket tog fram ett antal förslag till åtgärder utifrån pro-
jektets resultat. Företag som producerar riskprodukter måste bli bättre
på att identifiera, förebygga, eliminera och reducera faror. Förvaring
av färdiga produkter vid för hög temperatur visade sig vara ett pro-
blem. Berörda branscher bör uppmuntras att arbeta med att utveckla
branschriktlinjer som tar hänsyn till riskerna med L. monocytogenes.
Livsmedelsverket behöver se över och utveckla det material som finns
om mikrobiologiska kriterier i vägledningar till kontrollmyndigheter
och företag.

Övriga undersökningar
VISK – Virus i vatten, en skandinavisk kunskapsbank
Livsmedelsverket deltar i Visk, ett regionalt EU-projekt som syftar till
att minska problemet med vattenburen smitta som följer av förändrat
klimat. Under året har Livsmedelsverket deltagit i de mätningar av no-
rovirus (vinterkräksjukevirus) i råvatten som görs i Sverige, Danmark
och Norge. Mätningarna görs genom analys av musslor och visar för-
vånansvärt höga halter av norovirus. Provtagningen sker månadsvis
under två år och avslutas i slutet av 2012. Livsmedelsverket leder även
ett delprojekt i Visk, där en större epidemiologisk undersökning ska
genomföras i Ale kommun 2012.

Livsmedelsanalyser vid utbrott av matförgiftning
Under året har Livsmedelsverket gjort mikrobiologiska livsmedelsana-
lyser i samband med 16 misstänkta matförgiftningsutbrott. Det har

Maten är säker
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gällt att påvisa salmonella, shigella, aeromonas, listeria, verotoxinpro-
ducerande E. coli och norovirus. Ett exempel är ett fall, där mat från
en restaurang distribuerades till ett sällskap på cirka 200 personer. Av
dessa blev 56 sjuka. I en skaldjursmix som hade använts i en sallad iso-
lerades kolonier av Salmonella Heidelberg, S. Saintpaul, S. Java och
S. Bareilly. Dessutom påvisades Shigella sonnei. Samma typer av bak-
terier hade hittats hos de insjuknade gästerna.

Dricksvatten är ett livsmedel som konsumeras dagligen och i stora
mängder. Ledningsnäten för vattnet är omfattande och delas av ett
stort antal konsumenter. Mikrobiella föroreningar kan därför leda till
utbrott med många sjuka, vilket blev tydligt under utbrotten av
cryptosporidos i Östersund och Skellefteå med tusentals insjuknade vin-
tern 20102011. Vid utbrott är problemet ofta fekal förorening och i
sådana finns de sjukdomsframkallande mikroorganismerna i mycket
låg koncentration. Därför bygger dagens analysmetoder på så kallade
indikatorer, som finns i större mängder och är lättare att analysera.
Under de senaste åren har Livsmedelsverket arbetat med att sätta upp
metoder, där förekomsten av sjukdomsframkallande bakterier, virus
och parasiter kan undersökas i större volymer vatten än vad som tidi-
gare har varit möjligt. Cirka 50 liter råvatten eller 1001 000 liter
dricksvatten reduceras till en hanterbar provvolym, där mikroorganis-
merna sedan kan påvisas. Livsmedelsverket kan i dag analysera cryp-
tosporidium och giardia med samma metod som användes vid utbrot-
ten i Östersund och Skellefteå. Det betyder att den nationella beredska-
pen att hantera ett stort antal prover är bättre i dag än för ett år sedan.
När det gäller andra mikroorganismer har verket arbetat med bland
annat campylobacter, verotoxinproducerande E. coli och norovirus.

Denna metod för analys av mikroorganismer i stora vattenvolymer
är också intressant för frågor som rör högpatogena bakterier. Resurs-
laboratorium för beredskapsdiagnostik (RUB) är ett samverkansprojekt
mellan Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt. Pro-
jektet syftar till att bygga upp förmågan att analysera förekomst av
allvarlig bakteriell smitta i livsmedelskedjan, vilket inkluderar vatten.
Metoden har anpassats för att kunna analysera förekomst av Bacillus
anthracis (mjältbrand) och Francisella tularensis (harpest) i vatten, två
högpatogena arter som förekommer naturligt i Sverige. Vid somma-
rens mjältbrandsutbrott bland nötboskap som betar i Kvismare natur-
skyddsområde användes metoden för att provta vattnet intill betesmar-
ken, där de smittade och sedermera döda korna hade gått. För att öka
beredskapen för analys av allvarlig smitta i vatten används denna ana-
lysmetod via Forum för beredskapsdiagnostik (FBD) även vid Smitt-
skyddsinstitutet (SMI) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Utveckling av analysmetoder
Provtagning och analys stödjer och kompletterar livsmedels- och
dricksvattenkontrollen i Sverige och andra länder. En förutsättning för
trovärdiga analysresultat är tillförlitliga metoder. Standardiserade ana-
lysmetoder tas därför fram för både livsmedel och dricksvatten i olika
standardiseringsorganisationer. Livsmedelsverkets deltar i sådant utveck-
lingsarbete inom Svenska Standardiseringsinstitutet (SIS), Nordisk Me-
todik Kommitté för Livsmedel (NMKL), den europeiska standardise-
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ringsorganisationen (CEN) och globalt inom Internationella standardise-
ringsorganisationen (ISO).

Under året har en ISO-metod för beräkning av mätosäkerhet vid
kvantitativa mikrobiologiska analyser blivit klar. Standarden kommer
att få stor betydelse för laboratorier med ackrediterade mikrobiologis-
ka analyser, eftersom det från och med 2011 finns ett krav på att kunna
uppge mätosäkerhet vid angivande av analysresultat. Livsmedelsver-
ket har genom SIS bidragit till utformningen av standarden och vid
seminarier informerat svenska analyslaboratorier om metodiken.

Efterfrågan på snabbare analyssvar gör att mikrobiologiska snabb-
metoder används allt mer. För att få användas i enlighet med den euro-
peiska livsmedelslagstiftningen krävs att tillverkaren visar att snabbme-
toden vid validering ger likvärdiga analysresultat jämfört den referens-
metod som anges i lagstiftningen. Livsmedelsverket deltar därför i Nord-
Val, den del av NMKL som utvärderar valideringar av snabbmetoder.
Under 2011 har NordVal utvärderat två helt nya snabbmetoder och
förnyat 16 utvärderingar.

Under året validerades en metod för analys av 38 mykotoxiner (mö-
gelgifter) i spannmål (vete, havre och råg). Med denna metod kan be-
tydligt fler mykotoxiner än tidigare snabbt analyseras. Metoden kan
bland annat användas för analys av spannmål vid kris, exempelvis vid
längre tids extremt varmt och fuktigt väder. Förändrat klimat kan också
göra att halten av mykotoxiner, som inte tidigare har varit vanliga i
Sverige, ökar.

Livsmedelsverket har validerat och ackrediterat en ICP-MS-metod
för analys av totalt 15 metaller. Analys av kvicksilver kräver en sepa-
rat analysmetod. Därför har också en metod för analys av totalkvick-
silver i livsmedel validerats och ackrediterats.

En metod för analys av dioxiner och PCB:er har satts upp på hög-
upplösande gaskromatograf och valideringsarbetet pågår. Ett system
för automatiserad provupparbetning inför analys har också köpts in,
vilket kommer att effektivisera provupparbetningssteget avsevärt.

Under 2011 togs en multimetod för kontroll av ett tjugotal förbjudna
steroider och andra hormoner i animala livsmedel fram. Den nya multi-
metoden ersätter fem singelmetoder och med den kan flera hormoner,
som inte tidigare har kontrollerats i Sverige, men som misstänks an-
vändas illegalt i vissa länder inom EU, analyseras.

Under FVO-inspektionen 2010 fick Sverige kritik för att kontrollen
av antibiotika i honung omfattade för få substanser. De befintliga me-
toderna för honung utökades därför med tolv substanser 2011. En del
av dessa substanser kunde ingå i kontrollen redan samma år.

Inom musselkontrollen har den så kallade Lawrencemetoden för
screening av marina biotoxiner i musslor satts upp och validerats. Me-
toden har lagts ut på externt laboratorium och ska användas för över-
vakning av paralytiska algtoxiner PST (Paralytic shellfish poisoning
toxins) i musslor.

De befintliga multimetoderna för bekämpningsmedel i cerealier, ani-
malier och vegetabilier har utökats med ett femtiotal nya ämnen och
flera nya matriser enligt krav från kommissionen.

En metod för analys av mikrocystiner, toxiner från cyanobakterier
(blågröna alger), i råvatten och dricksvatten har tagits fram.

Maten är säker
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Maglädje  en lugn
och trivsam måltidsmiljö
(Ur ”Bra mat i äldreomsorgen”)
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Livsmedelshanteringen är redlig

Bedömning av måluppfyllelse

Livsmedelsverket bedömer att målet ”livsmedelshanteringen är redlig” inte
har uppnåtts. Kontrollen inom redlighetsområdet behöver utvecklas. De kon-
trollinsatser som gjordes under 2011 visar att det finns behov av utökad kon-
troll inom olika områden, till exempel hälsokost, tillsatser och GMO i livs-
medel. EU:s nya informationsförordning, som beslutades 2011, ger dock stora
möjligheter till förbättringar för såväl företag som konsumenter. Livsmedels-
verkets vägledning för riskklassning av livsmedelsföretag i leden efter primär-
produktionen har även reviderats. Verksamheter som har ansvar för märkning
av produkter till konsument får från och med 2012 utökad kontroll.

Verksamhetsbeskrivning

Det är viktigt att konsumenten inte blir lurad eller vilseledd. Livsme-
delsverket arbetar med redlig hantering för att konsumenten ska kunna
göra medvetna val av livsmedel. Varje livsmedel ska vara vad det ut-
ges för att vara. Det kan gälla näringsinnehåll, sammansättning, vikt
och volym, ursprung, produktionssätt (till exempel genmodifierade el-
ler ekologiska livsmedel) eller hur livsmedlet exponeras i butiken. EU
har gemensam lagstiftning för hur livsmedel ska märkas och Livsme-
delsverket deltar i rådets arbetsgrupper, liksom i kommissionens ar-
betsgrupper och kommittéer. Utifrån lagstiftningen har Livsmedelsver-
ket utvecklat vägledningar till kontrollmyndigheter och information
till företag. Genom olika kartläggande undersökningar tar verket reda
på om det finns brister i redligheten och resultaten används som under-
lag för riktad, offentlig kontroll. Det har inte varit möjligt att skilja ut
kostnader för enskilda prestationer. Orsaken är att många insatser in-
verkar på flera mål och att arbetet bedrivs med ett helhetsperspektiv.

Livsmedelshanteringen är redlig, kostnader och intäkter (tkr)

2009 2010 2011

Intäkter utöver anslag 28 686 35 540 33 560
Kostnader 45 151 47 859 45 104

Andel av Livsmedelsverkets kostnader (%) 10,4 11,0 9,7
Antal årsarbetskrafter 53 62 52

Redlig hantering; kostnader (tkr)

2009 2010 2011
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Indikatorer

Avvikelser i kontrollpunkter för redlighet
Indikatorer för redlig hantering av livsmedel
Sedan 2007 följs en indikator för redlig hantering av livsmedel. Den
utgörs av avvikelser i rapporteringspunkter från livsmedelskontrollen.
Vid inrapporteringen av 2010 års kontroll i januari 2011 var dock de
tekniska problemen stora med både kontrollmyndigheternas inrappor-
terande system och Livsmedelsverkets mottagande nya system. Inrap-
porteringen blev därför så bristfällig att någon redovisning av avvikel-
ser i kontrollpunkter för redlighet inte kan lämnas.

Konsumenternas bedömning av redligheten i Sverige
I den förtroendeundersökning som Livsmedelsverket lät göra under se-
nare delen av hösten 2011 intervjuades cirka 1 000 konsumenter om
information om livsmedel. Var femte konsument (19 procent) bedömer
att risken är stor eller mycket stor att informationen på livsmedelsför-
packningar är felaktig eller ofullständig. Ungefär lika många anser att
risken är stor eller mycket stor att informationen om oförpackade livs-
medel (21 procent) eller att informationen vid servering av livsmedel
på till exempel restaurang (24 procent) är felaktig eller ofullständig.

Regelutvecklingsarbete

Ändringar av märkningsregler
En ny EU-förordning som anger hur livsmedel ska märkas har anta-
gits. Nytt är bland annat att näringsdeklaration blir obligatorisk på
många färdigförpackade livsmedel. Uppgift om energivärde och mäng-
den fett, mättat fett, kolhydrater, sockerarter, protein och salt ska anges.
Sverige har drivit frågan om att texten i ingrediensförteckningen på
livsmedelsförpackningarna ska ha en viss minsta storlek för att öka
läsbarheten. Ett sådant krav har införts i förordningen. Tidigare omfatta-
des bara nöt- och kalvkött, honung, frukt, olivolja m.fl. av kravet på
märkning med ursprung. Enligt de nya bestämmelserna ska också kött
från gris, får, get och fjäderfä också ha ursprungsmärkning. Detsamma
gäller om ursprunget för ett livsmedel anges, men huvudingredienserna
har ett annat ursprung, till exempel utländska blåbär i sylt som anges
ha svenskt ursprung. Andra regler som har införts är att ingredienser
som kan orsaka allergi eller intolerans ska framhävas med till exempel
fet eller kursiv stil för att synas bättre. Nedfrysningsdatum ska anges
på fryst kött och fisk. Kött- och fiskprodukter som är sammanfogade av
olika bitar ska märkas med uppgift om detta. Den vegetabiliska råva-
ran ska anges för vegetabiliska oljor och fetter. Den angivna nettovik-
ten på glaserade livsmedel får inte omfatta glaseringen. Om ett livsme-
del innehåller nanoingredienser ska det anges i ingrediensförteckningen.

Sammantaget innebär de nya reglerna i informationsförordningen
att konsumentens möjligheter att göra hälsosamma och välgrundade
val av mat kommer att öka. Producenter och handel har nu tre år på
sig att införa den nya märkningen, utom när det gäller reglerna för nä-
ringsdeklaration, som måste tillämpas senast om fem år.



31Resultatredovisning 2011 Livsmedelshanteringen är redlig

Handelsnormer och skyddade beteckningar
Ett förslag om ändring av handelsnormerna inom EU diskuterades i
ministerrådet under året. Förslaget innebär att fler livsmedel än tidi-
gare kommer att omfattas genom att en allmän handelsnorm skapas
samt att kommissionen kommer att få långtgående befogenheter att
anta nya specifika handelsnormer. Många medlemsstater är kritiska
mot detta och anser att befintliga regler är tillräckliga. Sverige har
därför tagit initiativ till en informell arbetsgrupp, för att samla de län-
der som vill arbeta för enklare regler.

Kommissionen har tagit fram ett förslag om att ersätta befintliga
regler om skyddade beteckningar på livsmedel. I förslaget ingår även
nya kvalitetsbeteckningaroch kriterier för produkter från bergsområden
och för produkter som säljs direkt från gården.

Vin
Efsa har publicerat tre vetenskapliga utlåtanden om lyzosym som till-
sats i vin och om kasein, kaseinat, mjölk och ovalbumin/äggvita för
användning som klarningsmedel i vin. Efsa fann inte att det var motive-
rat med något permanent undantag från märkningskravet för allergener.
När det gäller vintillverkningsmetoder, där vin behandlas med silver,
har miljöaspekter beaktats i förhandlingsarbetet. En resolution från
den internationella organisationen för vin (OIV) från 2009 gäller behand-
ling av vin med silverklorid för att ta bort dålig lukt. Vinet filtreras
efter behandlingen, så att ett gränsvärde på 0,1 mg/l för silver iakttas.
Sverige har tidigare invänt mot resolutionen av olika skäl. Ett skäl är
att silver inte är bra för hälsan och att gränsvärde saknades i resolutio-
nen, ett annat att, sedan ett gränsvärde hade förts in, miljöaspekter har
inverkat på bedömningen. Sverige fortsatte därför att verka för att det
inte ska tillåtas. Resolutionen har röstats igenom i OIV, men är inte
komplett. Det var inte aktuellt att tillåta användning i EU 2011 på
grund av invändningar från Sverige.

Sprit
Ändringar har gjorts i spritförordningens bilaga III och gäller nya och
ändrade skyddade geografiska beteckningar för spritdrycker, bland an-
nat för smaksatt vodka. Ändringarna kommer att granskas av rådet
och Europaparlamentet innan de slutligt kan antas. Ett förslag till till-
lämpningsförordning till förordningen (EG) nr 110/2008 om spritdrycker
har förhandlats under hösten.

Varustandarder
En ändring av varustandarden för juice har röstats igenom i Europa-
parlamentet. Nu återstår omröstning i ministerrådet. En viktig föränd-
ring är att det, när direktivet börjar tillämpas, inte längre är tillåtet att
tillsätta socker till fruktjuice.

Vägledningar
Nuvarande vägledning för riskklassning av livsmedelsföretag i leden
efter primärproduktionen har reviderats och ska tas i bruk 2012. Kon-
troll av märkning har lyfts fram som ett viktigt område. I förhållande
till tidigare modell får verksamheter som har ansvar för märkning av
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produkter till slutkonsument utökad kontrolltid. Detta bör leda till en
utveckling av kontrollen på redlighetsområdet.

Kontroll av redligheten i livsmedelshanteringen

Kontroll av nyckelhålsmärkning
Livsmedelsverket genomförde 2011 ett kontrollprojekt om nyckelhåls-
märkning i samarbete med livsmedelsmyndigheterna i Norge och Dan-
mark. Den svenska delen av projektet omfattade kontroll av tillverk-
ning, införsel och presentation i butik av nyckelhålsmärkta livsmedel.
Undersökningen utfördes av sju kommuner och Livsmedelsverket. Kött,
fisk, vegetabiliska produkter, färdigrätter, hårt och mjukt bröd och
frukostflingor, totalt 65 produkter från 36 verksamheter (mellan 0 och
31 produkter per livsmedelsgrupp), granskades. Butiker (fem stycken)
granskades bara av en kommun. Resultatet från den svenska delen av
projektet visar få fel i utformningen av nyckelhålssymbolen, men att
några livsmedel inom respektive grupp inte uppfyllde villkoren för
nyckelhålsmärkning. Trots att nyckelhålsmärkta produkter ska ha full-
ständig näringsvärdesdeklaration, saknades en sådan eller var ofull-
ständig på vissa livsmedel. Den svenska undersökningen visade också
att några få avvikelser förekom i nästan alla livsmedelsgrupper, men
att det inte fanns tecken på att någon särskild livsmedelsgrupp eller nå-
got särskilt villkor hade fler avvikelser än andra. På grund av det låga
antalet kontrollerade livsmedel kan undersökningen inte ge svar på
hur vanlig felmärkning med nyckelhålet är. I de butiker där använd-
ningen av nyckelhålssymbolen på hyllkanter, skyltar m.m. granskades
förekom ingen felaktig användning. De brister som framkom i projek-
tet har följts upp av respektive kontrollmyndighet inom ramen för de-
ras kontrollansvar.

Undersökningen visar att det är angeläget att kontroll av nyckelhåls-
märkning, inklusive näringsvärdesdeklaration, ingår i den offentliga
kontrollen av livsmedel på samma sätt som andra redlighetsfrågor.
Livsmedelsverket kommer att använda undersökningsresultatet i arbe-
tet med att se över och förbättra informationen på sin webbplats för
företag när det gäller korrekt användning av nyckelhålssymbolen.

Kontroll av GMO i livsmedel
Livsmedel, som innehåller GMO, ska märkas så att konsumenten kan
göra ett val. Livsmedel som innehåller (inblandning av) GMO över
0,9 procent måste märkas med uppgift om detta. Det är frivilligt att
ange GMO-ingrediensens ursprung. Om företaget inte har rutiner för
spårbarhet och märkning måste även produkter med små mängder GMO
märkas med uppgift om detta. Livsmedelsverket genomförde 2011 i
samarbete med sex kommuner ett GMO-projekt, där tio företags pro-
dukter kontrollerades med avseende på om de innehöll godkända res-
pektive icke godkända genetiskt modifierade organismer. Provtagningen
genomfördes hos livsmedelsföretag som hade sport- och bantningspro-
dukter innehållande soja eller risprodukter från Kina. Totalt togs 13
soja- och tre risprover ut för analys. Sex produkter innehöll spår av den
genetiskt modifierade sojan GTS 40-3-2, medan en produkt innehöll 38
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procent av samma soja i förhållande till det totala sojainnehållet. Sojan
GTS 40-3-2 är godkänd i EU för användning i livsmedel och foder. I
fyra av fallen hade företagen angett att sojans ursprungsland var USA.
Inget genetiskt modifierat ris påträffades i de risprodukter från Kina
som togs ut för analys. Fyra företag hade rutiner för spårbarhet och
märkning, dvs. för hur de undviker GMO i sina produkter. Två av
företagen, som hade produkter där genetiskt modifierad soja påträffa-
des, hade inte någon sådan rutin. Resultatet visar att små inbland-
ningar av genetiskt modifierad soja i sojabaserade sport- och bantnings-
produkter förekommer, särskilt om produkterna eller sojan kommer
från USA. Den GMO-soja som påträffades i analyserna är riskbedömd
och godkänd, vilket betyder att det inte finns någon risk för männis-
kors hälsa att äta den.

Under året satte Livsmedelsverket upp och validerade två metoder
för detektion av genmodifierad soja respektive majs. I samarbete med
kommissionens gemensamma forskningscenter i Geel, Belgien, har verket
deltagit i tre certifieringsstudier av referensmaterial för GMO-analys.

Kartläggning av hälsokostprodukter
Farliga hälsokostprodukter är ett ökande problem, där kontrollansvaret
ofta delas mellan flera olika myndigheter. Av den anledningen har Livs-
medelsverket sedan 2009 bedrivit ett projekt för att dels få en uppfatt-
ning om hur stort problemet med farliga hälsokostprodukter är, dels ta
fram en kontrollmodell. En kartläggning gjordes av produkter som
säljs via internet, men även kan köpas på till exempel ”gym”,  och en
rapport publicerades i mars 2011. Det visade sig att vissa av de under-
sökta företagen hade mycket dålig kunskap om, eller av någon annan
anledning valde att inte följa, den lagstiftning som gäller för livsmedel
inklusive kosttillskott. Ett arbetssätt för hur kontrollen kan effektivise-
ras har tagits fram. Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Konsu-
mentverket har tydliggjort respektive myndighets mandat och ansvar
att agera mot produkter på marknaden som antingen vilseleder eller
riskerar att skada konsumenter. Några ändringar i livsmedelslagstift-
ningen har föreslagits, där en innebär reglering av koffein i livsmedel.
Den bereds för närvarande av Livsmedelsverket.

Ärenden om ekologiska livsmedel
Antalet ansökningar till Livsmedelsverket om importtillstånd och dis-
pens att använda konventionella ingredienser i ekologiska livsmedel
var drygt 200, vilket är på ungefär samma nivå som 2010. Under året
hanterades fem avvikelseärenden, som alla, efter diskussion med före-
tagen, ledde till korrigerande åtgärder. Några formella beslut har där-
för inte behövt fattas.

Livsmedelstillsatser
Under 2011 ökade kontrollmyndigheternas kompetens och fokus på
området livsmedelstillsatser. I det riksprojekt om märkning som ge-
nomfördes 2011 ingick inte bara kontroll av märkning, utan även kon-
troll av användningen av livsmedelstillsatser och renhetskriterier. Pro-
jektet har ökat kunskapen om kontroll av ingrediensförteckningar och
livsmedelstillsatser. Intresset från landets kontrollmyndigheter att delta
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i projektet var stort. Både kommuner (cirka 100 st) och Livsmedelsver-
kets sex regionala enheter  deltog. De 407 produkter som granskades i
projektet var färdigförpackade köttprodukter och färdigförpackad, fär-
diglagad mat. Resultaten från projektet kommer att sammanställas,
utvärderas och publiceras i en rapport 2012. Vid FVO:s inspektion i
juni 2011 framkom att det brister i kontrollen av livsmedelstillsatser,
bland annat behöver kontrollmyndigheternas kompetens höjas för att
kontrollen ska vara effektiv. Riksprojekt 2011 är ett steg på vägen för
att öka kontrollmyndigheternas kompetens om livsmedeltillsatser.
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Matglädje - få hjälpa till i köket
(Ur ”Bra mat för spädbarn”)
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Matglädje
(Ur ”Bra mat för spädbarn”)
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Matvanorna är bra

Bedömning av måluppfyllelse

Livsmedelsverket bedömer att målet ”matvanorna är bra” inte har uppnåtts.
Det finns fortsatt stora behov av och möjligheter till förbättring av matvano-
rna i Sverige.   Andelen personer med övervikt eller fetma är fortfarande stor.
Grupper med lägre utbildning har sämre matvanor och skillnaderna mellan
högutbildade och lågutbildade grupper ökar. Denna utveckling kan komma att
motverkas av den nya skollagens krav på att skollunchen inte bara ska vara
kostnadsfri, utan även näringsriktig. Livsmedelsverkets uppdaterade råd om
mat för spädbarn och småbarn ger även möjligheter till en förbättrad situation.

Verksamhetsbeskrivning

Livsmedelsverket arbetar för att förbättra matvanorna hos befolkningen
i Sverige, särskilt barns och ungdomars förutsättningar att göra med-
vetna val av hälsosam mat. Då är märkningen på livsmedel, i synner-
het näringsdeklarationen, och kunskap om hur uppgifterna kan använ-
das bra verktyg. Även Livsmedelsverkets nyckelhålsmärkning är bety-
delsefull vid valet av livsmedel i butik och på restaurang. Hur nyckel-
hålet får användas regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter. Viktiga
delar i arbetet för bra matvanor är de nordiska och svenska närings-
rekommendationerna, livsmedelsdatabasen och de nationella matvane-
undersökningarna, som underlag för råd om bra matvanor. Råden kom-
municeras via verkets webbplats, trycksaker, upplysningstjänsten, kur-
ser och genom massmedierna. Livsmedelsverket stödjer dem som arbe-
tar med mat och måltider på olika nivåer i samhället, till exempel
barnmorskor, dietister och kostchefer i kommunerna. Arbetet med bra
matvanor kräver att den vetenskapliga utvecklingen följs och kom-
menteras öppet och transparent. Livsmedelsverket deltar även i EU-
och WHO-arbetet i dessa frågor. Det har inte varit möjligt att skilja ut
kostnader för enskilda prestationer. Orsaken är att många insatser in-
verkar på flera mål och att arbetet bedrivs med ett helhetsperspektiv.

Matvanorna är bra, kostnader och intäkter (tkr)

2009 2010 2011

Intäkter utöver anslag 7 808 4 820 6 337
Kostnader 34 416 33 308 37 616

Andel av Livsmedelsverkets kostnader (%) 7,9 7,6 8,1
Antal årsarbetskrafter 31 30 31

Matvanorna är bra;
kostnader (tkr)

2009 2010 2011
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Indikatorer

Förtroendet för Livsmedelsverkets råd
Tidigare mätte Livsmedelsverket konsumenternas syn på trovärdighe-
ten i Livsmedelsverkets råd i en konsumentunderökning. 2011 genom-
förde verket en ny förtroendemätning, där frågorna om råden var om-
arbetade. Därför är resultatet inte jämförbart med tidigare mätningar.
I den nya förtroendemätningen instämmer hälften (54 procent) av kon-
sumenterna i att Livsmedelsverket har vetenskaplig grund för sina råd.
Ingen annan aktör nämns i första hand i så stor utsträckning. Lika
självklar är inte Livsmedelsverket som källa för råd om vad som är
bra matvanor. I denna fråga skulle endast 19 procent i första hand
vända sig till Livsmedelsverket. Detta framgår av intervjuer med cirka
1 000 personer som TNS Sifo har genomfört.

Förändringar i konsumtionsstatistiken
Jordbruksverkets senaste statistik visar att mängden tillgänglig energi
från livsmedel och alkohol fortsätter att öka, från 12 000 kJ per person
1960 till 13 600 kJ per person 2009. Endast små förändringar av inta-
get av fett, protein och kolhydrater har skett sedan 1960. Andelen från
fettintaget har varit relativt konstant, medan andelen från protein har
ökat något och andelen från kolhydrater minskat något. Direktkonsum-
tionen av socker har minskat sedan år 1960, samtidigt som konsumtio-
nen av choklad, konfektyrvaror, läskedrycker, cider m.m. har ökat dra-
matiskt. Ökningstakten har dock inte varit lika hög efter år 2000. Statis-
tiken visar även att vi äter mer frukt, grönsaker, rotfrukter, snacks,
kött, ost, bröd, ris och pasta, medan konsumtionen av mjölk, potatis
och matfett har minskat.

Hälsoutvecklingen i Sverige
Socialstyrelsens ”Folkhälsorapport 2009” redovisar hälsoutveckling i
olika befolkningsgrupper fram till 20062008 och hur den har påver-
kats av levnadsvanor och omgivningsfaktorer. Av rapporten framgår
att hälsan har förbättrats under de senaste decennierna. Det avspeglar
sig i att medellivslängden fortsätter att öka och att den ökar mer bland
män än bland kvinnor. Den viktigaste anledningen till denna utveck-
ling är att hjärt- och kärlsjukdomarna har minskat dramatiskt.

Under de senaste tjugo åren har andelen personer med övervikt eller
fetma ökat. Ökningen tog fart i början av 1990-talet och är större
bland män än bland kvinnor. Nationella undersökningar visar att hälf-
ten av alla män och drygt en tredjedel av alla kvinnor är överviktiga
eller feta (baserat på deras egna uppgifter om längd och vikt). Andelen
överviktiga bland vuxna har inte ändrats under de senaste åren. Ande-
len överviktiga och feta barn och ungdomar har också ökat kraftigt
sedan mitten av 1980-talet. Några undersökningar tyder på att över-
vikt och fetma inte fortsätter att öka bland tioåringar, men det är för
tidigt att säga om en vändning är på väg.

Medellivslängden är högre bland personer med hög utbildning jäm-
fört med personer med låg utbildning och skillnaderna har ökat under
de senaste decennierna.
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Regelutvecklingsarbete

Livsmedel för särskilda näringsändamål
EU-kommissionen har lagt ett förslag till förordning om livsmedel av-
sedda för spädbarn och småbarn och om livsmedel för speciella medi-
cinska ändamål. Förslaget är resultatet av en översyn av reglerna om
livsmedel för särskilda näringsändamål (särnär) och annat EU-regel-
verk, till exempel förordningen om närings- och hälsopåståenden. En
av tankarna bakom förslaget är att täppa till kryphål i regelverket,
något som flera medlemsstater  däribland Sverige  har önskat. För-
slaget har remissbehandlats och diskuterats med olika aktörer, bland
annat verkets expertgrupper och konsumentorganisationer. Det råder
stor enighet om att allergikers och födoämnesintolerantas situation
måste beaktas när det gäller livsmedel som är märkta ”fri från”. Sverige
har, liksom merparten av medlemsländerna, påtalat det olämpliga i
att reglera glutenfritt m.m. under förordningen om närings- och
hälsopåståenden, vilket var EU-kommissionens ursprungliga förslag.
Sedan i oktober 2011, i samband med att informationsförordningen
publicerades, har en möjlig ändring i denna diskuterats, så att gluten-
fritt m.m. regleras där. Sverige arbetar för att texten ska utvidgas, så
att livsmedel för både personer med allergi och födoämnesintolerans
omfattas.

Närings- och hälsopåståenden
Efsa har avslutat ett omfattande arbete med att vetenskapligt granska
om det finns belägg för cirka 2 700 funktionella hälsopåståenden (på-
ståenden som beskriver ämnenas funktion i kroppen) som används om
livsmedel, så kallade artikel 13-påståenden. Under 2011 publicerades
de sista tre av totalt sex omgångar med utlåtanden från Efsa. Gransk-
ningen har pågått sedan januari 2008, när Sverige och de andra med-
lemsstaterna lämnade förslag till hälsopåståenden till kommissionen.

I december röstade EU:s ständiga kommitté för livsmedelskedjan
och djurhälsa (SKLD) om ett förslag till rättsakt med godkännande av
drygt 200 funktionella hälsopåståenden. Den mycket omfattande rätt-
sakten väntas bli publicerad före sommaren 2012. De hälsopåståenden
som inte kommer med i rättsakten, och därmed inte blir tillåtna, kom-
mer att publiceras på kommissionens webbplats. Sju rättsakter om
hälsopåståenden trädde i kraft 2011.

Råd

Arbetet med att uppdatera råden om mat för spädbarn och småbarn
avslutades 2011. De nya föräldrabroschyrerna om mat för barn 0-1 år
respektive 1-2 år sprids huvudsakligen genom barnavårdscentralerna.
Broschyrerna har också översatts till nio olika språk. Råden ger kon-
kret vägledning till föräldrar om vad som enligt den samlade forskning-
en är bra matvanor och broschyrerna är tänkta att delas ut till alla små-
barnsföräldrar. I samband med revideringen har det vetenskapliga un-
derlaget för råd som gäller mat för spädbarn och småbarn gåtts ige-
nom och diskuterats med företrädare för barnhälsovården, berörda
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myndigheter och andra sakkunniga. En ny handledning för personal in-
om barnhälsovården har också tagits fram. Handledningen innehåller
fördjupad information om kostråden och lyfter även fram sådant som
är viktigt att tänka på i samtal med föräldrar. Råden, såväl som under-
laget, finns på Livsmedelsverkets webbplats. Även hanteringsprocessen
är dokumenterad i en särskild rapport. Där beskrivs motiven för att ge
råd, och i så fall vilka, eller inte ge råd utifrån risk- och nyttovärderingar
och andra faktorer. Utbildningsdagar för dietister har anordnats och
medarbetare från Livsmedelsverket har informerat barnhälsovården på
olika platser i landet om de nya råden.

Livsmedelsverket började 2011 arbeta för att förbättra rutinerna för
hur råd ska tas fram och fastställas. Livsmedelsverket deltar även i in-
ternationellt arbete, där samma frågeställningar är i fokus.

Vetenskapligt underlag om matvanor, produktutbud
och näringsinnehåll i livsmedel

Matvaneundersökning
Livsmedelsverket genomför matvaneundersökningar för att följa trender
i livsmedelskonsumtion och matvanor i olika grupper. Informationen
som tas fram används också för att undersöka om kostråd och rekom-
mendationer följs och för att ta reda på om vi får i oss för mycket eller
för lite av olika ämnen. Uppgifterna är helt nödvändiga som underlag
för lagstiftning, utveckling av nya kostråd och för risk- och nyttovärde-
ringar. Riksmaten 2010 är den tredje nationella undersökningen av
vuxnas (18–80 år) matvanor och genomfördes i samarbete med Statis-
tiska centralbyrån. Att inte fler undersökningar har gjorts beror på att
de är mycket arbetskrävande och kostsamma. Datainsamlingen, som
pågick under ett år, avslutades vid halvårsskiftet 2011. Totalt tillfråga-
des 5 000 personer om de ville delta i undersökningen genom att under
fyra dagar registrera allt de äter och dricker via en ny webbaserad
metod och genom att besvara en enkät. Tusen av dessa personer tillfrå-
gades också om de ville lämna blod och urin för att undersöka halterna
av miljögifter och näringsämnen. Miljögiftsundersökningen av mat-
vanor och blod och urin görs i samarbete med Naturvårdsverket. Bear-
betningen av de inkomna svaren påbörjades hösten 2011och de första
resultaten från undersökningen kommer att publiceras under våren 2012.

Livsmedelsdatabasen
I livsmedelsdatabasen finns uppgifter om innehåll av över 50 närings-
ämnen i drygt 2 000 livsmedel och maträtter. Den ska spegla det svenska
livsmedelsutbudet. Livsmedelsdatabasen har flera användningsområ-
det. Den fungerar som ett viktigt verktyg när Livsmedelsverket tar fram
närings- och kostrekommendationer. Den används också vid matvane-
undersökningar, för att följa svenska folkets matvanor. Den utnyttjas
även av många externa användare, både enskilda och inom universi-
tet, kommuner och landsting. Livsmedelsdata kan sökas på Livsmedels-
verkets webbplats och varje månad görs 70 000 sökningar i databasen.
Verket analyserar årligen ett fyrtiotal olika livsmedel, för att hålla
livsmedelsdatabasen aktuell.
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Livsmedelsdatabasen utökades under året med nya analysvärden
för cirka 30 fiskar, fiskprodukter och skaldjur. Med undantag för de
tropiskt odlade fiskarna tilapia och pangasiusmal samt fiskbullar och
fiskpinnar var alla dessa fiskar, fiskprodukter och skaldjur rika på n 3-
fettsyror. Hälften av de analyserade fiskarna, fiskprodukterna och skal-
djuren innehöll mycket vitamin D, de flesta hela det rekommenderade
dagliga intaget i en portion. Allra högst var halten av vitamin D i den
magra fisken tilapia, som innehöll tre gånger det rekommenderade
dagliga intaget av vitamin D per 100 gram. Livsmedelsdatabasen har
också uppdaterats med analysvärden för ett femtontal bärsorter och ett
tiotal industrimargariner. Kött och köttprodukter från vilt och hägnat
vilt samt olja samlades in och analyserades under året. Efter avslutade
analyser kommer analysvärdena för dessa produkter att läggas in i
livsmedelsdatabasen 2012.

Under året har även de formler som används för beräknade närings-
värden för livsmedel  uppdaterats, vilket förbättrar kvaliteten på värde-
na för cirka en fjärdedel av alla livsmedel i livsmedelsdatabasen. Livs-
medelsverket deltar också i det europeiska projektet EuroFIR-NEXUS
med syfte att höja kvaliteten på europeiska livsmedelsdatabaser och
underlätta informationsutbyte mellan livsmedelsdatabaser.

Metaller i barnmat
Under året undersöktes förekomsten av arsenik, kadmium och bly i
livsmedel. De livsnödvändiga spårämnena koppar, järn, mangan och
zink har också undersökts i närmare 100 olika produkter avsedda för
spädbarn och småbarn. Bakgrunden till undersökningen var att man
har funnit höga halter av de främmande ämnena arsenik, kadmium
och bly och de livsnödvändiga mineralerna mangan och koppar i mo-
dersmjölksersättning och barngröt. Projektet syftar till att analysera
halterna av de ämnena och att värdera om det kan finnas risk för barn
att konsumera livsmedlen vid de funna halterna. Intagsberäkningarna
och risk- och nyttovärderingen kommer att avslutas i början av 2012.

Matkorgen 2010
Matkorgsstudier är projekt, där man vid ett tillfälle samlar in och ana-
lyserar livsmedel avseende utvalda näringsämnen och miljögifter. Va-
let av livsmedel baseras på Jordbruksverkets statistik från livsmedels-
försäljningen i Sverige. Analys av dessa livsmedel ger underlag för be-
räkning av hur mycket av de analyserade ämnena  som konsumen-
terna får i sig via maten. Det pågående matkorgsprojektet är Livsmedels-
verkets tredje och livsmedlen inhandlades hos fem livsmedelskedjor i
Uppsala 2010. Projektet fortsatte 2011 med analys av näringsämnen,
metaller  både nyttiga och onyttiga, organiska miljögifter, bekämp-
ningsmedel och PAH i prover från olika livsmedelsgrupper. Prover har
också lagrats, vilket möjliggör ytterligare framtida analyser. Projektet
kommer att presentera framtagna data i en rapport 2012.

Risk- och nyttovärderingar
Livsmedelsverket har värderat innehållet av molybden och krom i en
produkt med mycket lågt energiinnehåll, så kallad VLCD (Very Low
Calorie Diet). Krom och molybden är spårämnen som kroppen behö-
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ver och produkten hade låga halter av ämnena. Värderingen skulle ge
svar på om det medför risk för alltför lågt intag för den som äter pro-
dukten. De analyserade halterna gav ett dagsintag som för båda spår-
ämnena understeg de amerikanska riktvärdena för adekvat intag.
Svenska riktvärden saknas. Med tanke på att brist på dessa spårämnen
är ovanlig och att produkten är tänkt att ätas som enda näringskälla
bara under en kort tidsperiod (högst tre veckor) för viktnedgång, tyder
nuvarande forskningsläge på att risken för negativa hälsoeffekter är
mycket liten.

En dispensansökan om  att höja berikningsnivån för vitamin D i
margarin till 20 mikrogram/100 gram, i stället för 7,510 mikrogram/
100 gram som är föreskrivet idag, har bedömts. För vuxna beräknas en
höjd berikningsnivå i margarin leda till att intaget för de flesta ökar
och att medianintaget når upp till knappt 7,5 mikrogram/dag. Andelen
konsumenter med lågt intag beräknas minska marginellt. För barn i
åldern 4-13 år är det troligt att nyttan med en sådan höjning i marga-
rin överväger den eventuella risken för det stora flertalet. För vuxna
uppskattas nyttan med en höjning vara mindre än för barn. Ansökan
beviljades.

Livsmedelsverket har vidare uppdaterat det vetenskapliga underla-
get om barns (6 mån5 år) intag av kostfiber. Underlaget användes vid
revideringen av kostråden för småbarn. Den nya bedömningen har
kompletterats med nya artiklar och rapporter, bland annat från Efsa,
publicerade fram till och med 2010. Slutsatsen är att de rekommenda-
tioner som Livsmedelsverket fastställde 2008 fortfarande är relevanta.

Spädbarnsnutrition och amning

Inom ramen för Livsmedelsverkets uppdrag att samordna frågor om
spädbarnsnutrition och amning har verket anordnat ett antal möten,
dels med de myndigheter som ingår i samordningsgruppen, dels ett
större möte med samtliga aktörer som ingår i den nationella amnings-
kommittén. Ett möte mellan Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens ge-
neraldirektörer har också ägt rum. Den sjunkande amningsstatistiken,
och vilka åtgärder som kan vidtas för att motverka trenden, diskutera-
des. Vid mötet kom man gemensamt fram till att kunskapen är för liten
om orsakerna till den sjunkande trenden och att Socialstyrelsen därför
ska utreda detta vidare.
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Bedömning av måluppfyllelse

Livsmedelsverket bedömer att målet delvis har uppnåtts. Den förtroende-
undersökning som verket lät TNS Sifo genomföra under senare delen av hös-
ten 2011 visar att konsumenternas förtroende för Livsmedelsverket är i nivå
med deras förtroende för andra jämförbara myndigheter. Konsumenterna för-
knippar Livsmedelsverket med hög kompetens och att det finns vetenskaplig
grund för verkets råd. Däremot kan verket bli bättre på att skapa nya använd-
bara tjänster för konsumenten. Förtroendet för Livsmedelsverket är stort
hos större livsmedelsföretag och kostarbetare, som kommundietister, barn-
morskor och sjuksköterskor. Kommuner, länsstyrelser och mindre företag
har lägre förtroende för verket. Det är första gången som Livsmedelsverket
genomför en förtroendeundersökning som omfattar verkets samtliga mål-
grupper. Undersökningen utgör ett omfattande material. Arbetet med att ana-
lysera resultatet och komma fram till åtgärder görs under 2012.

Indikatorer

Konsumenternas kännedom om och förtroende för
Livsmedelsverket
I förtroendeundersökningen 2011 gjordes cirka 1 000 intervjuer med
konsumenter. Av dessa uppger 84 procent att de känner till Livsmedels-
verket, varav 46 procent ganska eller mycket väl. Av dem som känner
till Livsmedelsverket väl eller ganska väl har 44 procent stort eller
mycket stort förtroende för verket. I föregående års undersökningar
angav 87 procent att de kände till Livsmedelsverket, varav 35 procent
ganska eller mycket bra. Skalan var då annorlunda än 2011 års under-
sökning, varför resultaten inte går att jämföra.

Det är ingen skillnad mellan mäns och kvinnors kännedom och för-
troende, men det är tydligt att förtroendet ökar med utbildningsnivån.
Livsmedelsverket åtnjuter också större förtroende hos barnfamiljer, vilka
samtidigt är den grupp som i störst utsträckning har haft kontakt med
verket under året.

En relativt stor andel av konsumenterna förknippar Livsmedelsver-
ket med hög kompetens inom sitt verksamhetsområde (55 procent) och
att verket har vetenskaplig grund för sina råd (54 procent). Undersök-
ningen visar också att ett mindre andel av konsumenterna anser att Livs-
medelsverket kännetecknas av att utveckla nya användbara tjänster
(13 procent), är lätt att komma i kontakt med (22 procent) eller bidrar
till att skapa matglädje och en positiv måltidsupplevelse (24 procent).

Livsmedelsverket uppfattas som trovärdigt,
snabbt, lyhört och handlingskraftigt
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En annan indikator på trovärdigheten i verkets råd och rekommen-
dationer är att 37 procent av konsumenterna i första hand skulle vända
sig till Livsmedelsverket om de skulle behöva veta mer om risker med
livsmedel eller dricksvatten.

Kontrollmyndigheternas förtroende för Livsmedelsverket
I förtroendeundersökningen 2011 genomfördes cirka 1 000 intervjuer
med medarbetare hos kontroll myndigheterna i livsmedelskedjan. Störst
förtroende för Livsmedelsverket har övriga statliga verk i livsmedels-
kedjan (67 procent), följt av kommunerna (63 procent) och länsstyrel-
serna (55 procent). Mellan 30 och 58 procent av de intervjuade perso-
nerna hos kommuner och länsstyrelser instämmer helt eller delvis i föl-
jande påståenden: Livsmedelsverket bidrar till att höja kompetensen
inom livsmedelskontrollen i Sverige, Livsmedelsverket samordnar och
leder livsmedelskontrollen i Sverige mot gemensamma mål, Livsme-
delsverket ger livsmedelskontrollen bra stöd i det dagliga arbetet och
Livsmedelsverket för en konstruktiv dialog med kontrollmyndigheter-
na. En större andel, 65 procent i kommunerna och 48 procent i länssty-
relserna, anser att Livsmedelsverket har hög kompetens på sitt verk-
samhetsområde.

Kostarbetarnas förtroende för Livsmedelsverket
I förtroendeundersökningen 2011 intervjuades cirka 1 300 personer inom
olika målgrupper som arbetar med kost i offentlig verksamhet. Stort
förtroende för Livsmedelsverket har till exempel kommundietister (96
procent) och barnmorskor och sjuksköterskor (84 procent). Lägre för-
troende har till exempel förskolechefer och rektorer (50 procent), nämnd-
ordföranden inom skola (54 procent) och äldreomsorg (47 procent).

Företagens förtroende för Livsmedelsverket
I förtroendeundersökningen 2011 genomfördes drygt 2 100 intervjuer
med företagare. Livsmedelsföretagens förtroende för Livsmedelsverket
varierar med företagens verksamhet och storlek. Stort förtroende för
Livsmedelsverket har till exempel stora vattenverk (90 procent), stora
tillverkningsföretag (80 procent), stora företag inom storhushåll och
handel (75 procent) samt huvudkontor (71 procent). Lägre förtroende
för verket har till exempel mindre företag (drygt 50 procent) och hälso-
kostbutiker (23 procent).

Handläggningstider
Livsmedelsverket följer kontinuerligt upp att handläggningstider för
inkommande ärenden bereds och avslutas inom de riktvärdestider som
är fastställda för olika typer av ärenden. Livsmedelsverkets mål är att
minst 75 procent av ärendena ska beredas inom riktvärdestiden.

2009 20101 2011

Antal avslutade ärenden 1 756 667 1 047
Antal avslutade ärenden inom riktvärdestid 1 206 1 206 917
Andel avslutade ärenden inom riktvärdestid (%) 73 81 88

1 För 2010 redovisas endast ärenden avslutade mellan 1 januari och 31 augusti.
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Kommunikationsaktiviteter

Livsmedelsverket kommunicerar med många olika målgrupper, såväl
konsumenter som livsmedelsinspektörer, kostarbetare och företagare.
Den främsta kanalen är webbplatsen, www.livsmedelsverket.se. Varje
vecka tar ungefär 45 000 personer del av det omfattande innehållet
med kostråd, näringsrekommendationer, risker med mat, stöd till före-
tag med mera. Antalet läsare har ökat kraftigt under året, vilket kan
bero på att fler hittar till webbplatsen via de sociala medierna. Under
året har verket fortsatt att göra webbsidorna ännu mer lättillgängliga.
Detta märks inte minst på de sidor som riktar sig till livsmedelsföretag.

För personal som arbetar med livsmedelskontroll på kommuner och
länsstyrelser finns en särskild webbplats, Livsteck.net, som innehåller
målgruppsanpassade nyheter, vägledningar, riktlinjer och fakta. Den
får 1 700 besök per vecka.

Livsmedelsverket har dessutom en särskild upplysningstjänst, där
både konsumenter och livsmedelsföretagare kan få svar på frågor. Un-
gefär 15 000 frågor per e-brev och telefon besvarades via upplysningen.

Rådgivningen till företag utvecklades under året, bland annat upp-
lysningstjänsten, webbplatsen ”Starta och driva företag” och olika pu-
blikationer riktade till företag. Se även sidan 57.

Under året blev revideringen av de nya råden om bra mat för späd-
barn och småbarn färdiga. De kan beställas som broschyr eller laddas
ner från webbplatsen. De har också översatts till nio språk. På
webbplatsen finns också information om miljösmarta matval och råd
om hur man kan minska matsvinnet, vilket har fått mycket publicitet.

Livsmedelsverket använder sociala medier för att nå relevanta mål-
grupper. Den facebooksida för gravida och ammande som startade i
slutet av 2010 har gått mycket bra. Den har snart 900 läsare och nya
frågor kommer in kontinuerligt. Verket räknar med att cirka 50 000
personer någon gång under året har sett verkets information genom de
olika ”dela-funktionerna” på Facebook.

Under hösten 2011 startade Livsmedelsverket också en blogg, Mål-
tidsbloggen, inom ramen för verkets regeringsuppdrag om att skapa ett
kompetenscentrum för måltider inom vård, skola och omsorg. På bloggen
kan den som är intresserad av måltider i offentlig sektor följa projek-
tets aktiviteter.

Det skrivs mycket om mat i pressen. Därför förekommer också Livs-
medelsverket ofta i media, såväl som experter och kunskapsförmedlare
som debattör när det handlar om säker mat, redlighet och bra mat-
vanor. Under året besvarade verket över 1 000 journalistfrågor och
producerade 147 nyheter och pressmeddelanden och 5 debattartiklar.

För att kunna ge fördjupad kunskap om aktuella livsmedelsfrågor
har Livsmedelsverket en omfattande kursverksamhet. 2011 deltog sam-
manlagt 1 249 personer i 25 kurser. Exempel på kurser under året är
elva konferenser inom ramen för projektet att förbättra kompetensen
inom livsmedelskontrollen, kurser för primärproducenter om vatten-
bruk och för den offentliga sektorn om de nya råden om mat för späd-
och småbarn. Dessutom har tre kurser hållits med totalt 88 deltagare
från departement, myndigheter, kontrollorgan och universitet i bistånds-
länder.



46 Resultatredovisning 2011

Livsmedelsverket deltog under Almedalsveckan i Visby och arrang-
erade där ett seminarium om skolmat.

E-förvaltning

Det e-förvaltningsarbete som Livsmedelsverket fokuserade på under
2011 berör de livsmedelsföretag som verket har kontrollansvar för.
Delar av ett stort IT-utvecklingsprojekt sattes delvis i drift under året.
Ett antal företag fick tillgång till ”Mina sidor” på internet, där de kan
följa handläggningen av sina ärenden, till exempel godkännande av
lokal för livsmedelshantering. Responsen från företagen har varit posi-
tiv. Fler företag kommer att få ta del av denna e-tjänst och då även
kunna se sina resultat från verkets inspektioner och revisioner.

Under året har Livsmedelsverkets webbplats fått en ny struktur för
pressmeddelanden, kommentarer och debattartiklar. Under hösten gjor-
des en analys inför ett större arbete med att se över och utveckla Livsme-
delsverkets webbplats. ”Krisportalen” på livsteck.net har vidareutveck-
lats och framför allt marknadsförts.

En utvärdering av verkets Facebook-sida för kostråd till gravida
och ammande har gjorts. Den visar att Livsmedelsverket har skapat en
omtyckt och användbar kanal för målgruppen unga kvinnor. Verket
har lyckats leverera svar inom de utlovade 24 timmarna på vardagar.
Antalet som ”gillar” sidan ökar successivt. Livsmedelsverkets nyheter,
pressmeddelanden och kommentarer läggs nu ut på Twitter.  Inom ra-
men för verkets regeringsuppdrag om att skapa ett kompetenscentrum
för måltider inom vård, skola och omsorg startade verket en blogg
under hösten. På bloggen kan den som är intresserad av måltider i
offentlig sektor följa det som händer i projektet.

Ett projekt, ”Food Science Informatics and Biocomputing (FIB)”,
finansierat med bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap avslutades 2011. Projektet syftar till att extrahera och presen-
tera information i tillämpliga kunskapsbaserade internetdatabaser. Av-
sikten är att skapa ett datorbaserat verktyg. Projektet har gett Livs-
medelsverket snabbare och mer tillförlitlig tillgång till kvalificerad
forskningsinformation på områdena livsmedelstoxikologi och biome-
dicin.
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Bedömning av måluppfyllelse

Livsmedelsverket bedömer att målet ”Livsmedelsverket är en av Sveriges
bästa arbetsplatser” delvis har uppnåtts. Livsmedelsverket har fortsatt haft
goda möjligheter att bemanna vakanta tjänster både inom verkets kärnkom-
petens och inom verksamhetsstöd. Den nya organisationen, som gäller från
den 1 januari 2011, är bemannad med både internt och externt rekryterade
chefer.

Kompetensförsörjning

Enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag ska myn-
digheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa
att kompetens finns för att fullgöra de uppgifter som framgår av
myndighetens instruktion och vad regeringen har angett i reglerings-
brev eller annat beslut. I redovisningen ska  ingå en bedömning av hur
de vidtagna åtgärderna sammantaget har bidragit till fullgörandet av
dessa uppgifter.

Livsmedelsverkets övergripande mål för kompetensförsörjningen är
att ”Livsmedelsverket är en av Sveriges bästa arbetsplatser”. Detta
mål ska säkerställa att Livsmedelsverket fortsatt är en hälsobefrämjande
arbetsplats med god arbetsmiljö, attraktiva anställningsvillkor och där
kompetensen utnyttjas effektivt. Målet följs regelbundet upp genom
medarbetarundersökningar. Under 2011 genomfördes en medarbetarun-
dersökning inom verkets kontrollavdelning. Resultatet i undersökningen
var betydligt bättre än vid de senaste jämförbara mätningarna 2006,
2008 och 2010. Nöjd medarbetar-index för kontrollavdelningen har
sedan 2006 ökat från 56 till 68.

Livsmedelsverkets kompetensförsörjning säkerställs genom följande
processer:

Rekrytering, som säkrar att upprättade kravprofiler är ändamåls-
enliga och fylls med medarbetare som delar Livsmedelsverkets värde-
ringar och har den kompetens som krävs i dag och i framtiden. Under
året har 44 nya medarbetare rekryterats. Personalomsättningen har
varit 6,1 procent (5,8 procent 2009 och 7,7 procent 2010).

Lönebildning, som på ett tydligt och transparent sätt beskriver för
varje medarbetare hur prestationer belönas och på ett konkurrenskraf-
tigt sätt attraherar de målgrupper som behöver rekryteras.

Kompetensutveckling, som på ett strukturerat sätt ger förutsättningar
för att kompetensen i organisationen utvecklas på ett sätt som möter

Livsmedelsverket är en av Sveriges
bästa arbetsplatser
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kraven i den strategiska planen, på kort och lång sikt. I den ingår även
att på ett strukturerat sätt säkra kompetensöverföring vid generations-
skiften.

Arbetsmiljö och arbetsrehabilitering, som systematiskt ger förut-
sättningar för god och säker arbetsmiljö.

Friskvård och hälsa, som främjar och stimulerar till individuellt
ansvarstagande för den egna friskvården och motion. Livsmedelsver-
ket är sedan 2006 en av Korpen hälsodiplomerad arbetsplats. Livsme-
delsverket har av naturliga skäl hälsa i fokus. På Livsmedelsverket
finns hälsoinspiratörer som fungerar som stöd till cheferna att inspirera
till ett aktivt och hälsosamt levnadssätt. Det finns både en mycket ak-
tiv idrottsförening och konstförening, som bidrar till den kultur och
anda som präglar Livsmedelsverket.

Genom att ständigt förbättra dessa processer i samarbete med chefer
och de fackliga organisationerna ökar Livsmedelsverkets förmåga att
attrahera och behålla rätt kompetens.

Under 2011 började Livsmedelsverket använda ”lean” som verktyg
för att på ett strukturerat sätt arbeta med ständiga förbättringar och
utveckla alla medarbetares förmåga att bidra till verksamhetsförbätt-
ringar. Införandet påbörjades våren 2011 med introduktionsföreläsningar
för chefer och medarbetare och under hösten har utbildningar för che-
fer och lean-coacher hållits. Därefter har några av enheterna börjat
införa lean-arbete inom strategiskt identifierade områden. Målet är att
etablera lean som Livsmedelsverkets verktyg för ständiga förbättringar.

En grund för lean är att det finns väl fungerande arbetsgrupper med
tydliga uppdrag som medlemmarna är delaktiga i. Livsmedelsverket
har därför valt att satsa på metoden Effektiva Team. Metoden bygger
på att gruppernas kunskap om sin egen utveckling ökar. Tillsammans
med Effektiva Team-coacher gör grupperna en handlingsplan som syf-
tar till att öka deras mognad och därmed effektivitet. Livsmedelsverket
utbildade 2011 fyra Effektiva Team-coacher och under hösten presen-
terades metoden för 200 anställda och tio grupper har fått återkoppling
och fastställt handlingsplaner.

Utveckling av Livsmedelsverkets nya organisation

En ny organisation infördes den 1 januari 2011. Den bygger på risk-
analysens principer och består av sju avdelningar. En intern riskanalys-

Sjukfrånvaro

Resultatområde                                       Totalt (%)
2009 2010 2011

Totalt 4,1 4,6 4,2
- kvinnor 5,2 5,9 4,3
- män 3,0 3,3 4,0
Upp till 29 år (totalt) 1,6 1,6 4,5
30–49 år (totalt) 2,6 3,4 2,2
50 år–  (totalt) 5,5 5,8 5,8
Andel långtidssjukskrivna >60 dagar 69,1 55,4 55,3
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grupp har inrättats bestående av representanter för sex av avdelning-
arna. Gruppens uppgift är att stödja arbetet enligt riskanalysens princi-
per genom att bereda ärenden som rör livsmedelsrelaterade hälsoprob-
lem och föreslå åtgärder.

Under det första året i den nya organisationen har ansvarsfördel-
ningen mellan avdelningarna successivt preciserats. Några mindre orga-
nisationsförändringar har förberetts för att träda i kraft vid årsskiftet
2011/2012. Detta gäller några stabsfunktioner och de nationella kon-
trollprogrammen. Som en följd av att arbetsuppgifter har flyttats till
nya medarbetare har kompetensöverföring genomförts.

Kvalitetsarbete

Livsmedelsverkets kvalitetssystem omfattar styrande dokument, intern-
revisioner, externa revisioner, ledningens genomgång och uppföljning
av kvalitetsarbetet.

Under året genomfördes två internrevisioner. De rörde kontrollverk-
samheten enligt hygienförordningen (EG) nr 882/2004. Alla iakttagel-
ser vid revisionerna har publicerats i det interna uppföljningssystemet,
som har följts upp tertialvis.

Ledningens genomgång har genomförts vid sex avdelningar och
elva enheter. Vid dessa tillfällen har ansvarig chef följt upp kvalitets-
systemet på avdelnings- respektive enhetsnivå.

Under våren genomförde Swedac en revision av den ackrediterade
laboratorieverksamheten, varvid ett antal iakttagelser gjordes. Efter
vidtagna åtgärder beslutade Swedac om fortsatt ackreditering.

Sveriges offentliga kontroll i livsmedelskedjan har vid flera tillfäl-
len reviderats av EU-kommissionens livsmedels- och veterinärbyrå (FVO)
(se sidan 20).
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Särskilda uppdrag

Regeringen har i regleringsbrev för 2011 gett Livsmedelsverket ett an-
tal olika uppdrag som redovisas här.

Bruka utan att förbruka

I visionen ”Bruka utan att förbruka” har regeringen ställt upp fyra
övergripande mål. Nedan sammanställs sådana insatser, som redovi-
sas på annan plats i årsredovisningen och som svarar mot tre av de
övergripande målen i visionen.

Övergripande mål 1
Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präg-
las av öppenhet och mångfald. Under det övergripande målet finns
strategiska mål som rör faktorer som styr företagens vardag.

Livsmedelsverkets insatser
Livsmedelsverket har använt 12 miljoner kronor i särskilda anslags-
medel för att sänka kontrollavgiften för slakterier som producerar högst
150 ton kött per år till EU:s miniminivå och avgiften för godkännande
av mindre slakterier till 0 kronor. Antalet små anläggningar, som slak-
tar upp till ett tusen ton per år, har ökat med 16 procent mellan åren
2009 och 2011, från 128 till 149 anläggningar.

Inom Livsmedelsverket pågår utveckling av ett IT-baserat ärende-
hanteringssystem som stöd till verkets kontrollverksamhet. Under året
har delar av systemet färdigställts, vilket underlättar livsmedelsföreta-
gens kommunikation med verket.

Från 2011 och fyra år framåt utvecklar Livsmedelsverket sin råd-
givning till livsmedelsföretagen med särskilda anslagsmedel. Insatserna
handlar om stöd vid utarbetandet av branschriktlinjer, fysiska möten
med företag, rådgivning till företag via telefon och e-post samt utveck-
lad information på verkets webbplats.

Riskbaserad och likvärdig livsmedelskontroll gagnar livsmedels-
företagen. Livsmedelsverket har inlett en fyrårig satsning med särskilda
bidragsmedel för att höja kompetensen hos kontrollmyndigheterna. Där-
igenom ökar förutsättningarna att tillämpa livsmedelslagstiftningen mer
flexibelt, vilket gynnar företagen. Vidare har verket i ett regeringsupp-
drag utrett fördelningen av kontrollansvaret för olika typer av företag
och lämnat förslag om att överföra kontrollansvaret för alla anlägg-
ningar, som producerar livsmedel av animaliskt ursprung, från kom-
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munerna till Livsmedelsverket. En sådan lösning skulle säkerställa att
kontrollmyndigheten har tillräcklig kompetens.

På uppdrag av regeringen har Livsmedelsverket utarbetat förslag
till ytterligare regelförenkling. Förslagen bereds för närvarande i Rege-
ringskansliet.

Övergripande mål 2
De gröna näringarna utmärks av omtanke, ansvarstagande och hög
etik. Under det övergripande målet finns strategiska mål, bland annat
om verktyg som hjälper konsumenterna att välja livsmedel och om
säker och hälsosam mat som ger positiva upplevelser.

Livsmedelsverkets insatser
Livsmedelsverket har under flera år medverkat i förhandlingsarbetet
med den nya informationsförordningen, som beslutades under hösten.
Förordningen reglerar hur livsmedel ska märkas. Bättre näringsvärdes-
deklaration, krav på minsta stilstorlek och ursprungsmärkning av yt-
terligare livsmedel är några nyheter som kommer att underlätta för
konsumenterna att välja livsmedel.

Under året har Livsmedelsverket genomfört kontrollprojekt rörande
genmodifierade livsmedel och nyckelhålsmärkning.

Livsmedelsverket har inlett ett fyraårigt arbete med att bygga upp
ett nationellt kompetenscentrum för måltider som serveras inom vård,
skola och omsorg. I arbetet kommer många aspekter på måltiden att
beaktas, till exempel näringsinnehåll, hygien, hållbara matvanor och
en god måltidsupplevelse.

Övergripande mål 3
De gröna näringarna bidrar till globalt hållbar utveckling. Under det
övergripande målet finns strategiska mål som rör miljö- och klimat-
arbetet, regelverket och livsmedelsexporten.

Livsmedelsverkets insatser
Livsmedelsverket deltar i arbetet med att få Sverige godkänt för export
av i första hand animaliska livsmedel till länder utanför EU. Arbetet
omfattar även medverkan i godkännande av enskilda anläggningar.
Under året har arbetet resulterat i att export av vissa livsmedel möjlig-
gjorts eller kommer att möjliggöras till Hong Kong, Sydkorea och Aus-
tralien.

Salmonellaprovtagningen av kött som importeras från tredje land
har förenklats och styrs nu av motsvarande regler som gäller kött som
införs från andra EU-länder.

I syfte att minska livsmedelskedjans miljöpåverkan har Livsmedels-
verket tagit fram och publicerat informationsmaterial som visar olika
livsmedels miljöpåverkan. Vidare har verket publicerat konsumentråd,
som syftar till att minska matsvinnet i hemmen.

Livsmedelsverket bedriver kontroll av tvåskaliga blötdjur. Kontrol-
len finansieras med statsmedel. Odlingen bidrar till renare havsmiljö.
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Landsgodkännanden vid livsmedelsexport

Enligt Livsmedelsverkets regleringsbrev för 2011 ska minst 2,5 miljo-
ner kronor av anslaget användas för att stärka arbetet med lands-
godkännande vid livsmedelsexport. Livsmedelsverket förbrukade 2,8
miljoner kronor för detta ändamål under året.

Regeringens mål är att värdet av Sveriges livsmedelsexport ska för-
dubblas till år 2020, från dagens 50 miljarder till 100 miljarder kro-
nor. Inom ramen för arbetet med landsgodkännande handlägger Livs-
medelsverket exportärenden som syftar till att få Sverige som land god-
känt eller enskilda anläggningar godkända för export av livsmedel till
ett visst mottagarland. Arbetet handlar ofta om att besvara omfattande
frågeformulär och för närvarande pågår ett fyrtiotal ärenden. Under
2011 involverades Livsmedelsverket i exportärenden som rör Kina (svin-
kött), Hong Kong (nöt- och svinkött), Australien (lax), Sydkorea
(fjäderfäkött) och Ukraina (nöt- och svinkött).

Livsmedelsverket handlägger även andra typer av exportärenden,
som att ta fram nya intygsmallar för export eller få loss exportsändning-
ar som av olika anledningar har fastnat vid gränsen till tredje land.

Livsmedelsverket arbetar med att arrangera landsinspektioner när
ett mottagarland, för att godkänna export av en viss vara, kräver inspek-
tion av landet och/eller anläggningarna i fråga. Inspektionerna sam-
ordnas av Livsmedelsverket i samarbete med Jordbruksverket. Under
2011 genomförde Livsmedelsverket landsinspektioner för godkännande
av nöt- och svinkött till Hong Kong, fjäderfä- och svinkött till Sydko-
rea samt lax till Australien. Samtliga inspektioner har avlöpt med gott
resultat och export från anläggningar möjliggjorts eller är på gång att
godkännas.

Livsmedelsverket har utvecklat en databas för hantering av infor-
mation som används för att besvara frågeformulär från andra länder.
För detta arbete har en konsult anlitats och arbetet har skett i samråd
med Jordbruksverket. Arbete pågår nu med att lägga in uppgifter i
databasen.

När importländer kräver listor över godkända exportanläggningar
tar Livsmedelsverket fram sådana exportlistor och kommunicerar dem
med tredje land för att möjliggöra export. I dag ställer sex länder sär-
skilda krav på godkända exportanläggningar. Listor över godkända
anläggningar finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Livsmedelsverket och Jordbruksverket har nära samarbete med and-
ra berörda aktörer, som branschorganisationer, Kommerskollegium,
Exportrådet, ambassader och departement. Bland annat började sam-
rådsmöten med branschen hållas 2011, för att regelbundet stämma av
behovet av insatser och prioriteringar. Även Livsmedelsverket och
Jordbruksverket har gemensamma möten cirka fyra gånger per år för
att effektivisera samarbetet med handläggningen av exportärenden. Utö-
ver detta deltar Livsmedelsverket, tillsammans med andra berörda myn-
digheter och departement, i en arbetsgrupp för sanitära och fytosanitära
handelsfrågor under ledning av Landsbygdsdepartementet. Här disku-
teras aktuella exportproblem och inom ramen för detta arbete ger Livs-
medelsverket också underlag till departementet och Kommerskollegium
om handelsfrågorna.
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Livsmedelsverket har tagit fram underlag till en ny exportförordning
som regeringen fattade beslut om 2011. Den nya förordningen om kon-
troll vid export av livsmedel (2011:1060) trädde i kraft den 1 novem-
ber 2011. Livsmedelsverket har också utarbetat en vägledning för ex-
portkontroll som kommer att publiceras 2012. Den kommer att kombi-
neras med ett utbildningstillfälle för kontrollmyndigheterna hösten 2012.

Insatser för att underlätta för mindre slakterier

Enligt Livsmedelsverkets regleringsbrev för 2011 ska 12,0 miljoner
kronor av anslaget användas för att förbättra förutsättningarna för de
mindre slakterierna. Takbelopp ska tillfälligt införas för köttkontrollav-
giften per slaktat djur. I detta belopp ska kostnaderna för besiktnings-
veterinärernas resor till de slakterier som inte har fast stationerad besikt-
ningspersonal ingå. Livsmedelsverket förbrukade 11,9 miljoner kronor
av anslaget 2011 (9,0 under 2010 och 9,1 under 2009).

Verket justerade inför 2011 modellen för tillfälligt takbelopp för
kontrollavgiften per slaktat djur till motsvarande 1,0 gånger EU:s mi-
nimiavgift enligt EG-förordning 882/2004 för all slakt upp till 150 ton
slaktad vikt per år. Från 150 ton slaktad vikt gäller normal avgifts-
nivå. Avgiften för godkännande av mindre slakterier är fortsatt sänkt
från 36 000 kronor till noll. Anslaget som har ökats från 9 till 12 mil-
joner kronor är en fortsättning på satsningen att underlätta för de mind-
re slakterierna.

Antalet småskaliga slakterier har fortsatt att öka i linje med rege-
ringens intentioner. Antalet små slakterier, som slaktar upp till tusen
ton per år, har ökat med 16 procent mellan åren 2009 och 2011, från
128 till 149 anläggningar.

Insatser enligt klimat- och energipropositionen

Dricksvatten
Livsmedelsverket har i enlighet med regeringens proposition 2008/
09:162 om klimat och energi i verkets regleringsbrev för 2011 fått 4,0
miljoner kronor för nationell samordning av dricksvattenfrågor. Ver-
ket förbrukade 3,4 miljoner kronor 2011.

Under 2011 riktades insatser till att vidareutveckla och konsolidera
ett nationellt nätverk för dricksvatten. I nätverkets styrgrupp ingår
boverket, Havs- och vattenmyndigheten, Livsmedelsverket, Socialstyrel-
sen, Sveriges geologiska undersökning, Smittskyddsinstitutet, vatten-
myndigheterna (representeras av länsstyrelserna), Svenskt vatten och
Sveriges kommuner och landsting. Ambitionen är att nätverket, genom
att samla viktiga aktörer och resurser, ska lyfta dricksvattenfrågor på
ett strategiskt sätt för hela Sverige. Under mars bildades två nya arbets-
grupper inom nätverket, med fokus på forskning, utveckling respektive
planering, för att ge ytterligare stöd på området. Dessa grupper, till-
sammans med arbetsgruppen Dricksvatten och krisberedskap, samlar
viktiga aktörer på området, som övriga centrala myndigheter, univer-
sitet och högskolor, konsultföretag och ideella organisationer.
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Arbetsgruppen för dricksvatten och planering genomförde hösten
2011 arbetsgruppsmöten med vattenmyndigheterna som värdar, där
dricksvattenförsörjning framhölls som en kommunal överlevnadsfråga.
Tyngdpunkten låg på vattenförsörjningsplaner och vattenskyddsområ-
den med nationella presentationer och regionala och lokala fallstudier.
Dokumentationen från mötena, underlag från rundabordsdiskussioner
och konkreta förslag från deltagare, kommer att samlas i en rapport
som kommer att vara viktig för arbetsgruppens och nätverkets fort-
satta arbete.

Inom arbetsgruppen för forskning och utveckling genomfördes en
nationell dricksvattenkonferens i början av året. Konferensen webbsändes
och omfattade såväl aktuella, nationella forsknings- och utvecklings-
projekt, som internationella presentationer och omvärldsanalys. På
arbetsgruppens initiativ har en projektkatalog över aktuella forsknings-
och utvecklingsprojekt på dricksvattenområdet tagits fram. Gruppen
har även aktualiserat viktiga dricksvattenfrågor, bland annat i under-
lag om prioriterade forsknings- och utvecklingsområden till Formas.
Inom ramen för nätverket genomförde branschorganisationen Svenskt
vatten ett seminarium om mikrobiologiska forsknings- och utvecklings-
projekt.

Riktade kommunikationssatsningar genomfördes 2011. Året inled-
des med marknadsföring av nätverket under Världsvattendagen i en te-
matisk bilaga i en rikstidning och under våren publicerades en debattar-
tikel som lyfte frågan om dricksvattenförsörjningens klimatanpassning.
Ett seminarium genomfördes under Almedalsveckan tillsammans med
Swedish Water House angående dricksvattenkvaliteten i Sverige och
under hösten genomfördes ett frukostseminarium med paneldiskussion
och fokus på dricksvattenförsörjning i växande städer. I ett samarran-
gemang med andra aktörer lyftes även dricksvatten och klimatföränd-
ringar under konferensen Klimatanpassning Sverige 2011. Utställnings-
material och broschyr om planering för dricksvatten har producerats
under året, vilket möjliggör förstärkt kommunikation på området och
deltagande i konferenser samt utställningar. Nätverket har en webbplats,
där gemensamma aktiviteter och dokument utvecklas.

På uppdrag av Livsmedelsverket utvecklade Sveriges geologiska
undersökning 20092011 vattentäktsarkivet. Syftet är att få ett lång-
siktigt system för att samla in och tillhandahålla dricksvatteninformation
från de vattenverk som omfattas av verkets föreskrifter om dricksvat-
ten. Den insamlade informationen kommer att vara ett viktigt under-
lag för Livsmedelsverkets nationella samordningsansvar för dricksvat-
ten. Informationen kommer också att vara mycket viktig för att kunna
ge en samlad bedömning av dricksvattnets kvalitet i Sverige samt som
underlag i verkets arbete med dricksvattenkontroll och rapportering.

Projektets första år ägnades främst åt att bygga ut databasen för att
kunna ta emot, lagra och tillhandahålla all dricksvattendata. Under de
två sista åren, 20102011, arbetade projektet främst med kvalitetssäk-
ring av data och att få in så stor mängd vattenkvalitetsdata som möj-
ligt till databasen.

Från och med 2012 kommer Livsmedelsverket att årligen hämta
den information om dricksvattnets kvalitet som behövs för rapporte-
ring nationellt och till EU.
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Livsmedelskedjans miljöpåverkan
Livsmedelsverket har i enlighet med ovanstående proposition i verkets
regleringsbrev för 2011 fått 3,0 miljoner kronor för att stödja och följa
upp arbetet med att minska livsmedelskedjans klimatpåverkan. Verket
förbrukade 3,1 miljoner kronor 2011. Enligt Livsmedelsverkets instruk-
tion ska myndigheten verka för att det generationsmål för miljöarbetet
och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid be-
hov föreslå åtgärder för att utveckla miljöarbetet.

Statliga myndigheter ska enligt förordning 2009:907 införa och ut-
veckla miljöledningssystem och varje år redovisa arbetets resultat till
sitt sakdepartement och Naturvårdsverket. Redovisningen för 2010 läm-
nades till Landsbygdsdepartementet den 22 februari, dnr 752/2011.
Miljöledningssystem är ett sätt att organisera miljöarbetet och integre-
ra miljöhänsyn i verksamheten systematiskt och effektivt. Under året
gjorde Livsmedelsverket en översyn av sitt miljöledningssystem i syfte
att revidera och förbättra det. En målsättning har varit att tydligare fo-
kusera på miljöpåverkan som relaterar till myndighetsutövningen, så
kallade indirekta miljöaspekter, och arbetet med att minska livsme-
delskedjans miljöpåverkan. Som underlag har även de externa samver-
kansformerna på miljöområdet setts över, bland annat identifiering av
lämpliga nätverk med olika intressenter, inventering av nyckelaktörers
förväntningar på Livsmedelsverket, syn på rollfördelning och förslag
på samverkansformer och samarbetsområden samt hearing med nyckel-
aktörer. Livsmedelsverket deltar bland annat i ”Samverkansgruppen
för uppföljning och utvärdering av miljömålen”, ”Miljöministerns fo-
rum för miljömålsfrågor” och företagsnätverket ”Mat och klimat”.

Miljösmarta matval
I november 2010 beslutade Regeringskansliet att dra tillbaka
notifieringen i EU om Livsmedelsverkets förslag om konsumentråd för
miljösmarta matval. För att underlätta för konsumenten att välja livs-
medel som är bra både för miljön och hälsan har Livsmedelsverket i
stället utarbetat information om olika livsmedelsgruppers miljöpåver-
kan utifrån det vetenskapliga underlaget till råden och publicerat den
på verkets webbplats. Livsmedelsverket har även verkat för att
konsumentanpassad information om olika livsmedels miljöpåverkan
bör utarbetas på EU-nivå. I syfte att vidare utreda livsmedelskedjans
miljöpåverkan har ett antal rapporter utarbetats av Institutet för livs-
medel och bioteknik AB (SIK) på uppdrag av Livsmedelsverket. Dessa
behandlar klimatpåverkan i kylkedjan, klimatpåverkan och energian-
vändning relaterat till livsmedelsförpackningar och miljöpåverkan av
konsumtion av godis, chips och läsk. Kommunikationsaktiviteter har
genomförts i samband med den nya informationen och rapporterna.

Minskat matsvinn
Svinnet från livsmedelssektorn är stort. Undersökningar tyder på att så
mycket som 5060 kg per person och år kastas i onödan bara i hus-
hållen. Svinnet av livsmedel belastar miljö och klimat. En orsak till
svinn i konsumentledet kan till exempel vara okunskap om hur livsme-
del bäst förvaras och vad datummärkningen betyder.
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Kunskapsunderlag om matsvinn och optimal förvaring och hållbar-
het har sammanställts och publicerats. Underlaget har utgjort grund
för de råd som Livsmedelsverket har utarbetat i syfte att minska mat-
svinnet i hemmen. Kommunikationsaktiviteter i form av seminarier,
pressmeddelanden, annonser och debattartiklar har genomförts.

Djupintervjuer inom skolköksverksamheten har också gjorts för att
kartlägga skolornas eventuella behov. Livsmedelsverket har även ver-
kat för insatser för minskat matsvinn på EU-nivå.

Livsmedelsverket är, tillsammans med Naturvårdsverket och Jord-
bruksverket, sammankallande i Samverkansgruppen för minskat mat-
avfall (SaMMa). Förutom myndigheter ingår även representanter för
forskning, industri och olika intresseorganisationer i gruppen, vars ar-
bete syftar till att öka kommunikation och förståelse mellan aktörer i
olika delar av livsmedelskedjan, samla kunskap och koordinera insat-
ser på området.

I samband med arbetet med EU:s så kallade kvalitetspaket har Sverige
framhållit att onödigt svinn i livsmedelskedjan ska undvikas. Obligato-
riska handelsnormer leder till svinn i livsmedelskedjan. Enligt gällande
regler och kommande förslag får produkter som inte uppfyller handels-
normerna inte säljas. Om sådana produkter inte medför någon hälso-
fara anser Sverige att de ska få säljas med tydlig information om detta,
för att undvika att produkter kasseras av estetiska eller andra kvalitets-
skäl. Detta har dock inte lett till några ändringar i förslaget, eftersom
Sverige fick stöd av endast en medlemsstat.

Giftfri miljö
Miljömålsberedningen håller på att utveckla en strategi för Sveriges
arbete inom EU och internationellt för giftfri miljö. I uppdraget ingår
att fastställa vilka etappmål, styrmedel och åtgärder som behövs för
att uppnå generationsmålets delar om människors hälsa, kretslopp fria
från farliga ämnen och miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Hösten 2011
arbetade expertgrupper med att ta fram fördjupat underlag, däribland
inom området ”farliga ämnen i livsmedel”. Livsmedelsverket är ordfö-
rande i gruppen och underlaget lämnas till miljömålsberedningen i
februari 2012. Regeringen har även gett Kemikalieinspektionen och
andra berörda myndigheter, bland annat Livsmedelsverket, i uppdrag
att göra en bred genomgång av vilken EU-lagstiftning som har bety-
delse för kemikaliehantering. I uppdraget ingår även att lämna över-
gripande förslag på hur lagstiftning och olika styrmedel på EU-nivå
kan utvecklas och förbättras för att uppnå miljökvalitetsmålet giftfri
miljö. Regeringsuppdraget redovisas i februari 2012.

Rådgivning till företag

Enligt Livsmedelsverkets regleringsbrev för 2011 ska minst 2,0 miljo-
ner kronor av anslaget användas för rådgivning till livsmedelsföretag
om tillämpningen av livsmedelslagstiftningen och regelverket om geo-
grafiska ursprungsbeteckningar. Livsmedelsverket förbrukade 1,9 mil-
joner kronor av anslaget 2011.
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Livsmedelsverket har kontakt med branschorganisationer och före-
tag på flera sätt. Under året har verkets struktur för formella och regel-
bundna möten på olika nivåer med bransch- och konsumentorganisa-
tioner setts över. Två typer av möten för information och dialog med
företagen har föreslagits. Där kommer bland annat information att ges
om pågående regeringsuppdrag, förhandlingsområden, diskussion om
hanteringsåtgärder till följd av risk- och nyttovärderingar, resultat från
kontrollen, pågående projekt med mera. Den ena typen avser Samver-
kansgrupp för intressenter i livsmedelskedjan. Syftet är en förtroende-
skapande dialog på gd- och vd-nivå om strategiska frågor med intres-
senter i hela livsmedelskedjan (konsument- och branschföreträdare).
Det andra är Livsmedelsverkets vintermöte med livsmedelsföretagen,
en arena för att träffa företagsrepresentanter från hela livsmedelskedjan
en gång om året för att informera om verkets pågående arbete. Mötet
syftar även till att skapa separata nätverk i olika aktuella frågor.

Under 2010 genomförde Livsmedelsverket en intervjuundersökning,
där det framgick att behovet av stöd i form av information och rådgiv-
ning varierar med företagens storlek. En- och tvåmansföretag är sällan
med i någon branschorganisation och 2011 låg fokus därför på att mö-
ta deras behov. Verket arbetar med följande verktyg:

- Nationella branschriktlinjer och möten med företagen: På verkets
webbplats finns nytt stödmaterial till företagen som beskriver myndighet-
ens förväntningar på nationella branschriktlinjer. Livsmedelsverket har
deltagit i ett antal möten under året för att uppmuntra till att etablera
nya branschorganisationer och visa värdet av nationella branschrikt-
linjer. Under året har underlag till nio nya eller revidering av befint-
liga nationella branschriktlinjer inkommit för granskning (Eldrimner
fäbodar, Svenska vendingbranschen vendingmaskiner, Svensk egenvård
viktminskningspreparat, Riksidrottsförbundet evenemang, LRF med flera
Fusarium toxin, LRF ekologiska livsmedel, LRF primärproduktion gris,
SHR restauranger, Bageriförbundet bageri).

- Möten med företag och branschorganisationer: Livsmedelsverket
har deltagit i flera möten arrangerade av företag, organisationer och
universitet. Här har verket informerat om lagstiftningskrav, flexibilitet
och möjligheter. Under året deltog Livsmedelsverket bland annat i mö-
ten inom områdena vilthantering, hantverksmässig producerad mat,
certifiering, frukt och grönt, utomhusmatlagning, gårdsslakt, närprodu-
cerat och lokal mat.

- Utveckling av upplysningstjänsten: Livsmedelsverkets upplysnings-
tjänst vidareutvecklades under året. Bemanningen av upplysningen har
utökats med personal som är specialiserad på frågor om lagstiftning
och kontroll. Många är nöjda med den hjälp de får, men det finns även
företagare som vill ha mycket mer hjälp än verket kan ge. Dessa hän-
visas till branschorganisationerna och möjligheten för företagen att ar-
beta fram gemensamma hanteringsåtgärder i form av nationella bransch-
riktlinjer. Frågorna ger Livsmedelsverket en bra bild av företagens pro-
blem och inom vilka områden de behöver mer information och stöd.

- Stöd via Livsmedelsverkets webbplats ”Starta och driva företag”:
Strukturen för informationen på webbplatsen omarbetades under året.
Livsmedelsverket har även tagit fram en del nya texter, till exempel in-
om områdena tillsatser och utomhusmatlagning vid turistevenemang.
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En av insatserna är att utveckla målgruppsanpassat, lättillgängligt ma-
terial riktat till en- och tvåmansföretag. Materialet ska också kunna
användas av exempelvis branschorganisationer och konsulter som vill
stödja målgruppen.

- Publikationer: Tre publikationer har tagits fram, som handlar om
försäljning av små mängder primärprodukter, att öppna kafé och att
importera livsmedel. Dessa kommer att finnas både i tryckt form och
på Livsmedelsverkets webbplats.

Offentliga måltider

Inom ramen för regeringens vision ”Sverige  det nya matlandet” ska
Livsmedelsverket inrätta ett nationellt kompetenscentrum som ska stödja
och stimulera kommuner och landsting i deras arbete för att utveckla
den offentliga måltiden inom bland annat förskola, skola och äldreom-
sorg. Livsmedelsverket ska tillhandahålla kunskap inom till exempel
sensorik, måltidskunskap, hållbara matvanor, nutrition, hygien och
säkerhet, men även i angränsande ämnen inom verkets ansvarsområde
som kan relateras till den offentliga måltiden. Mot bakgrund av att
skolmåltiderna enligt skollagen ska vara näringsriktiga från den 1 juli
2011 har Livsmedelsverkets uppdrag utvidgats. Verket ska i samver-
kan med Statens skolverk 2012 och 2013 stödja kommunerna i deras
arbete med näringsriktig skolmat och skolmåltidens utformning. Arbe-
tet har under projektets inledningsfas till stor del bestått av att träffa
intressenter runt om i landet och då fånga upp vilken form av stöd och
stimulans som efterfrågas. Träffar har bland annat ägt rum med Folk-
hälsoinstitutet angående samverkan om Uppmärksamhetsveckan 2012,
Kost- och näringsstyrelsen, Hushållningssällskapet, Skolmat Sverige,
Livsmedelsakademien i Skåne, Nationellt centrum för måltiden i Vara,
Skolmatsakademien i Västa Götaland, Allebarnsrätten, Kommundietis-
ter, Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet och Matlan-
detambassadörerna. Utifrån denna behovsanalys kommer arbetet att
organiseras.

En manual för kontroll av skollunchens näringsinnehåll och för
näringsberäkning av skolmatsedlar har tagits fram. Manualen ska hjälpa
Skolinspektionen i deras arbete med att följa upp vilka måltidskompo-
nenter och mängder som bör gälla för en näringsriktig lunch.

Under 2012 prioriteras följande områden:
• Samla in fakta och kunskap på området och göra den tillgänglig
• Initiera nätverk och bidra till samverkan mellan olika intressenter
• Inspirera och informera, bland annat i arbetet med näringsriktiga

skolmåltider och de nya råden för måltiderna i äldreomsorgen.

Kompetenshöjning i kontrollen

Enligt Livsmedelsverkets regleringsbrev för 2011 ska verket genomfö-
ra särskilda insatser för att utveckla kompetensen i den offentliga livsme-
delskontrollen i syfte att skapa bättre kontroll till nytta för företag och
konsumenter. Livsmedelsverket ska även inom ramen för detta arbete
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förstärka samordningen mellan olika kontrollmyndigheter inom
livsmedelskontrollen.

Arbetet med att utveckla kompetensen i den offentliga livsmedels-
kontrollen bedrivs nu i det fleråriga projektet ”kompetensförsörjning
och utveckling i livsmedelskontrollen”. Projektet handlar om åtgärder
för att Sverige och landets kontrollmyndigheter inom livsmedelskon-
trollen ska leva upp till krav som ställs i framför allt EU:s förordning
om offentlig kontroll. Kraven innebär bland annat att livsmedelskontrol-
len ska utföras effektivt och ändamålsenligt av kvalificerad personal.
I slutet av 2014 ska ett system för kompetensförsörjning finnas, dels för
att utveckla den befintliga kontrollpersonalen, dels för att långsiktigt
säkerställa försörjning med kontrollpersonal i livsmedelskedjan.

För att åstadkomma likvärdig kontroll som utgår ifrån risk behöver
kunskapsnivån höjas, både om kontrollmetodik och om de verksamhe-
ter som ska kontrolleras. Redlighetskontrollen kommer att förstärkas.
Vidare kommer ett systematiskt arbetssätt för hur avvikelser och sank-
tioner ska hanteras att utvecklas. För att uppnå detta är det avgörande
att i högre grad involvera kommunernas chefer och politiker. Delarna
i systemet arbetas fram successivt och hela systemet ska tas i drift vid
utgången av 2014.

Konferenser om kontrolluppdraget
Livsmedelsverket genomförde 11 tvådagarskonferenser om kontroll-
uppdraget på olika platser i landet. Konferenserna samlade politiker,
chefer och kontrollpersonal från kommuner, länsstyrelser och verket i
syfte att skapa en gemensam bild av uppdraget. Den första dagen vände
sig till politiker, chefer och kontrollpersonal och redde ut vilka roller
olika aktörer har i livsmedelskontrollen. Under den andra dagen disku-
terades hur det riskbaserade synsättet ska genomsyra kontrollbesöket.

Kontrollhandböcker
Det riskbaserade synsättet genomsyrar också de branschspecifika kon-
trollhandböcker som ska vara till stöd för kontrollpersonalen vid det
enskilda kontrollbesöket. Den första blir en handbok för butik. Ytterli-
gare handböcker kommer att tas fram under projekttiden inom områ-
dena storhushåll, fisk, kött och chark, dricksvatten och mjölk.

Planering av livsmedelskontrollen
Planeringen av kontrollen är viktig för att uppnå effektiv och ända-
målsenlig livsmedelskontroll. Under 2010 och 2011 har Livsmedelsver-
ket, i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL), hållit
kurser om planering av livsmedelskontrollen riktad till regionala och
lokala chefer. Syftet är att ge kontrollmyndigheterna en bild av och för-
ståelse för de krav som ställs på Sverige och landets kontrollmyndigheter.
Dessutom ges förutsättningar och verktyg för att planera för effektiv
och ändamålsenlig kontroll som uppfyller gemenskapens krav.

Medverkande i Sveriges kommuner och landstings presidiedagar
Under våren och hösten 2011 medverkade Livsmedelsverkets general-
direktör vid fyra olika tillfällen vid SKL:s presidiedagar, för att tala

Särskilda uppdrag
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om bland annat vilka krav som ställs på framtidens livsmedelskon-
troll, vilken kompetens som behövs och vilka initiativ som nu tas för
att nå målen för livsmedelskontrollen i Sverige. På presidiedagarna
närvarade nämndordförande, vice nämndordförande och förvaltnings-
chefer i flertalet kommuner.

Särskilda uppdrag
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Särskilda uppgifter

Enligt Livsmedelsverkets instruktion (SFS 2009:1426) har verket ett
antal särskilda uppgifter.

6 § Skyddade beteckningar

Livsmedelsverket ansvarar för vissa uppgifter som avser jordbrukspro-
dukter och livsmedel i enlighet med vad som anges i förordningen
(2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbrukspro-
dukter och livsmedel.

Under året har fyra medarbetare deltagit i en utbildning om skydda-
de beteckningar, som anordnades av EU-kommissionen. Som resultat
av detta planerar Livsmedelsverket att genomföra utbildning 2012 för
kommuner och verkets kontrollpersonal i ämnet. Livsmedelsverket har
även i två fall gett vägledning till kommuner, där brister i märkningen
av den numera skyddade produkten Kalix löjrom har utretts. Verket
handlägger för närvarande två ansökningar om registrering av skydda-
de beteckningar, nämligen Souvas och Upplandskubb. Förra årets an-
sökan om ändring av produktspecifikationen för Falukorv, som har
skydd i egenskap av garanterad traditionell specialitet (GTS), är nu
godkänd och publicerad.

7 § Den samlade kontrollplanen

Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har en-
ligt artiklarna 41–44 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av ef-
terlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna
om djurhälsa och djurskydd. Den samlade kontrollplanen och den år-
liga rapporten ska utarbetas efter samråd med Jordbruksverket. Den
samlade kontrollplanen för livsmedelskedjan enligt artikel 41 i förord-
ning (EG) nr 882/2004, har utarbetats och därefter sedan 2007 årligen
uppdaterats av en samordningsfunktion bestående av representanter
för Livsmedelsverket, Jordbruksverket, länsstyrelser, Sveriges kommu-
ner och landsting och Statens veterinärmedicinska anstalt. General-
läkaren deltar sedan 2010 också i arbetet. Det är även dessa myndig-
heter som gemensamt tar fram den årliga rapporten enligt artikel 44 i
förordning (EG) nr 882/2004, som överlämnas till EU-kommissionen.
Livsmedelsverket samordnar båda dessa uppgifter. Under 2011 gjordes

Särskilda uppgifter



63Resultatredovisning 2011 Särskilda uppgifter

en större översyn och omarbetning av planen. Beslut om planen res-
pektive rapporten fattas av Livsmedelsverket efter samråd med
Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt. Beslut om den
årliga rapporten för 2010 fattades i juni 2011 och om den uppdaterade
planen för 20122015 i december 2011.

8 § Allmän beredskapsplan för foder och livsmedel

Livsmedelsverket ska inom sitt verksamhetsområde bistå Jordbruks-
verket med underlag till den allmänna beredskapsplan för foder och
livsmedel som avses i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 882/2004. Underlaget ska utarbetas i enlighet med
samma artikel i denna EU-förordning.

Beredskapsplaner för livsmedel och foder har sammanställts under
kapitel 3 Beredskap och ömsesidigt stöd för hantering av kriser i livs-
medelskedjan i den nationella kontrollplanen, del 3. Vidare genomförs
20112013 ett projektarbete, med medel från anslag 2:4 Krisberedskap,
för att ta fram underlag som stöd för kommunernas krisberedskapspla-
ner när det gäller händelser som rör livsmedel och dricksvatten.

9 § Kontrollprogram för bekämpningsmedelsrester
m.m.

Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har en-
ligt artiklarna 30, 31, 40, 43 och 44 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden
för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av
vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direk-
tiv 91/414/EEG. Kontrollprogrammet som avses i artikel 30 ska, vad
avser foder, utarbetas efter samråd med Jordbruksverket. Uppgifterna
enligt artiklarna 43 och 44 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 396/2005 ska utföras efter samråd med Jordbruksverket.

Ett samrådsförfarande mellan Livsmedelsverket, Jordbruksverket,
Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket för att ta fram ett natio-
nellt kontrollprogram för bekämpningsmedel enligt artikel 30 har ge-
nomförts. Angående artikel 31 har EU-kommissionen ännu inte infört
foder i gemenskapens kontrollprogram.

10 § Nationell kontaktpunkt för Efsa

Livsmedelsverket är Sveriges kontaktmyndighet till Europeiska myn-
digheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). Myndigheten ansvarar för sam-
ordningen med övriga berörda svenska myndigheter i kontakter med
Efsa.

Europeiska myndigheten för livsmedelsäkerhet är huvudaktör när
det gäller EU:s riskvärderingar inom livsmedelskedjan. I nära samarbe-
te med nationella forskningsmiljöer strävar Efsa efter att ge oberoende
vetenskapligt underlag för EU- kommissionens lagstiftningsarbete. Efsa
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samarbetar med nationella myndigheter och andra intressenter inom
livsmedelskedjan via en rådgivande grupp Advisory Forum och Focal
Points. Livsmedelsverket är Focal Point i Sverige för Efsa. Uppdraget
innebär att vara förbindelselänk mellan Efsa och myndigheter inom
livsmedelkedjan. Efsa har upprättat Focal Point-kontrakt med 27 med-
lemsländer samt Schweiz och Norge. Focal Points ska, i samarbete
med den nationella representanten för den rådgivande gruppen vid Efsa,
utbyta information om aktuella riskvärderingar och pågående forsk-
ning samt stimulera till forskningssamarbeten med Efsa och Focal Points
i andra medlemsländer. Artikel 36-nätverket består av drygt 350 forsk-
ningsinstitutioner i Europa verksamma inom Efsas områden. Focal
Points stimulerar forskningsorganisationer att ansöka till Efsa om upp-
tagande i detta nätverk.

Under året har cirka 50 frågor från övriga medlemsstater och Efsa
förmedlats av Focal Points. Fjorton svenska riskvärderingar har till-
förts Efsas databas för informationsutbyte (IEP) och en ny svensk
forskningsorganisation blivit upptagen i Artikel 36-nätverket. Ett nät-
verksmöte för svenska forskningsorganisationer inom Efsas verksam-
hetsområde har genomförts.

11 § Utvärdering av miljömålen

Livsmedelsverket ska i fråga om sitt miljöarbete enligt 2 § 8 i instruk-
tionen rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om
vilken rapportering som behövs.

Naturvårdsverket redovisar årligen en samlad bedömning av möj-
ligheterna att nå miljökvalitetsmålen och etappmålen. Till juni 2012
gör Naturvårdsverket även en fördjupad utvärdering av möjligheterna
att nå miljökvalitetsmålen. Redovisningarna ska göras i samverkan
med berörda myndigheter. Naturvårdsverket har bildat en samverkans-
grupp för uppföljning och utvärdering av målen där Livsmedelsverket
deltar.

12 § Underlag till Jordbruksverket

Livsmedelsverket ska inom sitt verksamhetsområde bistå Jordbruks-
verket med sådant underlag som behövs för information, utbildning,
kontroll och hur avvikelser ska bedömas från stödsynpunkt vad avser
verksamhetskrav enligt förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd
för jordbrukare m.m. och förordningen (2007:481) om stöd för lands-
bygdsutvecklingsåtgärder.

Livsmedelsverket har, liksom tidigare år, deltagit i möte med
Jordbruksverkets rådgivande grupp för tvärvillkor samt lämnat under-
lag till uppdatering av informationsmaterial om kontroll av tvärvillkor
på livsmedelsområdet. Livsmedelsverket har även lämnat förslag till
och synpunkter på förslag till regelförenkling av tvärvillkoren och bi-
stått Jordbruksverket i samband med EU-kommissionens revision av
tvärvillkorssystemet i Sverige.
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Regeringsuppdrag

Utöver regleringsbrevet har Livsmedelsverket även fått uppdrag från
regeringen i särskild ordning. Uppdragen ska redovisas under 2011.

Gränsvärden för långlivade miljöföroreningar i fisk
från Östersjöområdet

Regeringen gav i regleringsbrev för 2010 Livsmedelsverket i uppdrag
att kartlägga och undersöka gränsvärden för långlivade miljöförore-
ningar i fisk från Östersjöområdet. Sveriges nuvarande undantag från
gränsvärdena för dioxiner och PCB:er i viss fisk från Östersjöområdet
upphör den 31 december 2011. I propositionen ”En sammanhållen havs-
politik” (2008/09:170) anges att Sverige behöver pröva det fortsatta
behovet av ett sådant undantag. Mot den bakgrunden uppdras åt Livsme-
delsverket och Fiskeriverket att, efter samråd med Naturvårdsverket,
redovisa möjliga handlingsalternativ. Uppdraget ska slutligt redovisas
den 1 mars 2011. En delredovisning ska göras senast den 1 mars 2010.

En gemensam delrapport från Fiskeriverket och Livsmedelsverket
lämnades till regeringen 23 februari 2010 (dnr 115/2010).

Livsmedelsverket slutredovisade uppdraget den 28 februari 2011.
Se även sidan 22.

Livsmedelsverkets arbete som samordningsansvarigt
för dricksvattenfrågor på nationell nivå

Regeringen gav i november 2010 Livsmedelsverket i uppdrag att redo-
visa hur myndighetens uppdrag som samordningsansvarig för dricks-
vattenfrågor på nationell nivå har bedrivits och vilka resultat som har
uppnåtts. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2011 efter sam-
råd med Boverket, Statens geologiska undersökning, Naturvårdsver-
ket, Socialstyrelsen, vattenmyndigheterna, Sveriges kommuner och
landsting samt organisationen Svenskt vatten (dnr 5111/2010).

Livsmedelsverket redovisade uppdraget den 1 mars 2011. Se även
sidan 54.

Regeringsuppdrag



66 Resultatredovisning 2011

Regelförenkling

Regeringen gav i regleringsbrev för 2011 Livsmedelsverket i uppdrag
att redovisa hur myndigheten bedriver sitt regelförenklingsarbete samt
ytterligare förslag till förenklingar för företagen inom sitt verksam-
hetsområde i syfte att uppnå en märkbar positiv förändring i företa-
gens vardag. Särskild vikt ska läggas vid arbetet att ta fram förslag till
förenklingar av EU-lagstiftning. Uppdraget ska redovisas senast den 1
april 2011.

Livsmedelsverket redovisade uppdraget 25 mars 2011 (dnr 1464/2011).

Utreda och utvärdera behovet av
och förutsättningarna för ett nationellt förbud
mot bisfenol A i vissa plastprodukter

Regeringen gav i juli 2010 Kemikalieinspektionen i uppdrag att, i samver-
kan med Livsmedelsverket, utreda och utvärdera behovet av och förut-
sättningarna för Sverige att införa ett nationellt förbud mot använd-
ningen av bisfenol A i vissa plastprodukter. Uppdraget ska redovisas
senast den 31 mars 2011 (dnr 3477/2010).

Livsmedelsverket har bidragit till relevanta delar i Kemikalieinspek-
tionens rapport som lämnades till regeringen i april 2011.

Rävens dvärgbandmask

Regeringen gav i mars 2011 Jordbruksverket och Socialstyrelsen ett
regeringsuppdrag med anledning av att rävens dvärgbandmask påvi-
sats i Sverige. Inom ramen för detta uppdrag fick Livsmedelsverket ett
deluppdrag att bedöma behovet av ändrade eller nya rekommendatio-
ner för hantering och konsumtion av särskilda livsmedel, baserat på en
prevalens hos räv på mindre än 1 procent respektive 10 och 50 procent.

Livsmedelsverket redovisade uppdraget den 2 maj 2011 (dnr 1288/
2011). Se även sidan 23.

Uppmärksamhetsvecka om goda matvanor
och fysisk aktivitet

Regeringen gav i juni 2010 Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att sam-
ordna en uppmärksamhetsvecka 2011 om goda matvanor och fysisk
aktivitet. Samverkan ska ske med Livsmedelsverket (dnr 3402/2010).

Livsmedelsverket har bistått Statens folkhälsoinstitut med  uppmärk-
samhetsveckan, som genomfördes i maj 2011.

Regeringsuppdrag
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Villkor för försäljning av produkter av vildsvin

Regeringen gav i november 2010 Livsmedelsverket i uppdrag att göra
en fördjupad analys av möjligheterna för jägare, eller annan utbildad
provtagare, att ta prover för trikinundersökning samt av möjligheterna
för jägare att försälja mindre mängder vildsvin och kött av vildsvin,
utan krav på besiktning i vilthanteringsanläggning. Uppdraget ska re-
dovisas senast den 31 maj efter samråd med Naturvårdsverket och
Statens veterinärmedicinska anstalt (dnr 4779/2010).

Livsmedelsverket redovisade uppdraget den 30 maj 2011.

Sverige  det nya matlandet

Regeringen gav i regleringsbrev för 2011 Livsmedelsverket i uppdrag
att redovisa sitt arbete med att nå visionen ”Sverige  det nya mat-
landet”. I uppdraget ligger att redovisa arbetet såväl kvalitativt som
kvantitativt. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2011.

Livsmedelsverket redovisade det samlade uppdraget den 30 septem-
ber 2011 (dnr 3598/2011).

Översyn av kontrollansvaret för vissa typer
av livsmedelsverksamheter

Regeringen gav i december 2010 Livsmedelsverket i uppdrag att göra
en översyn av den fördelning av kontrollansvar för livsmedelsverksam-
heter som framgår av 23 § livsmedelsförordningen (2006:813). Upp-
draget ska redovisas senast den 31 oktober 2011 och samråd ska ske
med berörda branschföreträdare, Sveriges kommuner och landsting samt
med andra berörda kontrollmyndigheter (dnr 5271/2010).

Livsmedelsverket redovisade uppdraget den 28 oktober 2011.

Ta fram och sprida exempel på goda
måltidsupplevelser inom hälso- och sjukvården

Regeringen gav i augusti 2010 Socialstyrelsen i uppdrag att i samver-
kan med Livsmedelsverket sammanställa och sprida exempel där lands-
ting, kommuner eller privata utförare arbetat utifrån ett helhetstänk-
ande när det gäller måltider och mathållning inom hälso- och sjukvår-
den. Myndigheterna ska senast den 31 mars 2011 lämna en delrapport.
Uppdraget ska slutrapporteras senast den 30 november 2011 (dnr 3769/
2010).

Livsmedelsverket har lämnat bidrag till relevanta delar i Socialsty-
relsens rapport ”Mat och måltider inom hälso- och sjukvården, exem-
pel från sjukvårdsverksamhet”, som lämnades till regeringen i novem-
ber 2011.

Regeringsuppdrag
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Avgiftsfinansierad verksamhet

Avgiftsområden (tkr)

Ack. över-/ Över-/ Intäkter Kost- Tillförda Resultat Utgående
underskott underskott nader anslags- ack. över-/

 Verksamhet t o m 2009 2010 2011 2011 medel 2011 underskott

Offentligrättslig verksamhet

Vegetabiliekontroll 3 392 -503 9 358 7 789 1 569 4 458
Animaliekontroll -744 62 11 261 11 418 -157 -839
Gränskontroll 1 917 -1 112  9 339 8 779 560 1 365
Dioxinkontroll 1 356 -426 1 256 1 228 28 958
Myndighetsärenden1, 2 334 80 725 535 190 604
Kontroll av köttanläggningar -737 10 017 152 270 161 927 11 9323 2 275 11 555
Kontroll av övr. livsmedelsanläggningar -212 -665 2 771 3 501 -730 -1 607
Summa 5 306 7 453 186 980 195 177 11 932 3 735 16 494

Uppdragsverksamhet1, 2 1 336 985 7 902 8 139 -237 2 084

Tjänsteexport 748 17 3 139 2 760 379 1 144

Totalt avg.finansierad verksamhet 7 390 8 455 198 021 206 076 11 932 3 877 19 722

1 Från och med 2011 har del av verksamheten inom området Myndighetsärenden överförts till området Uppdragsverksamhet.
Ackumulerade överskott för detta område har justerats med anledning av detta.

2 Från och med 2011 har del av verksamheten inom området Uppdragsverksamhet överförts till området Myndighetsärenden.
Ackumulerade överskott för detta område har justerats med anledning av detta.

3 Livsmedelsverket har i enlighet med regleringsbrevet använt  11 932 tkr av anslagsmedel till nedsättning av avgifter för att
förbättra de mindre slakteriernas förutsättningar. Se även not 23 i den finansiella delen.

Politiken för global utveckling

Regeringen gav i regleringsbrev för 2011 Livsmedelsverket i uppdrag
att, inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med and-
ra aktörer, bidra till genomförandet av Sveriges politik för global ut-
veckling. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2011.

Livsmedelsverket redovisade uppdraget den 1 december 2011 (dnr
4368/2011). I rapporten beskrivs Livsmedelsverkets stöd i form av utbild-
ningsinsatser riktade mot ett flertal länder samt verkets insatser inom
Codex Alimentarius med fokus på insatser av betydelse för utvecklings-
länderna.

Förstärkt information om kostråd för vissa fiskarter
från Östersjöområdet

Regeringen beslutade i juli 2011 att ge Livsmedelsverket högst 2,0
miljoner kronor i bidrag för att förstärka informationen till konsumen-
terna om kostråd för vissa fiskarter från Östersjöområdet. Redovis-
ningen av arbetet ska ske senast den 31 december 2012. En delrapport
ska lämnas senast den 31 december 2011 (dnr 2946/2011).

Livsmedelsverket delrapporterade uppdraget den 22 december 2011.

Regeringsuppdrag/Avgiftsfinansierad verksamhet
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Noter till resultatredovisningen

Alla resultat är kvalitetssäkrade genom att de är dokumenterade och
spårbara. Arbetet följer en intern instruktion. Internrevision görs av
arbetet.

Intäkts- och kostnadsredovisning

Samtliga tabeller för intäkter och kostnader redovisas i rörliga priser.
Inledningsvis presenteras en sammanfattande tabell över verksamhe-
tens kostnader och intäkter 2009–2011 uppdelad per verksamhetsmål,
där summan av kostnader och intäkter samt anslagsfinansiering över-
ensstämmer med resultaträkningen i den finansiella delen. Livs-medels-
verkets lönekostnader har fördelats på de olika verksamhets-målen med
hjälp av tidrapportering. De anställda rapporterar löpande hur deras
arbetstid fördelas på olika aktivitetskoder. Rapporteringen följs konti-
nuerligt upp under året. Cheferna har gjort en uppskattning av fördel-
ningen mellan verksamhetsmålen säkra livsmedel och redlig hantering
inom den avgiftsfinansierade anläggningskontrollen och gränskontrollen,
eftersom detta arbete inte går att separera via tidrapporteringen.

Verkets ledningsarbete, administrativa stöd och andra gemensamma
kostnader, som lokaler och investeringar, har fördelats på respektive
verksamhetsmål med hjälp av olika fördelningsnycklar. De viktigaste
fördelningsnycklarna är per anställd och per kvadratmeter lokalyta.

Antalet årsarbetskrafter per verksamhetsmål har beräknats med ut-
gångspunkt i tidrapporteringen. Dessutom ingår det administrativa stö-
det i antalet årsarbetskrafter per verksamhetsgren. Det har fördelats
proportionellt beroende på verksamhetsmålens inbördes storlek.

Beräkning av produktivitet och styckkostnad

För att beräkna produktivitet och styckkostnad har kostnaderna upp-
räknats till 2011 års penningvärde. Detta innebär att resultatet skiljer
sig något från tidigare årsredovisningar, eftersom basåret alltid är det
senaste verksamhetsåret. Livsmedelsverket har använt ett eget prisin-
dex, som är baserat på verkets kostnadsutveckling 2009–2011 för lö-
ner, lokaler och ett urval av verkets tjänster och varor. De olika indexen
är viktade utifrån kostnadsslagets andel av de totala kostnaderna för
basåret 2000.
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Finansiell redovisning

Tilläggsupplysningar

Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges.

Redovisningsprinciper 
Tillämpade redovisningsprinciper	

Livsmedelsverkets redovisning följer god redovisningssed. 
Till årsredovisningen tillämpas följande förordningar och föreskrifter :  
–  Förordning om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605)  
–  Förordning om myndigheters bokföring (2000:606)  
–  ESV:s föreskrifter och allmänna råd till ovanstående

Beloppsgräns för bokning av periodavgränsningsposter har fastställts till 25 tkr.
   
Kostnadsmässig anslagsavräkning 

Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr o m 2009 anslaget först vid uttaget enligt  
övergångsbestämmelsen till 16 § anslagsförordningen. Utgående balans 2010,  9 705 tkr, har år  
2011 minskats med 1 696 tkr.

Upplysningar om avvikelser

Undantag från ekonomiadministrativa regler

Livsmedelsverket får ingå som medlem i Föreningen Nyckelhålet på restaurang.

Värderingsprinciper 
Omsättningstillgångar

Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga omsättningstillgångar har 
värderats till anskaffningsvärde alternativt verkligt värde, om detta är lägre än anskaffningsvärdet, om 
inte annat anges i not. 
 Lagret värderas till ett vägt genomsnittligt inköpspris. 

Immateriella anläggningstillgångar

För att utgifter för egenutveckling ska aktiveras som anläggningstillgång krävs att den har ett sam-
manlagt värde om minst 300 tkr och en ekonomisk livslängd på minst tre år. För anskaffade rättigheter 
gäller samma regler för anskaffningsvärde och ekonomisk livslängd som för materiella anläggningstill-
gångar.

 
Materiella anläggningstillgångar

Som anläggningstillgångar redovisas maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst 
25 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till minst tre år. Objekt som utgör en 

Tilläggsupplysningar
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Ersättningar och andra förmåner

Namn Period       Ersättning Råds- och styrelseuppdrag i andra  
                                                    (kr)  myndigheter och aktiebolag

Insynsråd (ledamöter/suppleanter)
    
Inger Andersson 1101-1112 - Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 
Generaldirektör	   
   
Johan Antti 1101-1112 3 000 Sveriges geologiska undersökning (SGU)  

Åsa Coenraads 1101-1112 3 000 –

Fredrik Eriksson 1101-1103 1 500 –

Margareta Frost 1101-1112 6 000 –

Yvonne Gustafsson 1101-1112 3 000 Kärnavfallsfonden, Exportkreditnämnden,
   Mittuniversitetet, Folkuniversitetet

Klas Hesselman 1104-1112 4 500 –

Gunilla Jarlbro 1101-1112 4 500 Miljömärkning Sverige AB

Jacob Johnson 1101-1112 4 500 Riksrevisionens parlamentariska råd

Agneta Åkesson 1101-1112 4 500 –

Ledande befattningshavare

Inger Andersson 1101-1112 1 356 373  
Generaldirektör

fungerande enhet och vars sammanlagda anskaffningsvärde uppgår till 25 tkr klassificeras också som 
anläggningstillgångar.  Avskrivning sker från den månad tillgången tas i bruk.

Tillämpade avskrivningstider

Laboratorieutrustning 3 år 
Möbler, fordon och övrig utrustning 5 år 
Immateriella anläggningstillgångar 5 år 
Beredskapslager  15 år 
 
Persondatorer direktavskrivs, eftersom livslängden beräknas underskrida tre år och/eller anskaffnings-
värdet underskrider 25 tkr. 
 Om det är uppenbart att en anläggningstillgång har en ekonomisk livslängd som överstiger fem år 
beslutas avskrivningstiden för den tillgången särskilt. 
 

Redovisning av anställdas sjukfrånvaro  
Uppgifter om sjukfrånvaron återfinns på sidan 48 i resultatredovisningen.

Ersättningar	och	andra	förmånder
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                                                                        Not 2011 2010 
    

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 205 434 190 402 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 207 526 203 276 
Intäkter av bidrag 3 54 773 47 032
Finansiella intäkter 4 1 342 590 
Summa	 	 469	075	 441	300	
  
Verksamhetens kostnader 
Kostnader för personal 5 -341 964 -325 160 
Kostnader för lokaler  -19 979 -19 088
Övriga driftskostnader 6 -93 109 -78 643
Finansiella kostnader 7 -497 -496
Avskrivningar och nedskrivningar 	 -10	481	 -9	623
Summa	 	 -466	030	 -433	010
	
Verksamhetsutfall  3 045 8 290
 
Transfereringar  
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 1 330 370
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag  3 935 3 500
Lämnade bidrag 8 -4 265 -3 870 
Summa	 	 0	 0	

Årets kapitalförändring 9 3 045 8 290

Resultaträkning (tkr)

Resultaträkning
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 Not 31 dec 2011 31 dec 2010 

TILLGÅNGAR
 
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling 10 18 400 13 544 
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 11     534     667 
Summa	immateriella	anläggningstillgångar	 	 18	934	 14	211	
	
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 12 13 117 10 714
Beredskapstillgångar 13  11 591 12 569
Summa	materiella	anläggningstillgångar	 	 24	708	 23	283	
 
Varulager
Varulager 14 1 848 2 019 
Summa	varulager	 	 1	848	 2	019

Fordringar
Kundfordringar  7 252 2 760 
Fordringar hos andra myndigheter 15 11 140 7 892 
Övriga fordringar      118       60 
Summa	fordringar	 	 18	510	 10	712	

Periodavgränsningsposter   
Förutbetalda kostnader  5 678 5 497 
Upplupna bidragsintäkter  1 136 2 445 
Övriga upplupna intäkter  2 207   2 748 
Summa	periodavgränsningsposter	 16	 9	021	 10	690	
 
Avräkning med statsverket 
Avräkning med statsverket 17 4 443 -3 452 
Summa	avräkning	med	statsverket	 	 4	443	 -3	452	
	  
Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  78 600 70 596 
Summa	kassa	och	bank	 	 78	600	 70	596	
	
SUMMA  TILLGÅNGAR  156 064 128 059
  
KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital   
Balanserad kapitalförändring 18 17 007 8 717 
Kapitalförändring enligt resultaträkningen    3 045   8 290 
Summa	myndighetskapital	 	 20	052	 17	007	
	
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 19 1 735 3 202
Övriga avsättningar 20	 			183	 			774
Summa	avsättningar	 	 1	918	 3	976

Skulder m. m.
Lån i Riksgäldskontoret 21 23 265 11 896 
Skulder till andra myndigheter  15 598 11 931 
Leverantörsskulder  18 341 15 762 
Övriga skulder  6 680   6 738 
Förskott från uppdragsgivare och kunder          6         4
Summa	skulder	m	m	 	 63	890	 46	331	
	
Periodavgränsningsposter  
Upplupna kostnader  39 224 35 802 
Oförbrukade bidrag  29 860 24 416 
Övriga förutbetalda intäkter    1 120     528
Summa	periodavgränsningsposter	 22	 70	204	 60	746	
	
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  156 064 128 059

ANSVARSFÖRBINDELSER   115

Övriga ansvarsförbinderlser  - 115

Balansräkning (tkr)

Balansräkning



74 Finansiell redovisning 2011

Redovisning mot anslag

Anslagsredovisning (tkr)

Anslagsredovisning

Anslag Not Ingående Årets till- Omdispon. Indrag- Totalt Utgifter Utgående 
(ramanslag)  överförings- delning enl. anslags- ning disponibelt  överförings-
   belopp regl. brev belopp  belopp  belopp

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
1:18 Livsmedelsverket

ap 1 Livsmedelsverket 23 13 446 204 517  -7 437 210 526 -207 460 3 066

1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor

ap 2 Offentliga måltider  -12 4 000 -3 988
ap 8 Kompetenshöjning i kontrollen   5 000 -5 000   
  
              

Summa  13 434 213 517 -8 988 -7 437 210 526 -207 4601 3 066 
     
1 Avstämning mot intäkter av anslag, se not 1
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Not 1  Intäkter av anslag   
Intäkter av anslag 205 764 190 772 
  205 764 190 772 
Summa ”Intäkter av anslag” (205 764 tkr) skiljer 
sig från summa ”Utgifter” (207 460 tkr) på ansla-
gen Uo 23 01:18. Skillnaden (1 696 tkr) beror 
på minskning av semesterlöneskuld som intjänats 
före 2009. Denna post har belastat anslaget  
Uo 23 01:18, men inte bokförts som kostnad 
i resultaträkningen. 

Not 2  Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen 7 597 6 267
Offentligrättsliga avgiftsintäkter 186 142 183 712
Uppdragsverksamhet och övrigt   13 787   13 297
  207 526 203 276

Not 3  Intäkter av bidrag
Bidrag från Myndigheten för samhällsskydd   
  och beredskap (MSB) 35 866 29 332
Bidrag från övriga 18 907 17 700 
  54 773 47 032
Not 4  Finansiella intäkter   
Ränta på räntekonto i Riksgälden 1 186 297 
Övriga finansiella intäkter     156 293 
 	 1 342	 590
Not 5  Kostnader för personal 
Löner och andra skattepliktiga kostnadsersättn. -227 148 -213 500 
Arbetsgivaravg., premier och pensioner m.m. -103 871 -102 338 
Övriga personalkostnader   -10 945 _-9 322 
  -341 964 -325 160
Jämförelsevärdena från 2010 har justerats
genom att 971 tkr har flyttats från löner och 
andra skattepliktiga kostnadsersättningar till
arbetsgivaravgifter, premier och pensioner
(953 tkr) och övriga personalkostnader (18 tkr).

Not 6  Övriga driftskostnader 
Köp av forskningsuppdrag (laboratorieanalyser,   
  forskningsuppdrag, provtagning m.m.) -23 141 -21 707 
Övriga driftskostnader -69 968 -56 936 
  -93 109 -78 643 
Not 7  Finansiella kostnader
Ränta på lån i Riksgälden -263 -64 
Övriga finansiella kostnader -234 -432 
  -497	 -496	
Not 8  Transfereringar
Lämnade bidrag:  
Totalförsvarets forskningsinstitut - samverkans-
  projekt MSB -1 651 3 500
Smittskyddsinstitutet - samverksansprojekt MSB -1 055 -
Statens vet.medicinska anstalt - samverkans-
  projekt MSB -980 -
Övrigt    -579     -370
  -4 265 -3 870 
Not 9  Årets kapitalförändring
Resultat avgiftsfinansierad verksamhet 3 877 8 455 
Underskott bidragsverksamhet    -832 _-165 
  3 045 8 290	

Not 10  Balanserade utgifter för utveckling
Ingående anskaffningsvärde 30 673 21 989 
Årets anskaffade immateriella anläggningstillgångar  8 136 8 684 
Årets utrangeringar - ack. anskaffningsvärde -2 764          - 
Utgående	anskaffningsvärde 36	045 30	673 
Ingående ackumulerade avskrivningar -17 129 -14 591 
Årets avskrivningar -3 280 -2 538 

Noter 
(belopp anges i tkr)

        2011 2010

Årets utrangeringar - ack. avskrivning    2 764              - 
Utgående	ack.	avskrivningar	 -17	645	 -17	129	
Bokfört	värde	 18	400	 13	544	

Not 11  Rättigheter och andra  
immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde 2 506 2 133
Årets anskaffade rättigheter 158 373
Årets utrangeringar - ack. anskaffningsvärde       -64               -  
Utgående	anskaffningsvärde	 		2	600	 		2	506	
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 839 -1 543 
Årets avskrivningar -291 -296 
Årets utrangeringar - ack. avskrivning         64           -
Utgående	ack.	avskrivningar	 	-2	066	 -1	839	
Bokfört	värde	 534	 667	

Not 12  Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde 70 564 88 129 
Årets anskaffningar 8 386 3 779 
Årets utrangeringar - ack. anskaffningsvärde  -2 106 -21 344 
Utgående	anskaffningsvärde	 76	844	 	70	564	
Ingående ackumulerade avskrivningar -59 850 -75 062 
Årets avskrivningar -5 933 -6 044 
Årets utrangeringar - ack. avskrivning   2 056   21 256 
Utgående	ack.	avskrivningar	 -63	727	 -59	850	
Bokfört	värde	 13	117	 10	714	
-	varav	finansiell	leasing,	se	nedan	

Finansiell	leasing:
Ingående	anskaffningsvärde	 1	496	 1	268	
Årets	anskaffningar	 -	 440	
Årets	utrangeringar	-	ack.	anskaffningsvärde	 		-238	 -212	
Utgående	anskaffningsvärde	 1	258	 1	496	
Ingående	ackumulerade	avskrivningar	 -645	 -511	
Årets	avskrivningar	 -295	 -261	
Årets	utrangeringar	-	ack.	avskrivning	 				186	 			127	
Utgående	ack.	avskrivningar	 		-754	 -645	
Bokfört	värde	 504	 851	

Not 13  Beredskapstillgångar
Ingående anskaffningsvärde 14 661 11 166 
Årets anskaffningar         -    3 495 
Utgående	anskaffningsvärde	 14	661	 14	661	
Ingående ackumulerade avskrivningar -2 092 -1 348 
Årets avskrivningar     -978     -744 
Utgående	ack.	avskrivningar	 -3	070	 -2	092	
Bokfört	värde	 11	591	 12	569	

Posten består av nödvattenmateriel. Materielen 
är till för att stärka kommunernas vattenförsörjning
i händelse av avbrott i vattenförsörjningen. Tillgång- 
en har finansierats med bidrag från MSB.
  	
Not 14  Varulager
Trycksaker i lager 361 545 
Förrådsartiklar i lager 1 487 1 474 
  1 848 2 019 
Not 15  Fordringar hos andra myndigheter
Kundfordringar hos andra myndigheter 2 871 2 124 
Fordran Skatteverket avseende ingående moms 8 155 5 688 
Fordran Skatteverket avseende skattekonto    114      80 
  11 140 7 892 
Not 16  Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader:
- hyra 4 682 4 090 
- övriga    996 1 407 
  5 678 5 497	
Upplupna bidragsintäkter :
- från statliga myndigheter 120 690 
- övriga 1 016 1 755 
 	 1 136	 2 445	

31 dec 
2010

31 dec 
2011

31 dec 
2010

Noter

31 dec
2011
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Övriga upplupna intäkter : 	 	
- avgiftsintäkter, slakterier 1 216 1 677 
- övriga    991 1 071 
  2 207 2 748 

Summa periodavgränsningsposter 9 021 10 690 

Not 17  Avräkning med statsverket
Anslag	i	icke	räntebärande	flöde
Ingående balans 289 0 
Redovisat mot anslag - 1 012 
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som  
  betalats till icke räntebärande flöde -289 -723
Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 0 289

Anslag	i	räntebärande	flöde
Ingående balans -13 446 -4 159 
Redovisat mot anslag 207 460 191 005 
Anslagsmedel som tillförts räntekonto* -205 017 -200 292 
Återbetalning av anslagsmedel     7 437            -
Skuld avseende anslag i räntebärande flöde -3 566 -13 446 
	
Fordran	avseende	semesterlöneskuld
som	inte	har	redovisats	mot	anslag
Ingående balans 9 705 10 950 
Årets minskning av fordran -1 696 -1 245 
Utgående balans 8 009 9 705 

Övriga	fordringar/skulder	på	statens	centralkonto	i	Riksbanken
Ingående balans 0 0 
Utbetalningar i icke räntebärande flöde -289 -723 
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar 289 723 
	 	 0	 0

Summa avräkning med statsverket 4 443 -3 452

*Indragning av ramanslag enligt regeringsbeslut  
L2011/3129 5.2 om 500 tkr har trots beslut
tillförts räntekontot under 2011.
 
Not 18  Balanserad kapitalförändring
Ingående balans 8 717 18 329 
Föreg. års kapitalförändring enl. resultaträkning 8 290 -9 612 
Summa 17 007 8 717 

Varav:
- avgiftsfinansierad verksamhet 15 845 7 390 
- bidragsfinansierad verksamhet   1 162 1 327 
Totalt 17 007 8 717 
 
Not 19  Avsättning för pensioner  
och liknande förpliktelser
Ingående avsättning 3 202 4 886 
Årets pensionskostnad 368 632 
Årets pensionsutbetalningar -1 835 -2 316 
Utgående avsättning 1 735 3 202 

Not 20  Övriga avsättningar
Särskild pensionsersättning - 774 
Avsättning avseende kompetensväxling- och
  kompetensutvecklingsåtgärder      183      -
  183 774
Not 21  Lån i Riksgäldskontoret
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar 

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 30 000 28 000 
Finansiell leasing 596 902 
Utnyttjad låneram inklusive finansiell leasing 23 861 12 798 

Ingående balans 11 896 12 713 
Årets amorteringar -8 140 -7 720 
Under året nyupptagna lån 19 509 6 903 
Utgående balans 23 265 11 896 
 

Not 22  Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader: 
- löner och semesterlöner, inkl. soc. avg. 36 297 33 673 
- övriga   2 927   2 129 
  39 224 35 802 
Oförbrukade bidrag:
- myndigheter 27 071 21 220 
- övriga   2 789   3 196 
   29 860 24 416 
Av årets oförbrukade bidrag från myndigheter 
avser cirka 19 200 tkr bidrag från MSB. Av dessa 
avser cirka 11 400 tkr bidrag för finansiering av 
avskrivningar av nödvattenmateriel.

Övriga förutbetalda intäkter :
- myndigheter 983 528
- övriga 137     - 
  1 120 528 
 
Summa periodavgränsningsposter 70 204 60 746 
 
Not 23  Anslag 23 01:18 ap l Livsmedelsverket
Finansiella	villkor	enligt	2011	års	regleringsbrev:

Enligt regleringsbrevet disponerar Livsmedelsverket en 
anslagskredit på 6 151 tkr. 

Anslagsbehållning som får disponeras 2011 är 3 procent. Det ingåen-
de överföringsbeloppet 13 446 tkr överstiger 3 procent av föregåen-
de års tilldelning 200 292 tkr med 7 437 tkr. Detta belopp har under 
året återbetalats till statens centralkonto.

Anslaget är räntebärande.

Enligt	villkor	i	regleringsbrevet	ska:
	 	
-	minst	200	tkr	användas	för	uppdrag	till	den	svenska	standardiserings-
organisationen.
Livsmedelsverket har använt dessa medel och ytterligare 130 tkr  
för detta ändamål.

-	dioxinkontroller	genomföras	inom	ramen	för	anslaget.
Villkoret är uppfyllt.

-	12	000	tkr	användas	för	insatser	för	att	förbättra	de	mindre	slakterier-
nas	förutsättningar.	Takbelopp	ska	tillfälligt	införas	för	köttkontrollavgiften	
per	slaktat	djur.
Livsmedelsverket har använt 11 932 tkr av anslaget för detta ändamål.

-	4	000	tkr	användas	för	nantionell	samordning	av	dricksvattenfrågor	
Livsmedelsverket har använt 3 404 tkr för detta ändamål.

- 3	000	tkr	användas	för	att	stödja	och	följa	upp	arbetet	med	att	minska	
livsmedelskedjans	klimatpåverkan.
Livsmedelsverket har använt 3 059 tkr för detta ändamål.

-	3	000	tkr	användas	för	att	stärka	arbetet	med	landsgodkännande	vid	
livsmedelsexport.
Livsmedelsverket har använt 2 802 tkr för detta ändamål.

-	minst	2	000	tkr	användas	för	rådgivning	till	livsmedelsföretag	gällande	
tillämpningen	av	livsmedelslagstiftningen	och	regelverket	om	geografiska	
ursprungsbeteckningar.	Rådgivningen	får	inte	avse	utarbetande	av	
ansökningar	om	godkännande	av	geografiska	ursprungsbeteckningar.
Livsmedelsverket har använt 1 992 tkr för detta ändamål.

31 dec 
2011

31 dec 
2010

31 dec 
2011

31 dec 
2010
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	 	 2011 2010 2009 2008 2007 
	                       
Låneram 
Beviljad låneram 30 000 28 000 28 000 28 000 25 000 
Utnyttjad låneram 23 861 12 798 13 502 20 497 20 217

Kontokrediter hos RGK	
Räntekontokredit 10 500 10 500 10 500 8 000 10 500 
Max utnyttjad under året  0 0 0 0 0
 

Räntor avseende räntekonto i RGK 
Ränteintäkter 1 186 297 338 2 092 1 277 
Räntekostnader 0 0 0 0 0 

Avgiftsintäkter som disponeras	
Beräknat belopp enligt regleringsbrev 210 000 196 925 184 550 183 231 169 322 
Faktiska avgiftsintäkter 207 526 203 276 194 847 185 302 173 957 

Anslagskredit 
Beviljad anslagskredit 6 151 6 109 5 759 5 447 5 258 
Utnyttjad anslagskredit 0 12 0 0 0 

Anslag 
Ramanslag 
Anslagssparande 3 066 13 446 4 159 2 619 1 396 

Bemyndiganden
Ej tillämplig

Årsarbetskrafter och anställda m.m. 
Antal årsarbetskrafter (st) 519 489 483 485 485 
Medelantal anställda (st) 560 521 521 521 479 
Driftskostnad per årsarbetskraft 877 865 860 801 775 

Kapitalförändring1 
Årets kapitalförändring 3 045 8 290 -9 612 -546 -5 191 
Balanserad kapitalförändring 17 007 8 717 18 329 7 405 12 460 

1 Från och med 2009 avräknas anslaget kostnadsmässigt. Årets kapitalförändring består av resulatet för den avgifts- och 
bidragsfinansierade verksamheten. Balanserad kapitalförändring från 2008 har reglerats i samband med övergången till 
kostnadsmässig anslagsavräkning genom överföring till posten avräkning med statsverket.

Sammanställning över väsentliga uppgifter
(tkr om inte annat anges)
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