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Viktiga händelser under året

l Riksmaten 2010-11
 Deltagarna i matvaneundersökningen åt mer  
 frukt, grönsaker, rotfrukter, baljväxter och fisk än  
 1997–98, men matvanorna är långt ifrån tillfreds- 
 ställande. 

l Bly i älgfärs
 Kött från blyskjutet vilt kan innehålla rester från  
 ammunitionen. Livsmedelsverket lanserade råd  
 om konsumtion av viltkött.

l Oxfilé var färgat fläskkött
 Bedrägeri avslöjades, där färgat fläskkött såldes   
 som oxfilé. Minst 50 ton av köttet har sålts i butik  
 eller serverats på restaurang.

l Offentliga måltider 
 Arbetet med att skapa ett nationellt kompetens- 
 centrum för måltider i vård, skola och omsorg   
 har inletts med bland annat intensivt nätverks-  
 byggande och många utåtriktade aktiviteter.

l Framtidens kontroll
 Konferenser, specialiseringsutbildningar, kurser   
 och vägledande dokument om det professionella  
 samtalet är kunskapshöjande åtgärder  som har  
 genomförts.

l Besparingsarbete
 Ett flerårigt besparingsprogram för att minska   
 Livsmedelsverkets kostnader inleddes 2012.   
 
l It-verktyg för effektiv kontroll
 Ett mångårigt IT-utvecklingsprojekt för effektivare  
 kontroll har planenligt driftsatts.

Produktion: Livsmedelsverket, Uppsala februari 2013
Grafisk form & produktion: M Olausson
Foto: Karin Alfredsson (s. 56), Alex Giacomini (s. 1), Jeanette Hägglund 
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Gd har ordet

Generaldirektör

Det är dags för mig att summera ännu ett intensivt år 
på Livsmedelsverket. Vi är verksamma inom många 
viktiga områden. Vi hanterar frågor som berör och 
engagerar och som påverkar människor varje dag. 
Det är stimulerande, men också en stor utmaning. 
Livsmedelsverkets vision är att alla känner matgläd-
je och mår bra av maten – det genomsyrar vårt ar-
bete i alla delar av verksamheten.
 Bra matvanor är avgörande för hur vi mår, genom 
hela livet. Våra kostråd vilar på bred vetenskaplig 
grund, men det är inte alltid lätt att nå ut med dem. 
Kostdebatten har varit intensiv under flera år. Under 
det gångna året har vi dock kunnat se en nyansering 
av den stundtals heta debatten om kostråd och mat-
vanor. Vi känner oss trygga med den systematiska 
genomgång av forskning och studier som har gjorts 
i samband med revideringen av de nordiska närings-
rekommendationerna. Att byta ut mättat fett mot 
fleromättat och att äta mer frukt, grönt och fullkorn 
är rekommendationer som står sig. 
 De goda matvanorna och matglädjen ska själv-
klart finnas även i skolmatsalen, på äldreboendet 
och när man är sjuk. Vårt kompetenscentrum för 
måltider inom vård, skola och omsorg är en del av 

regeringens satsning på Matlandet Sverige och har 
under året varit aktivt med seminarier och fram-
gångsrika aktiviteter i hela landet – med och för and- 
ra myndigheter, skolledare, politiker och inte minst 
för alla dem som dagligen planerar de miljoner mål-
tider som serveras inom den offentliga sektorn.
 Matglädje handlar också om att känna sig trygg, 
att lita på maten och inte bli lurad. På senare tid har 
vi fått hantera flera fall av utbrett matfusk. Fallet 
med den färgade fläskfilén, som såldes som oxfilé är 
ett exempel. Falsk Kalix löjrom, otillåtna preparat i 
kosttillskott och fel på restaurangmenyer är några 
andra. Ibland handlar det om slarv eller okunskap, 
ibland om rena bedrägerier. Oavsett vilket är det 
oacceptabelt och här krävs krafttag och nya arbets-
sätt. Vi står orubbligt på konsumentens sida. Det är 
en självklarhet att man inte ska bli lurad. Man ska 
få det man tror, det man betalar för – både i butiken 
och på restaurangen. Märkningen ska vara korrekt, 
läslig och hjälpa konsumenten att välja. 
 Samtidigt vet vi att de allra flesta företagare i livs-
medelskedjan är seriösa. Vår uppgift är att under-
lätta deras arbete, bland annat genom information, 
handfasta råd, samarbete och minskat krångel. Det 
ska vara lätt att göra rätt. 
 Under året har vi kommit en bra bit i vårt ut-
vecklingsarbete med att leda och samordna livsme- 
delskontrollen. Målet är att kontrollen ska vara en-
hetlig och effektiv, oavsett storlek på företag, typ av 
verksamhet, del av landet eller ansvarig kontroll-
myndighet. För företagaren ska kontrollen tillföra 
nytta och upplevas som både rättvis och meningsfull.
 Vårt uppdrag spänner över många områden. 
Mat är så mycket mer än näring och säkerhet. Mat 
handlar också om trygghet, förtroende, välbefinnan- 
de och njutning. Ytterst handlar det om att alla ska 
känna matglädje och må bra av maten. Det fortsätter 
vi att arbeta med även under kommande år.

Gd har ordet
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Livsmedelsverkets kostnader och intäkter (tkr)

 Kostnader Intäkter
 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Anslag    190 402 205 434 287 465

Verksamhetsmål  Kostnader                        Intäkter utöver anslag

Maten är säker 351 843 383 310 398 214 210 538 223 744 155 352
Livsmedelshanteringen är redlig 47 859 45 104 34 738 35 540 33 560 24 784
Matvanorna är bra 33 308 37 616 42 567 4 820 6 337 13 286

Summa 433 010 466 030 475 518 250 898 263 641 193 422

Summa kostnader/intäkter enl. resultaträkning 433 010 466 030 475 518 441 300 469 075 480 887
Transfereringar -3 870 -4 265 0 3 870 4 265 0
Årets kapitalförändring  8 290 3 045 5 371

Härmed intygas att årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
verksamhetens resultat och av kostnader, intäkter och myndig-
hetens ekonomiska ställning för år 2012.

Uppsala den 21 februari 2013 

Generaldirektör Inger Andersson

Resultatredovisning

I resultatredovisningen presenteras Livsmedelsverkets verksam-
hetsmässiga resultat för 2012. Livsmedelsverkets uppdrag utgår 
från förordningen med instruktion för Livsmedelsverket SFS 
2009:1426 samt riksdagens beslut om Livsmedelsverkets verk-
samhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 23, bet. 
2011/12:MJU2, rskr. 2011/12:100).
   Livsmedelsverket har som förvaltningsmyndighet för livsme-
delsfrågor till uppgift att i konsumenternas intresse arbeta för 
säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra mat-
vanor.

Ekonomisk översikt
Livsmedelsverkets kostnader; fördelning per verksamhetsmål

2010    2011    2012

8 %8 %
Matvanorna 

är bra
9 %10 %11 % Livsmedels- 

hanteringen  
är redlig

7 %

82 %81 % Maten är 
säker
84 %

Ekonomisk översikt
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Ekonomisk analys

Ekonomisk översikt

Livsmedelsverket omsatte 2012 cirka 481 miljoner kronor, vilket är en 
ökning med 11,8 miljoner kronor jämfört med 2011. Verksamheten finan- 
sieras till 60 procent av anslag, 27 procent av avgifter och 13 procent av 
bidrag. Jämfört med föregående år har fördelningen mellan anslag och 
avgifter förändrats främst på grund av nedsättning av avgifter inom kött-
kontrollen med 102 miljoner kronor, vilket finansieras med anslagsmedel. 
Verksamhetens kostnader för 2012 uppgick till 475,5 miljoner kronor 
jämfört med 466 miljoner kronor för 2011. Detta är en ökning med  
2 procent och beror främst på generella kostnadsökningar.
  Årets kapitalförändring är 5,4 miljoner kronor jämfört med 3,0 miljo-
ner 2011. Överskottet utgörs av den avgiftsfinansierade kontrollen av 
livsmedelsanläggningar. Av anslagsredovisningen framgår att 187,3 mil-
joner kronor har förbrukats av disponibla anslagsmedel om 188,9 miljo-
ner kronor. Detta innebär ett anslagssparande på 1,6 miljoner kronor.

Personal
Personalkostnaderna ökade med 3,0 procent (10,4 miljoner kronor) till 
352,4 miljoner kronor 2012. Förändringen beror huvudsakligen på löne-
ökningar. Livsmedelsverkets årsarbetskrafter under året var 503, vilket är 
en minskning med 16 jämfört med 2011.

Övrigt
Lokalkostnaderna ökade med 8 procent (1,7 miljoner kronor) 2012. 
Kostnadsökningen beror på utökat antal kvadratmeter under senare de-
len av 2011, vilket medförde fullt kostnadsutslag 2012.
 Driftskostnaderna minskade 2012 med 5 miljoner kronor till 88,2 mil-
joner kronor jämfört med 93,2 miljoner kronor 2011. 
 Avskrivningarna ökade med 21 procent (2,2 miljoner kronor) jämfört 
med föregående år. Ökningen beror framför allt på att ett system har in-
förts som stöd för verkets kontroll.
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Varje dag serveras cirka 3 000 000 offentliga 
måltider i vård, skola och omsorg
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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 förändringarna 2012.

Bedrägerier på livsmedelsområdet
Bedrägerier och fusk på livsmedelsområdet är inte längre enbart händel-
ser som uppstår i andra delar av världen. Under året hanterade Livsme- 
delsverket två ärenden om allvarliga bedrägerier. 
 En svensk köttgrossist lät i september, efter klagomål från kund på kött 
med beteckningen ”fryst oxfilé” som den hade distribuerat, analysera kött 
från två olika partier med avseende på djurslag. Analys av båda proven, 
utförda av Livsmedelsverket, visade att köttet var griskött. Livsmedels-
verkets senare analyser av samma prover har visat att köttet var färgat 
med azofärgämnena azorubin E 122 och para-orange E 110. Livsmedels- 
verket har koordinerat spårningsarbetet och insamlingen av den falska 
oxfilén med hjälp av ett trettiotal kommunala kontrollmyndigheter. Minst 
50 ton kött har släppts ut på marknaden och merparten har nått enskilda 
kunder som har köpt det i butik eller ätit det på restaurang. Livsmedels-
verket har anmält ärendet till åtal för brott mot livsmedelslagen.
 Inför julen 2012 utredde Livsmedelsverket tillsammans med flera kom-
muner en härva, där falsk löjrom har sålts i livsmedelsbutiker och av 
grossister. Kalix löjrom är ursprungsskyddad och har mycket högre pris 
än exempelvis sikrom. Den falska rommen var märkt som Svensk löjrom 
eller Kalix löjrom. Det kan röra sig om stora mängder falsk löjrom som 
är i omlopp och som kan ha sålts till svenska konsumenter. Upptäckta 
partier har belagts med saluförbud.  
 Vidare visar en rapport från ett kontrollprojekt som Livsmedelsverket 
genomförde tillsammans med 13 kommuner att åtta av tio restaurang-
er inte serverar det som anges på menyn. Ofta byts exempelvis den ur-
sprungsskyddade fetaosten och parmaskinkan ut mot billigare alternativ, 
utan att konsumenten informeras. 
 Det här tyder på att konsumenterna alltför ofta inte får vad de betalar 
för och att det finns all anledning att fortsätta kontrollera märkningen 
och att produkterna faktisk är vad de ger sig ut för att vara och att reg-
lerna för skyddade ursprungsbeteckningar följs.

Kostdebatten
De senaste åren har i hög grad präglats av kostdebatten om framför allt 
fett och kolhydrater. Under 2012 har en viss nyansering skett av debatten 
om LCHF (low carb, high fat) och mediernas rapportering och bevakning 
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av frågan är mer kritiskt granskande. Bland annat har resultaten 2012 
från Västerbottensstudien, som visade att kolesterolhalterna i blodet ökar 
samtidigt som intaget av mättat fett ökar, och en studie från Malmö, som 
visade att de som följer Livsmedelsverkets kostråd lever längre, har fått 
stor uppmärksamhet i media. Livsmedelsverket har varit aktivt i debat-
ten och synts ofta i såväl press som radio, TV och digitala medier. Flera 
svenska forskare har också deltagit i mediedebatten. Detta sammantaget 
leder till att debatten har nyanserats. Verket har bland annat publicerat 
frågor och svar om LCHF på sin webbplats. Den diskussion om skolmat 
som pågår runt om i landet handlar ofta om just fett och fettkvalitet och 
även där har Livsmedelsverket på olika sätt försökt stötta de lokala kost- 
arbetarna. Visserligen var det bara tre procent som i verkets förtroende-
mätning ansåg att det var bra för hälsan att äta mycket fett och så många 
som 38 procent som ansåg att man skulle minska på det animaliska fettet. 
Konsumtionssiffror av olika slag pekar mot att svenskarna äter allt mer 
mättat fett, exempelvis smör och grädde. Därför är fortsatt information 
om näringsriktig mat en av de stora utmaningarna för Livsmedelsverket 
att arbeta med under åren som kommer.

Negativ utveckling för Nyckelhålet i Sverige
Siffror från dagligvaruhandeln visar att försäljningen av nyckelhålsmärk-
ta produkter i Sverige minskar. Livsmedelsproducenterna är inte längre 
lika villiga att sätta symbolen på produkterna och strävar inte efter att 
uppnå kriterierna. Antalet produkter med märkta med Nyckelhålet visar 
en nedåtgående trend, på tre år har antalet minskat från 2 500 till 1 500. 
 Föreningen Nyckelhålet på restaurang avecklade under hösten 2012 sin 
verksamhet. Föreningen bildades för att göra det enkelt för konsumenten 
att välja hälsosamma alternativ även på restaurang och har bland annat 
ansvarat för certifiering av restauranger och utbildning av personal. Orsa-
ken till att föreningen avvecklades är att för få restauranger har anslutit sig 
till konceptet och att det därmed är svårt att få ekonomi i verksamheten. 
Livsmedelsverket arbetar därför för att ta fram ett nytt system för nyck-
elhålsmärkning på restaurang som beräknas vara klart 2013. Livsmedels- 
branschen är dock mycket angelägen om att symbolmärkningen ska över-
leva och agerar för att Livsmedelsverket ska arbeta mer intensivt med att 
modernisera och marknadsföra nyckelhålet. 
 Sedan juni 2009 använder också Norge och Danmark Nyckelhålet 
och även Island anslöt sig 2012 till samarbetet. I Danmark och Norge 
har Nyckelhålet haft en mycket positiv utveckling och antalet livsmedel 
märkta med symbolen är nu lika stort som i Sverige. Danmark har under 
2012 även infört Nyckelhålet på restaurang.

Översyn av de nordiska näringsrekommendationerna 
Arbetet med att se över de nordiska näringsrekommendationerna (NNR) 
är nu i slutfasen och rekommendationerna förväntas vara klara för publi-
cering under våren 2013. Arbetet leds av en nordisk arbetsgrupp och 
har pågått under flera år. Ett preliminärt förslag till rekommendationer 
presenterades på den nordiska konferensen i näringslära på Island i juni 
2012. Över hundra forskare och experter från Norden har arbetat med 
underlaget till rekommendationerna. Forskarna har gjort en systematisk 

Omvärldsförändringar som påverkar livsmedelsområdet
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genomgång av studier publicerade efter år 2000 och lagt särskild vikt 
vid områden där det har kommit mycket ny forskning. Det finns stort 
förtroende för det gedigna arbetssättet med systematiska genomgångar 
av vetenskapliga studier hos forskare och kostarbetare inklusive läkare. 
De systematiska litteraturstudierna har nu börjat publiceras i tidskriften 
”Food and Nutrition Research”. Under hösten har förslag till rekom-
mendationer utarbetats, som kommer att remitteras i omgångar fram till 
våren 2013. Det är stort intresse från media och förväntningar från kos-
tarbetare i hela Norden på de nya rekommendationerna. Rekommenda-
tionerna kommer att vara ett viktigt underlag i översynen av nuvarande 
råd om bra matvanor i såväl Sverige som övriga nordiska länder.

Minskat matsvinn
Det råder stor politisk enighet om behovet av att minska svinnet i livs-
medelskedjan, detta gäller i såväl Sverige som Norden och EU. I Sverige 
slängs cirka en miljon ton mat per år i livsmedelskedjan (exklusive pri-
märproduktionen). Hushållen står för den absolut största delen. Svinn, 
det vill säga slängd mat som hade kunnat ätas, innebär onödig belastning 
på miljön. En bakomliggande orsak till svinn i konsumentledet kan vara 
okunskap om hur livsmedel bäst förvaras och vad datummärkningarna 
betyder. 
 Livsmedelsverket har tidigare sammanställt kunskapsunderlag om 
matsvinn och om optimal förvaring och hållbarhet. Underlaget har ut-
gjort grund för råd om hur matsvinnet kan minskas i hemmet. Verket på-
började under året arbete med att se över lagstiftningen och tillämpning 
av lagstiftning ur ett matsvinnsperspektiv. 
 Under 2013 kommer arbetet med att minska matsvinnet att intensi-
fieras. Livsmedelsverket har, tillsammans med Jordbruksverket och Na-
turvårdsverket, fått i uppdrag av regeringen att under tre år genomföra 
insatser som bidrar till att minska det onödiga matsvinnet i alla led och 
till bättre utnyttjande av det oundvikliga matavfallet. Vidare har Livsme- 
delsverket fått projektmedel från Nordiska ministerrådet, för att genom-
föra ett gemensamt nordiskt projekt på matsvinnområdet 2013. Se även 
avsnittet om Livsmedelskedjans miljöpåverkan på sid 69.

Omvärldsförändringar som påverkar livsmedelsområdet
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Bra råvaror efter säsong  
är godast och mest hållbart
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I visionen ”Bruka utan att förbruka” har regeringen ställt upp fyra över-
gripande mål och under vart och ett av dem fyra strategiska mål. De 
övergripande målen är
•  ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet   
 som präglas av öppenhet och mångfald. 
•  de gröna näringarna är miljö- och resurseffektiva och har en   
 nyckelroll i Sveriges energiproduktion.
•  de gröna näringarna utmärks av omtanke, ansvarstagande och hög etik.
•  de gröna näringarna bidrar till globalt hållbar utveckling.
 
På nästa sida redovisas schematiskt hur Livsmedelsverkets verksamhet 
bidrar till och förhåller sig till målen. De mörkgrå fälten indikerar verk-
samhet som har starkast påverkan. De något ljusare fälten visar en inte så 
stark påverkan, medan övriga fält visar svag påverkan. Flertalet av ver-
kets verksamheter bidrar till mer än ett av de övergripande målen. Livs-
medelsverkets vision är att alla mår bra av maten och känner matglädje.
 Nedan beskrivs kort de av Livsmedelsverkets verksamheter som be-
döms påverka regeringens övergripande och strategiska mål i visionen 
”Bruka utan att förbruka” mest.

Övergripande mål 1: 

Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i 
hela landet som präglas av öppenhet och mångfald
Strategiskt mål i regeringens vision som Livsmedelsverkets verksam- 
het främst påverkar: Enkelt, roligt och lönsamt att vara företagare

Regelutveckling och regelförenkling

Livsmedelsverket stödjer regeringen i förhandlingsarbetet i EU med att ut- 
veckla regler på livsmedelsområdet. Sveriges förhållningssätt är att arbeta 
för så enkla och ändamålsenliga regler som möjligt. 
 Under året har förhandlingar pågått om EU:s gemensamma jordbruks-
politik för åren 2014-2020. Livsmedelsverket har bidragit med underlag 
om främst handelsnormer, varustandarder och tvärvillkor. Inriktningen är 
att förenkla reglerna, ge större valmöjligheter för konsumenten och mind-
re administrativa kostnader för företagen. Sverige har även arbetat för en 
begränsning av tvärvillkor (regler som primärproducenter ska uppfylla 
för att få jordbruksstöd) inom området livsmedelssäkerhet och att alltför 
breda och svårtolkade krav tas bort. Se även avsnittet Regelutvecklings-
arbete, sidan 50.

Bruka utan att förbruka
Livsmedelsverkets bidrag till Regeringens vision

Bruka utan att förbruka
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Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4
Maten är säker
Regelutveckling och 
regelförenkling

Enkelt, roligt och lönsamt 
att vara företagare

Säker och hälsosam mat, som 
också ger positiva upplevelser

Öppen global ekonomi med tydliga 
och transparanta regler och trygg 
global livsmedelsförsörjning

Livsmedelsverkets 
kontroll av livsmedelsan-
läggningar

Enkelt, roligt och lönsamt 
att vara företagare

Säker och hälsosam mat, som 
också ger positiva upplevelser

Gränskontroll

Nationella provtagnings-
program

Modernt, utvecklat och 
hållbart vattenbruk 
och fiske

Säker och hälsosam mat, som 
också ger positiva upplevelser

De gröna näringarna är en del av 
lösningen i det globala miljö- och 
klimatarbetet

Ledning och samordning 
av livsmedelskontrollen

Enkelt, roligt och lönsamt 
att vara företagare

Säker och hälsosam mat, som 
också ger positiva upplevelser

Kompetenssatsning inom 
livsmedelskontrollen

Enkelt, roligt och lönsamt 
att vara företagare

Säker och hälsosam mat, som 
också ger positiva upplevelser

Risk- och nyttovärde-
ringar

Enkelt, roligt och lönsamt 
att vara företagare

Säker och hälsosam mat, som 
också ger positiva upplevelser

Öppen global ekonomi med tydliga 
och transparanta regler och trygg 
global livsmedelsförsörjning

Laborativa undersökning-
ar och metodutveckling

Enkelt, roligt och lönsamt 
att vara företagare

Säker och hälsosam mat, som 
också ger positiva upplevelser

Öppen global ekonomi med tydliga 
och transparanta regler och trygg 
global livsmedelsförsörjning

Livsmedelshanteringen är redlig
Regelutveckling och 
regelförenkling

Enkelt, roligt och lönsamt 
att vara företagare

Konsumenten har verktyg och 
förutsättningar att välja

Kontrollverksamhet Enkelt, roligt och lönsamt 
att vara företagare

Konsumenten har verktyg och 
förutsättningar att välja

Matvanorna är bra
Regelutveckling och 
regelförenkling

Enkelt, roligt och lönsamt 
att vara företagare

Säker och hälsosam mat, som 
också ger positiva upplevelser

Råd Konsumenten har verktyg och 
förutsättningar att välja

Nationellt kompetens- 
centrum för måltider i 
vård, skola och omsorg

Enkelt, roligt och lönsamt 
att vara företagare

Säker och hälsosam mat, som 
också ger positiva upplevelser

Näringsriktig skolmat 
samt skolmåltidens 
utformning

Enkelt, roligt och lönsamt 
att vara företagare

Säker och hälsosam mat, som 
också ger positiva upplevelser

Vetenskapligt underlag 
om matvanor, produktut-
bud och näringsinnehåll i 
livsmedel

Enkelt, roligt och lönsamt 
att vara företagare

Säker och hälsosam mat, som 
också ger positiva upplevelser

Livsmedelsverket är effektivt, modernt och en av Sveriges bästa arbetsplatser
Kommunikations- 
aktiviteter

Enkelt, roligt och lönsamt 
att vara företagare

Säker och hälsosam mat, som 
också ger positiva upplevelser

De gröna näringarna är en del av 
lösningen i det globala miljö- och 
klimatarbetet

Miljö- och klimatfrågor Enkelt, roligt och lönsamt 
att vara företagare

Konsumenten har verktyg och 
förutsättningar att välja

De gröna näringarna är en del av 
lösningen i det globala miljö- och 
klimatarbetet

Övriga uppdrag och uppgifter
Landsgodkännande  
vid livsmedelsexport

Enkelt, roligt och lönsamt 
att vara företagare

De gröna näringarnas exportmöjlig-
heter ska tillvaratas

Rådgivning till företag Enkelt, roligt och lönsamt 
att vara företagare

Säker och hälsosam mat, som 
också ger positiva upplevelser

Öppen global ekonomi med tydliga 
och transparanta regler och trygg 
global livsmedelsförsörjning

Uppdragsverksamhet

Nationellt godkännande 
av bekämpningsmedel

Säker och hälsosam mat, som 
också ger positiva upplevelser

De gröna näringarna är en del av 
lösningen i det globala miljö- och 
klimatarbetet

Figur 1. Relationen mellan målen i ”Bruka utan att förbruka” och Livsmedelsverkets verksamhet

Bruka utan att förbruka
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 Regeringen gav i oktober 2011 ett antal myndigheter, däribland Livs-
medelsverket, i uppdrag att inom myndighetens verksamhetsområde kart-
lägga näringsidkares uppgiftslämnande till statliga myndigheter som föl-
jer av lag, förordning eller föreskrift. Livsmedelsverket har lämnat bidrag 
till relevanta delar i Bolagsverkets rapport ”Kartläggning av näringsidka-
res uppgiftslämnande till 14 myndigheter”, som redovisades till regering-
en den 19 juni 2012. Se även sidan 88.

Kontrollverksamhet

Livsmedelsverket ansvarar för att samordna den offentliga kontrollen i 
hela livsmedelskedjan. Att Livsmedelsverket tillsammans med övriga kon-
trollmyndigheter utvecklar ändamålsenlig, effektiv och riskbaserad kon-
troll som också är konkurrensneutral är en förutsättning för enkelt, roligt 
och lönsamt företagande inom de gröna näringarna.

Nedsättning av avgifter för köttkontroll

Livsmedelsverket har använt 102 miljoner kronor i särskilda anslagsme-
del för att sänka kontrollavgiften för slakterier och vilthanteringsanlägg-
ningar. Se även sidan 79.

”Mina sidor” på nätet för livsmedelsföretag

Från 1 januari 2013 driftssätts i sin helhet ett IT-baserat ärendehante-
ringssystem för verkets kontrollverksamhet. Det innebär bland annat att 
livsmedelsföretagen får tillgång till ”Mina sidor” på internet, där de kan 
hantera samtliga ärenden och följa handläggningen av de egna ärendena. 
Se även avsnittet om E-förvaltning, sidan 70.

Rådgivning till livsmedelsföretag
Från 2011 och fyra år framåt utvecklar Livsmedelsverket sin rådgivning 
till livsmedelsföretagen med hjälp av särskilda anslagsmedel. Under 2012 
har Livsmedelsverket satsat på information på verkets webbplats för livs-
medelsföretagare, broschyrer om att starta livsmedelsföretag, att medver-
ka i möten med företag och branschorganisationer, stödja branschen att 
utveckla branschriktlinjer och att utveckla verkets upplysningstjänst via 
telefon och e-post. Se även sidan 80.

Övergripande mål 2:  
De gröna näringarna är miljö- och resurseffektiva 
och har en nyckelroll i Sveriges energiproduktion
Strategiskt mål i regeringens vision som Livsmedelsverkets  
verksamhet främst påverkar: Modernt, utvecklat och hållbart  
vattenbruk och fiske

Livsmedelsverket är sedan 1998 ansvarig myndighet för kontrollen av 
musslor. Musselproduktion är primärproduktion. Kontrollen innebär 
omfattande provtagning och analysverksamhet och har ökat i takt med 
att näringen har vuxit och att flera vattenområden nu brukas året om för 
produktion av musslor. Kontrollen skapar förutsättningar för ett mo-
dernt, utvecklat och hållbart vattenbruk och fiske. En positiv effekt av 
ökad musselproduktion är att musslor kan ta upp kväve, vilket kan mot-
verka övergödning i havet. 

Bruka utan att förbruka
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Övergripande mål 3:  
De gröna näringarna utmärks av omtanke,  
ansvarstagande och hög etik
Strategiska mål i regeringens vision som Livsmedelsverkets  
verksamhet främst påverkar: Säker och hälsosam mat som  
också ger positiva upplevelser och att konsumenten har verktyg 
och förutsättningar att välja

Regelutveckling och regelförenkling

Det är viktigt att konsumenten har verktyg och förutsättningar att välja 
livsmedel samtidigt som livsmedelsföretagaren har ändamålsenliga reg-
ler att följa. Under 2011 beslutade EU om en ny informationsförordning 
om hur livsmedel ska märkas. Under 2012 har arbetsgruppsmöten under 
kommissionen behandlat huvudämnena ursprungsmärkning, liksom frå-
gor och svar om allmän märkning och näringsdeklaration. Sverige har fått 
gehör för sina synpunkter på olika områden. Informationsförordningen 
är viktig i flera avseenden för personer med allergi och födoämnesintole-
rans. Det handlar i hög grad om läsbarhet och rätten till information för 
att kunna göra medvetna val. Allergifrågan har varit central för Sverige 
under förhandlingarna.
 Under 2012 utarbetade Livsmedelsverket en vägledning om godkända 
närings- och hälsopåståenden för livsmedel och en vägledning om livsme- 
del särskilt avsedda för personer med allergi eller födoämnesintolerans. 
Ytterligare en vägledning om märkningsföreskrifterna påbörjades 2012 
och avslutas våren 2013. Se även under Regelutvecklingsarbete, sidan 50.
 EU:s förordning om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och 
livsmedel har nyligen publicerats. Den innehåller regler om registrering 
och skydd av ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och be-
teckningen garanterad traditionell specialitet. Efter en övergångstid på 
tre år blir det obligatoriskt att använda de gemensamma symbolerna för 
dessa skyddade beteckningar, som ett led i att göra det lättare för konsu-
menten att känna igen dem. Se avsnittet Regelutvecklingsarbete, sidan 50.
 Under året har EU:s regler för produktion av groddar stärkts efter det 
stora EHEC-utbrottet 2011. Ändringar i de nationella dricksvattenföre-
skrifterna har lett till att en översyn av vägledningen till dricksvattenföre-
skrifterna påbörjades under året. Se även avsnittet Regelutvecklingsarbe-
te, sidan 23.

Ändamålsenlig, effektiv och riskbaserad kontroll

Livsmedelsverkets mål är att uppnå ändamålsenlig, effektiv och riskba-
serad livsmedelskontroll i hela Sverige. För livsmedelsföretagaren ska det 
inte spela någon roll om kontrollmyndigheten är Livsmedelsverket eller 
en kommun. Genom att leda och samordna kontrollen i landet skapas 
likvärdig kontroll som gagnar den enskilda företagaren. Livsmedelsver-
ket arbetar för detta bland annat genom att utveckla mötesplatser på 
livsteck.net på verkets webbplats, ge stöd till lokala och regionala kon-
trollmyndigheter via telefon och ett webbforum, medverka på länsmöten, 
samordna RASFF och smittskyddsarbetet i Sverige och samordna kris-
hantering för både livsmedel och dricksvatten. Se även avsnittet Ledning 
och samordning av lokla och regionala kontrollmyndigheter, sidan 30.

Bruka utan att förbruka
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Satsning på kompetens i livsmedelskontrollen
Livsmedelsverket har regeringens uppdrag att under 2011–2014 utveckla 
kompetensen i den offentliga livsmedelskontrollen i syfte att förbättra 
kontrollen till nytta för företag och konsumenter. Livsmedelsverket ska 
även inom ramen för detta arbete förstärka samordningen mellan olika 
kontrollmyndigheter. För detta har Livsmedelsverket tilldelats särskilda 
medel. Syftet med satsningen är bland annat att skapa en gemensam syn 
på kontrolluppdraget och att skapa likvärdig livsmedelskontroll, som i 
större utsträckning utgår från risk. För att åstadkomma likvärdig kontroll 
behöver kunskaperna höjas i livsmedelskontrollen, både om kontrollme-
todik och om de verksamheter som ska kontrolleras. Under 2012 har 
bland annat konferenser om kontrolluppdraget genomförts på 13 olika 
platser i landet. Två specialiseringsutbildningar för kontroll av butik har 
genomförts med stor geografisk spridning av deltagarna. Under 2012 pub- 
licerade Livsmedelsverket dokumentet ”Professionella samtal – verktyg 
för effektiv kontroll”, som syftar till att stödja och utveckla kontrollper-
sonal. Även en kurs i professionella samtal har tagits fram och kommer 
att genomföras vid tolv tillfällen 2012–2014. Se även sidan 32.

Nationella provtagningsprogram

Livsmedelsverket gör sticksprovskontroller av den inhemska produktio-
nen av vegetabiliska och animaliska livsmedel. Syftet är att kontrollera 
att livsmedel inte innehåller otillåtna substanser eller otillåtna mängder 
av bland annat bekämpningsmedel, läkemedelsrester och dioxiner. Under 
året har provtagning genomförts enligt plan. Kontrollen visar att få prov i 
den inhemska produktionen innehåller substanser utöver de gränsvärden 
som har fastställts av EU.

Kunskapsbyggande arbete

Riskvärderingar, undersökningar och utveckling av analysmetoder är 
grunden för att kunna ta fram regler som bidrar till ändamålsenlig, ef-
fektiv och riskbaserad kontroll och även ger konsumenten möjlighet att 
göra medvetna val.

Nationellt kompetenscentrum för offentliga måltider

Livsmedelsverket ska inom ramen för regeringens vision ”Sverige – det 
nya matlandet” inrätta ett nationellt kompetenscentrum med syfte att 
stödja och stimulera kommuner och landsting i deras arbete med att ta 
fram handlingsprogram för den offentliga måltiden för vård, skola och 
omsorg. Livsmedelsverket ska tillhandahålla kunskap inom till exempel 
sensorik, måltidskunskap, hållbara matvanor, nutrition, hygien och sä-
kerhet samt angränsande ämnen inom verkets ansvarsområde som kan 
relateras till den offentliga måltiden. Verket ska även följa det arbete 
inom området som görs i projekt finansierade via Jordbruksverket. Inom 
tillämpliga områden ska Livsmedelsverket samråda med Socialstyrelsen, 
Skolverket och andra berörda. För att genomföra detta uppdrag har Livs-
medelsverket tilldelats fyra miljoner kronor per år under 2011–2014.
 Arbetet startade i mitten av september 2011. Under 2012 har mycket 
tid lagts på att möta branschföreträdare och olika aktörer för att lyssna 
av vilka behov som finns av exempelvis råd och stöd. Projektgruppen har 
deltagit i ett stort antal utåtriktade aktiviteter, som möten, träffar, kon-
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ferenser och seminarier. Initiativet till dessa aktiviteter har i de flesta fall 
tagits av olika aktörer i branschen. Se även sidan 60.

Näringsriktig skolmat och skolmåltidens utformning

Regeringen gav i oktober 2011 Livsmedelsverket i uppdrag att i samver- 
kan med Statens skolverk stödja arbetet med näringsriktig skolmat och 
skolmåltidens utformning. Satsningen ska utgå ifrån den nya skollagens 
(2010:800) bestämmelse om näringsriktig skolmat (10 kap. 10 §). Upp-
draget ska slutredovisas till regeringen i mars 2014. Under projektets för-
sta år har fokus lagts på att ta fram projekt och kommunikationsplan 
och utarbeta information och stöd till beslutsfattare. Livsmedelsverket 
har också genomfört ett omfattande bakgrundsarbete rörande planering 
och dokumentation av näringsriktig skolmat. Se även sidan 62.

Råd

Livsmedelsverket förstärkte under 2012 informationen till konsumenter-
na om konsumtion av vissa fiskarter från Östersjöområdet. Bakgrunden 
är det fortsatta undantaget som Sverige har för att få saluföra fisk från 
Östersjöområdet med förhöjda värden av dioxin och PCB. Se sidan 68.
 Verket har även publicerat nya råd för att undvika blyfragment i vissa 
styckningsdelar från vilt som är skjutet med blyammunition. Se sid.an 59.

Strategiskt mål i regeringens vision som Livsmedelsverkets  
verksamhet främst påverkar: Sverige är pådrivande för sund  
djurhållning och friska djur i EU

I Livsmedelsverkets ansvar ingår att utföra djurskyddsinspektioner i sam-
band med att djuret kommer till slakteriet. Kontrollen omfattar att dju-
ret avlivas utan onödigt lidande, att förhållandena under transport och 
i slakthallarna är säkra och ändamålsenliga och att djuret inte uppvisar 
skador som kan härröra från förhållanden på gården. Under året har 
samtliga djurskyddsinspektioner genomförts enligt plan. Se även avsnittet 
Anläggningar under Livsmedelsverkets kontroll, sidan 27.

Övergripande mål 4:  
De gröna näringarna bidrar till globalt hållbar  
utveckling
Strategiskt mål i regeringens vision som Livsmedelsverkets  
verksamhet främst påverkar: En öppen global ekonomi med  
tydliga och transparenta regler och en trygg global livsmedels- 
försörjning

För att uppnå regeringens mål krävs utveckling av internationella stan-
darder för livsmedel. Sverige bidrar till detta genom arbetet inom ramen 
för FAO:s och WHO:s gemensamma livsmedelsstandardprogram Codex 
Alimentarius. Livsmedelsverket är kontaktpunkt för Codex Alimentarius 
i Sverige. Syftet med Codexarbetet är att ta fram standarder som ska 
skydda konsumenternas hälsa och skapa god handelspraxis inom livs-
medelshandeln samtidigt som det garanteras att den höga skyddsnivå 
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som antagits inom gemenskapen inte sänks. Codexkommissionen antog 
2012 flera standarder för internationellt bruk. Se även sidan 25.

Strategiskt mål i regeringens vision som Livsmedelsverkets  
verksamhet främst påverkar: De gröna näringarnas export- 
möjligheter ska tillvaratas

Enligt Livsmedelsverkets instruktion får verket på uppdrag av enskilda 
bistå i verksamhet som syftar till att en livsmedelsanläggning ska god-
kännas av tredje land för export dit av livsmedel. Inom ramen för detta 
handlägger Livsmedelsverket exportärenden som syftar till att få Sverige 
som land eller enskilda anläggningar godkända för export av en viss vara 
till ett visst mottagarland. Under 2012 har inga landsinspektioner varit 
aktuella. Arbetet med att lägga in information i en databas för att förenk-
la besvarandet av frågeformulär från andra länder färdigställdes 2012. 
I de fall importländer kräver att en lista ska upprättas över godkända 
exportanläggningar arbetar Livsmedelsverket med att ta fram sådana ex-
portlistor samt kommunicera dessa med tredje land för att möjliggöra 
export. Utöver detta arbetar verket mycket med information via webb-
platsen, riktad till företag och kontrollmyndigheter. All aktuell export-
information publiceras på Livsmedelsverkets webbplats och kombineras 
med e-postmeddelanden till kontrollmyndigheter vid brådskande infor-
mation. Livsmedelsverket har också en särskild telefonjour för import- 
och exportfrågor dit såväl kontrollmyndigheter som företag kan vända 
sig. Livsmedelsverket har tagit fram ett vägledningsmaterial till kontroll-
myndigheterna för exportkontroll. Vägledningen publicerades 2012 och 
kombinerades med ett utbildningstillfälle i Uppsala i oktober. Se även 
avsnittet Landsgodkännande vid livsmedelsexport, sidan 78.

Strategiskt mål i regeringens vision som Livsmedelsverkets  
verksamhet främst påverkar: De gröna näringarna är en del  
av lösningen i det globala miljö- och klimatarbetet

Enligt Livsmedelsverkets instruktion ska myndigheten verka för att det 
generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen 
har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveck-
ling. Livsmedelsverket arbetar med kunskapsspridning och information 
om livsmedels miljöpåverkan och möjliga åtgärder bland annat för att 
underlätta för konsumenten att välja livsmedel som är bra både för mil-
jön och hälsan och för att minska matsvinnet i livsmedelskedjan. Verket 
bidrar även till kunskapsuppbyggnad om mat och miljö genom att göra 
eller beställa kunskapssammanställningar och faktaunderlag, identifiera 
kunskapsluckor och uppmärksamma behov av forskning samt i vissa fall 
delta i referensgrupper till forskningsprogram eller forskningsprojekt. 
Samverkan med och initiering av samverkan mellan livsmedelssektorns 
aktörer om miljöfrågor är ett annat arbetsområde, liksom att verka för 
att påverka EU:s beslut om miljörelaterade livsmedelsfrågor (regelutveck-
ling). Se även avsnitt om livsmedelskedjans miljöpåverkan på sid 69.

Bruka utan att förbruka
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Även den som har allergi ska kunna  
känna sig trygg med att maten är säker
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Bedömning av måluppfyllelse

Livsmedelsverket bedömer att målet ”maten är säker” delvis har uppnåtts. 
Kontrollmyndigheternas resultat visar att ingen avvikelse har konstaterats 
för majoriteten av rapporteringspunkterna. Flest avvikelser noterades för 
området ”infrastruktur, lokaler och utrustning”. Antalet matförgiftningar 
och dricksvattenburna utbrott 2012 ligger på samma nivå som föregåen-
de år, med flest insjuknade personer på grund av dricksvattenföroreningar. 
Samtidigt uppfyller nästan samtliga analysresultat från vattenverkens egen 
kontroll kvalitetskraven i dricksvattenföreskrifterna.
   Alltför stor andel av länsstyrelsernas kontroller av primärproduktionen 
är inte riskbaserad och kontrollnivån ligger långt under det nationella må-
let att minst en procent av primärproducenterna ska kontrolleras varje 
år. Livsmedelsverkets bedömning är att länstyrelsernas befintliga resurser 
för den offentliga kontrollen är otillräckliga för att bygga upp register och 
utföra regelbunden, riskbaserad livsmedelskontroll som omfattar samtliga 
branscher och kontrollområden i livsmedelslagstiftningen.

Verksamhetsbeskrivning
En viktig grund för Livsmedelsverkets arbete för säkra livsmedel, såväl 
under normala förhållanden som i kris, är att följa riskanalysens prin-
ciper, som består av stegen risk- och nyttovärdering, riskhantering och 
riskkommunikation. Arbetssättet ska tillämpas när det gäller såväl risk 
som nytta förknippad med mat, både inom reglerade och oreglerade om-
råden. Principer för tillämpningen av riskanalys på livsmedelsområdet 
har tagits fram inom Codex Alimentarius och anammats av EU. Defi-
nitioner av begrepp finns i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 178/2002 och i Codex Alimentarius Commission, Procedural 
Manual. Arbetssättet bygger även på Efsas Scientific Opinion: Guidance 

Maten är säker

Maten är säker

Maten är säker, kostnader och intäkter (tkr)

  2010 2011 2012 

Intäkter utöver anslag 210 538 223 744 155 352
Kostnader1 351 843 383 310 398 214
   
Andel av Livsmedelsverkets kostnader (%) 81,4 82,2 83,7
Antal årsarbetskrafter 396 436 412

Maten är säker, kostnader (tkr)

2010    2011      2012

Måluppfyllelse

Livsmedelsverket har  
tre bedömningsnivåer:

1.  Målet har uppnåtts
2.  Målet har delvis uppnåtts
3.  Målet har inte uppnåtts
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on human health risk benefit assessment of foods. En förutsättning för 
förtroendet för den vetenskapliga grunden är att risk- och nyttovärdering 
görs på ett oberoende, objektivt och öppet sätt och grundas på tillgäng-
liga vetenskapliga uppgifter och rön. På samma sätt är en förutsättning 
för förtroendet för riskhanteringsprocessen att den är systematisk och 
transparent, så att motiven för val av hanteringsåtgärder redovisas öppet.

Steg 1: Risk- och nyttovärdering
Risk- och nyttovärdering är ett vetenskapligt arbetssätt, som ska ge un-
derlag för att kunna vidta åtgärder (riskhantera). Syftet med risk- och 
nyttovärderingar är att, baserat på tillgänglig kunskap, ge en objektiv 
bedömning av både risk och nytta som underlag för att väga risken 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 helt beroende av att medlemsländer-
nas experter deltar i risk- och nyttovärderingsarbetet och att länderna 
tillhandahåller nationella resultat, som haltdata, matvaneundersöknings-
resultat, risk- och nyttokaraktäriseringar och kartläggningsstudier, för 
att kunna genomföra uppdaterade och för hela EU relevanta risk- och 
nyttovärderingar. Även andra internationella riskvärderingsorgan gör 
risk- och nyttovärderingar, till exempel 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 pro-
blem ska hanteras. Behövs till exempel nya regler, kontrollinsatser, råd 
eller information? I dag är livsmedelslagstiftningen i stort sett gemensam 
inom hela EU och arbetet är ofta samordnat inom EU. Lagstiftningen 
för att uppnå säkra livsmedel täcker hela livsmedelskedjan och omfat-
tar såväl regler för hygien och kontroll som detaljerade villkor för till-
satsanvändning och gränsvärden för högsta tillåtna halter av vissa ämnen 
i livsmedel. I EU-arbetet deltar Livsmedelsverket i rådet och kommis-
sionen. 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 samordnas av Livsmedelsverket. 
Med informationen i kontrollplanen som grund bedömer EU genom sitt 
revisionsorgan Food and Veterinary Office, FVO, hur den svenska livs-
medelskontrollen uppfyller lagstiftningens krav. I Sverige finns närmare 
90 000 livsmedelsanläggningar och uppskattningsvis lika många primär-
producenter. Den löpande livsmedelskontrollen utförs framför allt av 
kommunerna. Länsstyrelserna ansvarar för att stödja och följa upp kom-
munernas livsmedelskontroll inom länet, men ansvarar också sedan 2009 
för livsmedelskontrollen i primärproduktionen. Livsmedelsverket har det 
övergripande ansvaret för livsmedelskontrollen i hela landet. Verket an-
svarar för kontrollen av cirka 800 anläggningar, inklusive slakterier. Vid 
Livsmedelsverkets gränskontrollstationer kontrolleras livsmedel som förs 
in till Sverige från länder utanför EU. Genom stickprov kontrollerar Livs-
medelsverket att rester av bland annat veterinärmedicinska läkemedel och 
bekämpningsmedel inte överskrider gällande gränsvärden. Stickprovs- 
kontrollen kräver ständigt nya analysmetoder för att vara effektiv. En 
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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 veterinä- 
ra 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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viktig uppgift är därför att ta fram nya metoder som både är billigare och 
omfattar fler substanser. Livsmedelsverket är nationellt referenslaborato-
rium inom 24 områden. Uppgiften innebär att samordna verksamheten 
inom kompetensområdet och stödja andra myndigheter och livsmedelsla-
boratorier i landet för att säkra analysernas kvalitet. Livsmedelsverket 
tar även fram råd till olika målgrupper, framför allt konsumenter, 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 undersökningsme-
toder 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 ge-
nomförs, oavsett om det handlar om ny lagstiftning, kontrollinsatser 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
Kontrollmyndigheternas rapportering av livsmedelskontrollen 2011
Livsmedelsverket har sedan början av 1990-talet begärt in uppgifter om 
livsmedelskontrollen från landets kontrollmyndigheter. Vid inrapporte-
ringen av 2010 års kontroll introducerades rapportering i elektroniskt 
format. Varje kommunal kontrollmyndighet, länsstyrelse och Livsmedels-
verket rapporterar samtliga livsmedelsanläggningar, kontroller och kon-
trollresultat en gång per år.  
 På grund av tekniska problem vid introduktionen var rapporteringen  
för 2010 så bristfällig, att ingen kvalitetssäkrad sammanställning kunde 
göras. Under 2011 åtgärdades bristerna, vilket resulterade i att samtliga 
kontrollmyndigheter kunde rapportera i januari 2012. Alla utom tre har 
dessutom rapporterat in samtliga uppgiftsområden.  
 Resultaten från inrapporteringen baserade på samtliga 255 kommuna-
la kontrollmyndigheter samt Livsmedelsverket visar att 
•  antalet inspektörsårsarbetskrafter i kontrollen fortsätter att öka.
•  det finns 88 833 livsmedelsanläggningar som står under kontroll av en 
kommunal kontrollmyndighet eller Livsmedelsverket. Under 2011 utför-
des 63 560 kontroller, varav majoriteten var oanmälda och planerade.
•  att av samtliga rapporteringspunkter som rapporterades 2011, 84 pro- 
cent var ”utan avvikelse”. Flest avvikelser har området ”infrastruktur, 
lokaler och utrustning”, vilket också har varit orsak till flest beslut om 
sanktioner. Sanktioner utfärdas efter två procent av alla kontroller. Hälf-
ten av kontrollmyndigheterna fattade under året beslut om någon form 
av sanktion. De vanligaste sanktionerna är ”föreläggande” och ”förbjuda 
utsläppande på marknaden”.
• kontrollmyndigheternas timtaxa varierar. Spännvidden mellan lägsta 
(500 kr) och högsta (1 252 kronor) taxa har ökat sedan 2010. Nästan 
en tredjedel (71 myndigheter) har angett att de har utfört extra offentlig 
kontroll under året, men inte har tagit ut någon avgift, vilket strider mot 
gällande regler.
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Andel av samtliga kontroller i primärproduktionen genomförda  
enligt vägledningen för riskklassificering 2011 
Länsstyrelserna ansvarar för livsmedelskontrollen i primärproduktionen.
Inom primärproduktion är den huvudsakliga bristen i livsmedelskontrol-
len att det inte finns någon komplett registrering av anläggningar (cirka 
80 000) och att kontrollerna vid anläggningarna ofta genomförs i sam-
band med tvärvillkorskontrollen. Denna omfattar inte all primärproduk-
tion och endast ett begränsat urval av bestämmelserna i livsmedelslag-
stiftningen. 
  Enligt rapporteringen från länsstyrelserna för 2011 var andelen kon-
troller genomförda enligt vägledningen för riskklassificering cirka 20 
procent av samtliga kontroller. Det är positivt att de har ökat från 30 
kontroller 2009 till 100 kontroller 2010 och 159 år 2011, men en alltför 
stor andel av kontrollerna genomfördes inte enligt vägledningen för risk-
klassificering, det vill säga kontrollen är inte riskbaserad. 
 Kontrollnivån ligger långt under det nationella målet om att minst en 
procent av alla livsmedelsföretag ska kontrolleras varje år.

Rapportering om matförgiftningar 2011
Varje år rapporterar Sveriges kommuner och Smittskyddsinstitutet miss-
tänkta utbrott och enstaka fall av matförgiftningar till Livsmedelsverket. 

Maten är säker

Kontrollerade rapporteringspunkter utan noterad avvikelse  
vid anläggningar (inkl. dricksvatten) under kommunal kontroll1

              2011 

Antal utan noterad avvikelse 275 805 
Totalt antal kontrollerade rapporteringspunkter 318 886 
Andel utan noterad avvikelse (%) 86

Kontrollerade rapporteringspunkter utan noterad avvikelse  
vid anläggningar under Livsmedelsverkets kontroll1

 2011

Antal utan noterad avvikelse 1 678 
Totalt antal kontrollerade rapporteringspunkter 1 989 
Andel utan noterad avvikelse (%) 84

1 Tidigare års redovisade resultat i LIvsmedelsverkets årsredovisning baseras på annat underlag, vilket inte 
kan jämföras med 2011 års resultat.

• det finns anläggningar med nio timmars tilldelad kontrolltid eller mer 
som inte har fått någon kontroll alls. Det borde därmed finnas en ”kon-
trollskuld” hos myndigheterna. Hur stor den är går inte att beräkna, ef-
tersom utförda kontrollbesök inte redovisas i antal timmar.

Andel rapporterade kontrollpunkter för säker mat utan avvikelse 
Indikatorn för säker mat utgörs av andelen rapporterade kontrollpunkter 
relaterade till säker mat som är utan avvikelse. 
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Antal konsumentdagar med kokningsrekommendationer av vatten 

 2009 20101 2011

Antal kokningsrekommendationer 58 - 23
Antal kokningsdagar2 959 037 - 7 074 990
 
1 Rapporteringen för 2010 var bristfällig på grund av problem med ett nytt rapporteringssystem.
2 Antalet konsumentdagar = summan av antalet drabbade konsumenter x antalet dagar med  
  kokningsrekommendation vid varje enskilt tillfälle

Rapporterade fall av dricksvattenburna utbrott 

 2009 2010 2011

Antal dricksvattenburna utbrott 5 4 2
Antal insjuknade personer 214 27 500 20 013
  

Rapporterade fall av matförgiftning 

 2009 2010 2011

Antal fall av misstänkt matförgiftning 319 347 287
Antal utbrott 220 268 249
Antal insjuknade personer 2 945 2 463 2 433
  

Detta rapporteras vidare till Efsa och ingår som en del av underlaget till 
den gemensamma rapport om zoonoser och utbrott som tas fram inom 
EU. 
 Även dricksvattenburna utbrott rapporteras på motsvarande sätt. Ett 
stort dricksvattenburet utbrott skedde i Skellefteå, där cirka 20 000 per-
soner blev sjuka, när det kommunala dricksvattnet förorenades av para-
siten Cryptosporidium hominis. 
 

Andel analyssvar i egen kontroll från de kommunala vattenverken 
som uppfyller kvalitetskraven i dricksvattenföreskrifterna
Stora vattenverk
Vart tredje år rapporteras till kommissionen om dricksvattnets kvalitet 
vid Sveriges stora vattenverk, det vill säga sådana som försörjer mer än  
5 000 personer. Dessa 230 stora vattenverk försörjer närmare 85 procent 
av de kommunala dricksvattenkonsumenterna. Enligt tillgängliga uppgif-
ter uppfyllde 99,5 procent av analysresultaten 2011 från de kommunala 
dricksvattenproducenternas egenkontroll kvalitetskraven i dricksvatten-
föreskrifterna. Indikatorn är ny för 2011 och inga tillförlitliga uppgifter 
finns för tidigare år.

Mindre vattenverk

Under 2012 ggenomförde Sverige en extra rapportering till kommis-
sionen om dricksvattnets kvalitet vid mindre vattenverk som försörjer 
färre än 5 000 personer. Dessa cirka 1 500 vattenverk försörjer de övriga 
15 procenten av de kommunala dricksvattenkonsumenterna. Enligt till-
gängliga uppgifter uppfyllde 94,3 procent av analysresultaten 2010 från 
dricksvattenproducenternas föreskrivna undersökningar kvalitetskraven 
i dricksvattenföreskrifterna.

Maten är säker
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Bedömning av livsmedelssektorns förmåga att motstå och hantera  
identifierade hot och risker inom ledning, samverkan och information
Sammantaget bedöms livsmedelsektorns förmåga vara god med vissa 
brister. Genom de femtiotal företagsbesök som Livsmedelsverket har ge-
nomfört rörande säkerhet och beredskap, framgår att flera större livs-
medelsföretag har krisplaner. En del av dem genomför också övningar. 
Dock är det okänt hur situationen ser ut hos de mindre företagen. Många 
livsmedelsföretag är mycket beroende av komplexa IT- system för logistik 
och lagerhållning, men även tillverkning. Tillgång till el, IT, dricksvatten 
och insatsvaror är ett absolut krav för funktionen hos livsmedelsföretag.
 Det är okänt i hur stor utsträckning livsmedelsföretagens krisbered-
skaps- och ledningsorganisationer utbildas och övas. Dock är det krav i 
vissa kvalitetsstandarder, som flera stora livsmedelsföretag är certifierade 
för, att vissa rutiner, till exempel spårbarhet och återkallande av produkt, 
ska övas regelbundet. Livsmedelsverket har inte kännedom om huruvida 
livsmedelsföretagens krisledning har nödvändiga resurser och kan verka 
dygnet runt under minst en veckas tid. Det är heller inte känt om det finns 
nätverk för samverkan eller om övningar genomförs regelbundet. Flera 
livsmedelsföretag har rutiner för extern information, bland annat via sina 
webbsidor.

Bedömning av dricksvattensektorns förmåga att motstå och hantera 
identifierade hot och risker inom ledning, samverkan och information
Sammantaget bedöms dricksvattensektorns förmåga vara god med vissa 
brister. En stor del av dricksvattenproducenterna har krisplaner. Ofta är 
planerna i form av en traditionell rapport och alldeles för omfattande 
för att fungera som stöd i en krissituation. Rutiner saknas för att ta fram 
funktionella krisplaner, inklusive checklistor.     
 Hälften av dricksvattenproducenterna har övat under 2000-talet. Un-
der 2008 till och med 2011 fick ett stort antal kommuner och deras frivil-
liga resursgrupper utbildning i hantering av nödvattenutrustning. Totalt 
har Livsmedelsverket genomfört övningar med cirka två tredjedelar av 
kommunerna. Under 2011–2013 pågår projektet ”nödvattenövning stor-
stad”, där minst 14 större städers producenter kommer att övas. 
 Enligt vad de själva anger menar 54 procent av dricksvattenproducen-
terna att de har uthållighet och 22 procent att de har en plan för uthållig 
personalförsörjning. 
 Av dricksvattenproducenterna beskriver bara 50 procent samverkan i 
sin plan för hantering av allvarlig störning och aktuella listor med kon-
takter, samarbetspartners och entreprenörer. 
 Kriskommunikationsplan finns hos cirka 44 procent av dricksvatten-
producenterna. Arbete med kriskommunikationsplaner och kontaktlistor 
pågår hos nästan lika många dricksvattenproducenter/kommuner.

Bedömning av Livsmedelsverkets förmåga att motstå och hantera  
identifierade hot och risker inom ledning, samverkan och information
Sammantaget bedöms förmågan vara god med vissa brister. Livsmedels-
verket har en generell krisledningsplan, som är scenarieoberoende. Den 
används regelbundet vid händelser och övningar. Till krisledningsplanen 
kan handlingsplaner kopplas utifrån den aktuella situationen. 
 Livsmedelsverket har en utbildad och övad beredskaps- och lednings-
organisation. Krisledningen övas minst en gång per år i en larm-, start- 
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Förmåga

Förmågan bedöms utifrån  
fyra nivåer:
• God
• God med viss brist
• Bristfällig
• Mycket bristfällig

Bedömningsnivåerna är häm-
tade från MSB:s formulär för 
särskild förmågebedömning.



Resultatredovisning 2012 23

eller stabsövning. Krisledningen har tillgång till nödvändiga lokaler och 
tekniska system. 
 Livsmedelsverket har rutiner och tekniskt stöd för information såväl 
internt som externt. Det finns alternativa kanaler för Livsmedelsverkets 
externa webbplats. De nätverk och samverkansövningar som genom-
förs är till största delen inriktade på verkets ansvar vid smittskydds- och 
RN-händelser och framför allt inriktade mot centrala myndigheter. 
 Livsmedelsverket har påbörjat arbete med nätverk för samverkan när 
det gäller försörjningsfrågor, längst har det nått för dricksvatten. För mik-
robiologiska analyser finns etablerade nätverk och för kemiska analyser 
har ett sådant nyligen initierats.
 Verket har god förmåga att i fredstid kommunicera med andra cen-
trala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, näringen, media och allmän-
het. Samarbetet sker bland annat genom att gemensamma strategier och 
planer tas fram för olika typer av händelser. Behovet av samverkan är 
identifierat, men inte i alla delar tillgodosett.

Regelutvecklingsarbete
Livsmedel för särskilda näringsändamål
EU-kommissionen lade 2011 fram ett förslag till förordning om livsmedel 
avsedda för spädbarn och småbarn och om livsmedel för speciella medi- 
cinska ändamål. Förslaget var resultatet av en översyn av reglerna om 
livsmedel för särskilda näringsändamål (särnär) i förhållande till annat 
EU-regelverk, som förordningen om närings- och hälsopåståenden. En 
av tankarna bakom förslaget var att täppa till kryphål i regelverket, nå-
got som flera medlemsstater – däribland Sverige, hade önskat. Den nya 
förordningen som antas i halvårsskiftet 2013 kommer, förutom de pro-
duktkategorier som ingick i det ursprungliga förslaget, också att täcka in 
komplett kostersättning för viktkontroll. 
 I enlighet med Sveriges ståndpunkt kommer regler om glutenfritt och 
laktosfritt i framtiden att regleras under informationsförordningen. Sveri-
ge har ansett att också andra ”fri från”-livsmedel ska regleras gemensamt 
under informationsförordningen. 
 Enligt den nya förordningen ska EU-kommissionen lägga fram rap-
porter om mjölkbaserade drycker och liknande produkter avsedda för 
småbarn respektive livsmedel avsedda för idrottare och om särskilda 
bestämmelser krävs för dessa produktkategorier. Sverige har också fått 
gehör för sina synpunkter om att tydligt formulera avsikterna att särskilt 
skydda små barn och andra känsliga konsumentgrupper när det gäller 
bekämpningsmedel.

Tillsatser
Någon helt ny tillsats har inte godkänts under året. Däremot har utö-
kad användning beslutats av redan godkända tillsatser till olika produk-
ter och i olika halter. Tio tillsatser med olika funktion har godkänts för 
användning i olika jästa drycker, sex tillsatser som ytbehandlingsmedel 
varierande till frukt, oskalade ägg och konfektyr, fem likartade emulge-
ringsmedel till kokosmjölk och ett antioxidationsmedel till fylld, torkad 
pasta. Specifikationer inkluderande renhetskriterier för samtliga tillsatser 
har publicerats i en uppdaterad, sammanhållen förordning. Arbetet med 
revideringen har pågått under flera år.
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 Under året har arbete pågått med ett vägledande dokument, som ska 
tolka vilka livsmedel som tillhör vilka livsmedelskategorier i den tillsats-
förordning som ska tillämpas från den 1 juni 2013. Arbete har också 
bedrivits för att utreda möjligheten att ta fram en vägledning för klassifi-
cering av livsmedelsextrakt med färgande egenskaper.

Aromer
Inom EU har en förteckning över aromämnen godkänts efter 15 års arbe-
te. Dessutom har en förordning med övergångstider för andra aromer och 
ursprungsmaterial med aromgivande egenskaper antagits. Förordningar-
na är färdiga och har publicerats. Det betyder att EU nu har lagstiftning 
på ett område, där det tidigare inte har funnits regler på detaljnivå. När 
reglerna börjar tillämpas ska alla aromämnen som används finnas med på 
listan och vara utvärderade av Efsa.

Enzymer
Arbete för att fastställa en lista för godkända enzymer har inletts inom 
EU. Alla enzymer ska utvärderas av Efsa och godkännas för användning 
i livsmedel. Lagförslag som syftar till att förenkla och förtydliga ansök-
ningsförfarandet samt för att förlänga tidsfristen är under arbete. Det har 
funnits oklarheter i förfaringssättet och därför behövdes förtydliganden. 
Två förordningar om enzymer har godkänts och publicerats – en med 
ändring av övergångsbestämmelser och en som gäller de särskilda uppgif-
ter som krävs för riskbedömning av livsmedelsenzymer.

Särskilda importregler efter olyckan i Fukushima
Kommissionen och medlemsstaterna följer noga utvecklingen efter olyck-
an vid kärnkraftverket i Fukushima. Förordningen om särskilda villkor 
för import av foder och livsmedel från Japan efter olyckan vid kärnkraft-
verket i Fukushima har under året reviderats flera gånger och restriktio-
nerna har delvis kunnat hävas. Läget är under kontroll och den nationella 
kontrollen i Japan upplevs som god. I Japan har nya strängare gränsvär-
den införts, eftersom befolkningen där är utsatt för en bredare risk och 
även import till EU följer nu dessa strängare gränsvärden.

Nya livsmedel
Livsmedelsverkets arbete med nya livsmedel omfattar i huvudsak att delta 
i EU:s arbetsgruppsmöten och ta fram underlag till Sveriges ställningsta-
gande inför omröstningar om godkännande av nya livsmedel i Ständiga 
kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa. Sex produkter godkändes 
under året.

Regler om produktion av groddar
Efter det stora EHEC-utbrottet 2011, som orsakades av infekterade grod-
dar, har EU stärkt reglerna för produktion av groddar. Fyra nya kommis-
sionsförordningar och en vägledning har tagits fram. Syftet med dessa är 
att skapa striktare hygienkrav vid produktion och handel med groddar 
för att säkerställa skydd av folkhälsan.

Maten är säker
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Allergener i vin
De resolutioner som beslutas i den internationella organisationen för vin, 
OIV, om tillverknings- och analysmetoder för vin gäller direkt i EU. OIV 
har beslutat om ändring av de analysmetoder för allergener i vin som 
beslutades förra året. De ändrade metoderna kan påvisa ägg- och mjölk-
protein ned till 0,25 mg/l i vin. När det gäller allergener arbetar OIV även 
med att ta fram en vägledning för hur klarning av vin ska utföras för att 
undvika eller minimera rester av klarningsmedel från ägg- eller mjölkpro-
dukter i det färdiga vinet.
 Den 30 juni upphörde det tillfälliga undantaget för märkning av aller-
gener i vin att gälla och en ändring av förordningen (EG) nr 607/2009 om 
märkning av vin gjordes. Mjölk och mjölkprodukter samt ägg och ägg-
produkter, som har använts som klarningsmedel i vin ska märkas ut på 
etiketten på vin av druvor skördade från och med 2012. Även ägglysozym 
som används i vintillverkning ska märkas ut om det finns kvar i vinet. 
Frivilliga piktogram (symboler), som får komplettera den obligatoriska 
allergenmärkningen, fastställdes också i förordningen.

Arbetet inom Codex Alimentarius
Sverige bidrar till att utveckla internationella standarder för livsmedel 
genom arbetet inom ramen för FAO:s och WHO:s gemensamma livsme- 
delsstandardprogram Codex Alimentarius. Syftet är att ta fram standar-
der som ska skydda konsumentens hälsa och skapa god handelsprax-
is inom livsmedelshandeln samtidigt som det garanteras att den höga 
skyddsnivå som antagits inom gemenskapen inte sänks. Codexkommis-
sionen antog vid sitt 35:e möte i juli 2012 flera standarder, bland an-
nat analysmetoder för kostfiber, gränsvärden för melamin i barnmat, 
gränsvärde för total mängd aflatoxin i fikon inklusive provtagningsplan 
och definition på referensvärde för märkningsändamål. Ett beslut som 
går emot konsumenternas önskemål och som kan leda till oanade eko-
nomiska förluster för djuruppfödare och kött- och charkuteribranschen, 
är godkännandet av gränsvärden för preparatet ractopamin. Ämnet är en 
så kallad b-agonist och används bland annat till djur för att de ska växa 
fortare. Ämnena är sedan 1996 förbjudna att använda till livsmedelspro-
ducerande djur i EU. Som konsekvens av beslutet uppmanade EU:s minis-
terråd medlemstaterna att genomföra ett antal åtgärder som syftar till att 
förstärka medlemsstaternas inflytande på Codexarbetet. Även eventuella 
importkontrollåtgärder diskuterades med alla EU:s medlemsländer. Dessa 
är skyldiga att upprätta årliga restsubstanskontrollplaner, där b-agonister 
ingår. Livsmedelsverket har utvecklat en multimetod för b-agonister som 
inkluderar ractopamin.

Vägledningar
I februari 2011 publicerades en reviderad version av vägledningen 
”Dricksvatten – åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse”. Änd-
ringar i de nationella dricksvattenföreskrifterna har lett till att en om-
fattande översyn av vägledningen till dricksvattenföreskrifterna påbör- 
jades under året. Översynen görs i projektform, där även kommunala kon- 
trollmyndigheter och representanter från dricksvattenbranschen deltar.  

Maten är säker
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EU:s stora översyn av kontrollen  
i den svenska livsmedelskedjan
Sveriges offentliga livsmedelskontroll granskades av EU-kommissionens 
kontor för livsmedelsfrågor och veterinära frågor (FVO) 2012. Det gäll-
de kontroll av främmande ämnen i vegetabiliska livsmedel och av pro-
duktionen av tvåskaliga blötdjur, främst musslor och ostron. Främmande 
ämnen som kan förekomma i livsmedel är till exempel nitrat i spenat och 
sallad, mögeltoxiner i olika livsmedel, tungmetaller som bly och kvicksil-
ver samt miljögifterna dioxin och PCB.
 FVO anser att Livsmedelsverket sköter sin kontroll av främmande 
ämnen och att laboratorieanalyserna i stort sett fungerar bra. Däremot 
kontrollerade de lokala och regionala myndigheterna främmande ämnen 
i mycket begränsad omfattning. FVO ansåg också att myndigheterna inte 
hade utbildats på området, att man inte tog ut prover och att man sakna-
de skriftliga rutiner för kontrollen. Avvikelserna rörde tio punkter.
 FVO:s granskning av kontrollen av tvåskaliga blötdjur resulterade i 
nio rekommendationer. Det handlade i flera fall om provtagningen i upp-
tagningsområdena för musslor och ostron, men också om kontrollen av 
de företag som bearbetar dem.
 Livsmedelsverket har lämnat förslag till åtgärder på samtliga rekom-
mendationer om kontrollen av främmande ämnen och tvåskaliga blöt-
djur. FVO kommer att bedöma om åtgärderna är tillräckliga och att de 
genomförs.
 I slutet av 2011 gjorde FVO en så kallad General Follow-Up (GFU), 
där de bedömde hur de rekommendationer som Sverige fått tidigare har  
åtgärdats. Resultatet publicerades 2012 som en rapport på FVO:s webb-
plats. Av rapporten, som kallas landsprofil, framgår att Sverige har totalt 
207 rekommendationer från 19 revisioner under perioden 2005–2010. 
Av dessa rekommendationer bedömdes många vara åtgärdade tidigare 
och ytterligare ett flertal under GFU-processen 2011. Av rekommenda-
tionerna kvarstår dock 82, som bedömdes inte vara tillfredsställande åt-
gärdade. Av dessa 82 anses inga lämpliga åtgärder ha påbörjats i 12 fall 
och åtgärder pågå i 70 fall. Eftersom revisionerna gäller kontroll i hela 
livsmedelskedjan granskas inte enbart livsmedelskontrollen, utan också 
kontrollområden där andra myndigheter, främst Jordbruksverket, ansva-
rar för kontrollen. Ungefär hälften av de kvarstående rekommendatio-
nerna gäller livsmedelskontroll där Livsmedelsverket är ansvarig central 
myndighet.
 Landsprofilerna uppdateras vartannat eller vart tredje år. Däremellan 
finns möjlighet att när som helst överlämna material till FVO för be-
dömning. Därför har Livsmedelsverket tillsammans med andra berörda 
myndigheter under året regelbundet stämt av och delgett FVO vidtagna 
åtgärder. Under året har Livsmedelsverket tillsammans med andra berör-
da myndigheter lämnat svar med kompletterande åtgärder för 33 av de 
82 rekommendationerna. Livsmedelsverket har till exempel meddelat att 
vissa utlovade utbildningar har genomförts, instruktioner har komplet-
terats och att samtliga fiskefartyg under Livsmedelsverkets kontroll är 
godkända och kontrolleras. FVO bedömer svaren och meddelar resultatet 
under 2013.
 Vissa rekommendationer handlar om systematiska problem och andra 
om mindre, tekniska aspekter. FVO menar att Sverige inte kan garantera 
att de lokala och regionala kontrollmyndigheterna uppfyller sina skyl-
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digheter enligt gällande regler för kontrollen. FVO anser att många av 
de brister man har funnit i kontrollen, särskilt otillräcklig verifiering och 
revisionsverksamhetens begränsade omfattning, beror på otillräcklig stra-
tegi för kontrollen, vilket begränsar dess effektivitet.
 Livsmedelsverket vidtar flera åtgärder för att förbättra kontrollen som 
helhet. Nationella mål för kontrollen utarbetas, system för kompetens-
försörjning tas fram, insatser görs för att möjliggöra ett förebyggande 
arbetssätt för kontrollmyndigheterna gentemot företagen och ett verifie-
ringssystem för kontrollen byggs upp. Livsmedelsverket avser också att 
utveckla virtuella och fysiska mötesplatser för bättre dialog. Aktiviteterna 
görs tillsammans med berörda parter.

Livsmedelsverkets kontroll
Anläggningar under Livsmedelsverkets kontroll
Antalet kontrolltimmar minskade kraftigt 2012, vilket bland annat be-
rodde på den nya vägledningen för riskklassificering och på nedläggning 
av och förändringar vid slakterianläggningar. Totalt är minskningen cirka 
16 000 timmar. Effektiviseringsarbetet har resulterat i att det budgeterade 
underskottet kunde minskas. Eftersom kontrollen vid slakterierna kombi- 
neras med kontroll vid övriga livsmedelsanläggningar skapas förutsätt-
ningar för att fördela arbetet mer effektivt. Strukturella förändringar 
inom slakteribranschen innebär dock osäkerhet när det gäller förutsätt- 
ning-arna för fortsatt produktivitetsutveckling inom kontrollverksamheten.
 I kontrollen av livsmedelsföretagare genomfördes 2012 cirka 6 300 
kontroller i form av inspektioner och revisioner. Antalet extra kontroller 
var 172 och 193 ärenden om godkännanden av anläggningar och verk-
samheter handlades. Kontrollen är riskbaserad, eftersom en modell för 
risk- och erfarenhetsklassificerings används för tilldelning av kontrolltid. 
För att kunna verifiera att offentlig kontroll genomförs enhetligt, ända-
målsenligt och effektivt har Livsmedelsverket under året tagit fram ett 
system för kvalitetssäkring som kommer att införas 2013.
 Inom köttkontrollen har Livsmedelsverket kontrollerat 3,3 miljoner 
djur (grisar och nötkreatur) före och efter slakt och övervakat slakt av 
cirka 82 miljoner fjäderfän. Likvärdig kontroll på området köttbesikt-
ning 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 lanserat ett kvalitetssystem, för att följa och 
säkerställa att kontrollen sker på föreskrivet sätt. Antalet slakterier och 
vilthanteringsanläggningar som slaktar mindre än 1 000 ton per år har 
ökat från 118 till 151 från 2008 till 2012. Allt tyder på att strukturför-
ändringen fortsätter mot allt fler småskaliga slakterier i landet. Samtidigt 
fortsätter den totala slaktvolymen att minska. Utökat antal små slakterier, 
alternativt ökad slakt vid mindre slakterier liksom minskad volym vid 
större, medför en svårlöst bemanningsproblematik, eftersom slakterier 
måste bemannas för besiktningen när slakt pågår. Det innebär att kostna-
den, trots positiv produktivitetsutveckling, mätt som minskade kostnader 
för kontrollverksamheten totalt ökar per slaktat djur, eftersom restid och 
ställtid ökar. Restiden till och från anläggningar ökade med 54 procent 
från 2008 till 2012. Det som kan leda till att verksamheten effektiviseras, 
mätt som minskad kostnad per slaktat kilo och djur, är att köttkontrollen 
moderniseras genom att lagkraven för besiktning förändras.
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 Under 2012 minskade slaktvolymen med cirka 8 procent jämfört 
med föregående år. Inom slakterinäringen fortsätter en strukturföränd-
ring, som innebär att slakten fördelas på fler och mindre anläggningar. 
För Livsmedelsverkets kontroll innebär denna utveckling att kostnaden 
ökar per kontrolltimme, eftersom restiden och tiden för inställelse ökar. 
Kontrolltiden vid de största anläggningarna har minskat med 10 procent 
samtidigt som kontrolltiden vid de mindre anläggningarna har ökat med 
6 procent jämfört med föregående år. Restiden har ökat med 8 procent 
jämfört med 2011.
 Den totala kontrolltiden för resultatområdet kontroll av livsmedelsan-
läggningar har minskat med knappt 16 000 timmar jämfört med föregå-
ende år. Under 2012 har ett intensivt besparingsarbete genomförts, för att 
anpassa bemanningen och effektivisera resandet. I samband med den or-
ganisatoriska översynen och de förändringar som verket genomförde in-
för 2011 har kontrollverksamheten kunnat renodlas och det blev tydligt 
att fler tjänster som hörde till kontrollens stödfunktioner bör finansieras 
med avgifter. Detta medförde att de kostnader som belastade avgifterna 
ökade med 5,5 miljoner kronor 2012. Utan det intensiva besparingsarbe-
tet skulle kostnadsökningen ha blivit betydligt större.

Gränskontroll
Antalet kontroller ökade med 1,7 procent jämfört med 2011. Kostna-
derna för kontrollen har varit i princip oförändrade. Detta har lett till 
en positiv produktivitetsutveckling. Prov har tagits på 383 sändningar 
och 22 sändningar avvisades under året. Sex sändningar med livsmedel 
av animaliskt ursprung avvisades där avsaknad av kontrollmärkning och 
införsel utan genomgången gränskontroll var främsta orsaker. Femton 
sändningar med icke animaliska livsmedel avvisades, oftast på grund av 
fynd av aflatoxin och pesticider. En sändning med köksredskap från Kina 
eller Hong Kong avvisades på grund av för hög halt polyaromatiska ami-
ner. Gränskontrollen är helt avgiftsfinansierad. 
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Köttkontroll, besiktningsverksamhet

 2010 2011 2012

Kostnader, löpande pris (öre/kg besiktigat slaktkött) 27,39 28,15 32,69
Livsmedelsverkets prisindex 0,9925 0,9981 1,0000
Kostnader, fastprisberäknade (öre/kg besiktigat kött) 27,59 28,21 32,69
Produktivitetsutveckling (%, basår 2010) 0,0 -2,2 -15,6

Gränskontroll av livsmedel 

  2010 2011 2012

Antal kontroller 6 112 6 282 6 391
Kostnader, löpande pris (tkr) 7 710 7 882 7 906
Livsmedelsverkets prisindex 0,9925 0,9981 1,0000
Kostnader, fastprisberäknade (tkr) 7 769 7 896 7 906
Kostnad per kontroll (kr) 1 270 1 260 1 240
Produktivitetssutveckling (%, basår 2010) 0,0 1,1 2,8
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Nationella provtagningsprogram
Rester av bekämpningsmedel i vegetabiliska livsmedel

Provtagningen har i stort sett följt planen. Villkor för saluhållande har 
utfärdats för 36 partier. I den uppföljande kontrollen stoppades ett parti 
på 6,8 ton. I tre fall har Livsmedelsverket rapporterat till berörd länssty-
relse om misstänkt otillåten användning av bekämpningsmedel. Tre noti-
fieringar (anmälningar) har gjorts i RASFF, eftersom funna halter bedöm-
des kunna utgöra hälsofara. Inom ramen för kommissionens förordning 
(EG) nr 669/2009 om strängare kontroll av import av vissa livsmedel har 
fem partier avvisats på grund av för höga resthalter bekämpningsmedel. 

Rester av främmande ämnen i animaliska livsmedel

Provtagningen har följt planen. Inga tillväxtbefrämjande medel har kon-
staterats i prov från djur på gård eller i slaktkroppar. Under slutet av året 
återfanns mycket låga halter av den förbjudna substansen kloramfenikol 
i ett muskelprov från svin på slakteri och ett urinprov från svin på gård. 
Fallen är överlämnade till Länsstyrelsen och är under utredning. 

Nationella provtagningsprogram, stickprov och överskridanden/pos. prov

  2010 2011 2012

Kostnad (tkr) 40 843 39 045 40 356

Rester av bekämpningsmedel i vegetabilier1 
Antal prov 1 626 1 673 1 634
Antal överskridanden 128 95 53

Läkemedelsrester och andra främmande ämnen i animalier
Antal prov 5 466 5 554 5 240
Antal överskridanden 4 2 2

Främmande ämnen i vegetabilier
Antal prov 78 90 127
Antal överskridanden 4 2 1

Salmonella
Antal prov 30 383 30 081 28 525
Antal positiva prov 18 15 14

Dioxin2

Antal prov 81 76 88
Antal överskridanden 1 7 4

PAH i rökta livsmedel3

Antal prov 31 63 64
Antal överskridanden 2 1 9

Kontroll av musslor4,5

Antal prov 1 240 1 192 1 344

1 Andelen överskridanden är 3 % av det totala antalet prover, vilket är nästan en halvering jämfört med föregå-
ende år. En bidragande orsak till detta är kommissionens införande av förstärkt kontroll, inkl. provtagning enligt 
F669/2009 av vissa varor och länder från tredje land, t.ex. kålgrönsaker och örter från bl.a. Thailand. Asiatiska 
grönsaker har tidigare stått för en stor del med överskridandena i kontrollen..
2 Fyra överskridanden har hittats. Proverna bestod av sill/strömming från Östersjön. På grund av Sveriges 
undantag för fisk från Östersjöområdet har inga åtgärder vidtagits. 
3 2012 infördes gränsvärde för PAH i grillat kött. Fyra analyserade prover av grillade hamburgare överskred 
gränsvärdet. Tidigare kartläggning av PAH i grillat kött visade i vissa fall höga halter. Dessa har dock inte regist-
rerats som överskridanden, eftersom gränsvärde saknades. Antalet överskridanden av PAH i rökta produkter 
har ökat jämfört med föregående år. En förklaring är att provtagning framför allt har skett på små rökerier, 
som använder traditionella metoder för rökning av kött och fisk.
4 Till exempel alger, bakterier och toxiner
5 Produktionen av musslor minskade 2011 och 2012, men förekomsten av toxiner i produktionsområdena 
har varit relativt stor. År 2010 var förekomsten liten.
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Ledning och samordning av lokala och regionala kontrollmyndigheter
Livsteck.net

Webbplatsen Livsteck.net är Livsmedelsverkets mötesplats för de centra-
la, regionala och lokala myndigheterna inom livsmedelskontrollen. Det är 
en kanal för informationsutbyte och samverkan. Där finns blanketter och 
webbformulär för rapportering av bland annat myndighetsuppgifter och 
arbetsrum, som kan användas i olika gemensamma projekt. Webbplatsen 
Livsteck.net har också ett forum för frågor och svar, där kontrollmyndighe-
terna kan ställa frågor till verket och diskutera. Antalet aktiva, registrerade 
användare var 2012 cirka 1 600 (1 500 under 2011, 1 200 under 2010) och  
antalet besök var i genomsnitt 2 300 per vecka (1 700 år 2011 och 2010).
 I slutet av 2012 genomgick Livsteck.net en förenkling av struktur och 
innehåll. Material av gemensamt intresse för livsmedelföretagare, allmän- 
het och livsmedelskontrollen placerades på livsmedelsverket.se och så-
dant som riktar sig bara till livsmedelskontrollen finns på Livsteck.net.

Rådgivning via telefon och webbforum
Livsmedelsverket ger stöd till lokala och regionala kontrollmyndigheter 
via telefon och ett webbforum på Livsteck.net. Tidigare styrdes telefon-
frågorna till en jourtelefon, som var bemannad tisdagar och torsdagar. 
Från och med halvårsskiftet 2012 har kontrollmyndigheterna möjlighet 
att söka handläggare per telefon varje dag. En lista på handläggarnas spe-
cialkompetens finns på Livsteck.net för att underlätta för de lokala och 
regionala kontrollmyndigheterna att komma direkt till rätt handläggare.  
Under hösten har synpunkter på förändringen efterfrågats på länsmötena 
och kommer att utvärderas 2013.
 Antalet samtal till jourtelefonen 2012 var cirka 1 500. De flesta frågor-
na rörde dricksvatten, allmänna kontrollfrågor och märkning.
 Webbforumet är uppdelat i flera delar - frågor och svar, fynd i kontrol- 
len och diskussioner. Dessa utvecklas löpande och frågorna och diskussio-
nerna delas upp i kategorier för att underlätta sökning. Många kommu-
nala inspektörer använder webbforumet för att söka svar på sina frågor 
genom att läsa vad andra har frågat. Antalet inkomna kontrollfrågor till 
webbforum var 412 (393 frågor 2011) och varje fråga lästes i genomsnitt 
182 gånger (160 gånger 2011).

Länsmöten
Under året har Livsmedelsverket deltagit vid 33 möten fördelade på två 
mötesomgångar under våren och hösten. Några län har gemensamma 
möten, varför antalet inte är detsamma som dubbla antalet län. Under 
2012 informerade Livsmedelsverket om förtroendemätningar, tillsatser, 
arbetet med kontrollhandböcker och vägledningar, material i kontakt 
med livsmedel och om resultatet från rapporteringen för föregående år. 
Detta är frågor som Livsmedelsverket anser bör komma hela kontrollen 
till del, som ett led i utvecklingen mot samsyn i väsentliga frågor inom 
livsmedelskontrollen. Våren 2012 var den första mötesomgången när ett 
enhetligt temamaterial förmedlades. Huvudbudskapet var information 
om nya regler inom tillsatsområdet. Under hösten låg tyngdpunkten på 
information om material i kontakt med livsmedel. Då efterfrågades även 
hur mötesdeltagarna upplevde vårens tema om tillsatser. Temasatsningar-
na har emottagits positivt.

Maten är säker



Resultatredovisning 2012 31

Stöd till lokal och regional livsmedelskontroll

  2010 2011 2012

Livsteck.net, besök/dag 239 243 329
Livsteck.net, registrerade användare 1 200 1 500 1 600
Frågor via telefon och e-post 2 076 1 344 1 512
Frågor via webbforum1 - 393  412
Länsmöten 36 37 33
Revision av regional kontroll 8 5 4
Revision av lokal kontroll 33 21 28
- varav dricksvatten 20 5 5
RASSF-ärenden 120 134 136

1 Togs i drift 2011

Revision av regional och lokal kontroll
Livsmedelsverkets revision av länsstyrelser och av den kommunala kon- 
trollen ingår som delar i verkets revision av kontrollmyndigheter i livs-
medelskedjan enligt kontrollförordningen (EG) nr 882/2004. Revisioner-
na utfördes enligt kommissionens vägledning 2006/677/EG och relevan- 
ta delar av Livsmedelsverkets vägledningar och instruktioner. Av årets 
fem planerade revisioner av länsstyrelserna genomfördes fyra. Den åter-
stående gjordes i januari 2013. Revisionerna visar att länsstyrelsernas 
register över primärproducenter håller på att byggas upp, men att det 
fortfarande finns brister i dem. Återkoppling gjordes vid länsmöte i sep-
tember i Norrbottens län och vid Jordbruksverkets kontrolldagar i ok- 
tober. Under 2012 genomförde Livsmedelsverket 28 revisioner av kom-
munernas livsmedelskontroll. Resultatet av revisionerna av livsmedels- 
kontrollen visar att flera kontrollmyndigheter saknar system för uppfölj-
ning av sin kontrollverksamhet. De verifierar inte att den kontroll de har 
tagit betalt för verkligen utförs eller att brister hos företagaren åtgärdas. 
Vidare konstateras att provtagning sällan utförs i kontrollen. Resultatet 
av revisionerna av dricksvattenkontrollen visar att systematisk offentlig 
kontroll inte alltid utförs på denna typ av anläggningar och att beredskaps- 
plan saknas.

Samrådsgrupp för revision av den offentliga kontrollen
Regeringen gav i juni 2012 Livsmedelsverket i uppdrag att inrätta en sam-
rådsgrupp för arbetet med revision av den offentliga kontrollen i livsmed-
elskedjan. I gruppen ska representanter ingå för de berörda kontrollmyn-
digheterna på lokal, regional och central nivå, det vill säga Livsmedels- 
verket, Statens jordbruksverk, Generalläkaren, länsstyrelserna och kom-
munerna.
 Syftet med samrådsgruppen är att den ska kunna ge stöd och råd till de 
kontrollmyndigheter som utför eller låter utföra revision av sin offentliga 
kontroll i livsmedelskedjan. I gruppen ska gemensamma kompetensut-
vecklingsåtgärder och metodutveckling kunna diskuteras. Gruppen ska 
också vara en plats för informations- och erfarenhetsutbyte och ge möj-
lighet att lyfta goda exempel. Under året har Livsmedelsverket förankrat 
gruppens sammansättning och arbetssätt med övriga ingående myndighe-
ter och kallat till ett första möte den 16 januari 2013, då samrådsgrup-
pen kommer att ta fram en strategisk plan för det fortsatta arbetet. Som 
underlag i arbetet används till exempel den så kallade 15-punktslistan, 
som togs fram av en revisionsgrupp under samordningsfunktionen för 
den nationella kontrollplanen.
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RASFF
Under året notifierade (anmälde till) Livsmedelsverket kommissionen om 
hälsofarliga livsmedel i Sverige vid knappt sjuttio tillfällen (2011 cirka 
50, 2010 cirka 60). 
 Under året hanterades 136 ärenden som berörde RASFF (134 under 
2011) och rörde olika typer av livsmedel. En relativt stor andel av de 
RASFF-meddelanden som Sverige initierade föranleddes av salmonella-
fynd i kött. Ett flertal notifieringar under året har berört innehåll av di-
methylamylamin (DMAA) i kosttillskott. 
 I början av 2013 börjar Sverige använda kommissionens nya webb-
plattform för RASFF- rapporteringen. Detta kommer att innebära ett nytt 
arbetssätt. För att förbereda förändringen har ett utvecklings- och kvali-
tetsarbete startat. Under 2012 påbörjades arbete med att beskriva flödet 
och få en helhetssyn på RASFF-arbetet. Detta ska bidra till att synliggöra 
problem och avvikelser, för att man sedan på ett strukturerat sätt ska 
kunna planera, genomföra, följa upp och vid behov korrigera RASFF- 
arbetet.

Handbok för offentlig kontroll i butik
I mars 2012 publicerades ”Kontrollhandbok för offentlig kontroll i bu-
tik”. Handboken är avsedd att stödja kontrollen av denna bransch. Den 
har tagits fram av Livsmedelsverket i samarbete med branschföreträdare 
och inspektörer som arbetar med offentlig kontroll av butiker. Tanken är 
också att materialet ska utvecklas allt eftersom erfarenheterna av kontroll 
i butik ökar, branschen förändras och nya faror eller nya regler kommer 
på området.
 I handboken understryks att kontrollen ska vara riskbaserad och att 
flexibla bedömningar ska göras utifrån om företagaren uppfyller lagstift-
ningens mål om säkra livsmedel och inte på förhand bestämma hur före-
taget ska uppnå målen. Under året har Livsmedelsverket även gett kurser 
i samarbete med branschföreträdare och med handboken som underlag.

Satsning på kompetens i livsmedelskontrollen
I regleringsbrevet för 2011 fick Livsmedelsverket i uppdrag att 2011-
2014 utveckla kompetensen i den offentliga livsmedelskontrollen i syfte 
att skapa en bättre kontroll till nytta för företag och konsumenter. Livs-
medelsverket ska även inom ramen för detta arbete förstärka samord-
ningen mellan olika kontrollmyndigheter inom livsmedelskontrollen. För 
att genomföra satsningen har Livsmedelsverket tilldelats särskilda medel.
Projektet kompetensförsörjning och utveckling i livsmedelskontrollen 
handlar om åtgärder för att Sverige och landets kontrollmyndigheter 
inom livsmedelskontrollen ska leva upp till de krav som ställs i framför 
allt förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll. Kraven innebär 
bland annat att livsmedelskontrollen ska utföras effektivt och ändamåls- 
enligt av kvalificerad personal. Syftet med satsningen är bland annat att 
skapa en gemensam syn på kontrolluppdraget och likvärdig livsmedels- 
kontroll, som i större utsträckning utgår från risk. För att åstadkomma 
likvärdig kontroll behöver kunskapen i livsmedelskontrollen höjas, både 
när det gäller kontrollmetodik och om de verksamheter som ska kon- 
trolleras. För att uppnå detta är det avgörande att i högre grad involvera 
chefer och politiker i kontrolluppdraget och att utveckla ett system för 
långsiktig kompetensförsörjning. Flera aktiviteter genomfördes 2012.
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Konferens om kontrolluppdraget 

Under 2011–2012 arrangerades konferensen om kontrolluppdraget vid 
13 tillfällen på olika platser i landet och samlade närmare 1 000 personer. 
Syftet var att skapa en gemensam bild av uppdraget livsmedelskontroll. 
Bland annat deltog 191 politiker från 87 kommuner, 103 chefer i kom-
munala livsmedelskontrollen från 91 kommuner och 593 inspektörer 
från 202 kommuner. I konferensen har bland annat följande lyfts fram 
och behandlats:
• Målstyrd lagstiftning och flexibilitet
• Planering och finansiering av kontrollen
• Märkning och redlighetskontroll
• Grundläggande metodik för riskbaserad kontroll
• FVO:s kritik
• Goda exempel

Kontrollhandböcker och specialiseringsutbildningar

Det riskbaserade synsättet är genomgående i de branschspecifika kon-
trollhandböcker som ska vara till stöd för kontrollpersonalen. Den första 
handboken som bygger på detta synsätt är handboken om kontroll av 
butik. Med kontrollhandboken som grund har en ny typ av utbildning, 
så kallad specialiseringsutbildning, tagits fram. Den innefattar såväl teo-
retisk undervisning som studiebesök och gemensamma kontroller. Bran-
schen är medaktör i specialiseringsutbildningarna, vilket gör det möjligt 
att utveckla dialogen mellan företagare och kontrollpersonal. Detta har 
upplevts som positivt av såväl bransch som kontrollpersonal. 
 Två specialiseringsutbildningar för kontroll av butik har genomförts 
under året. Totalt har 79 personer deltagit, varav två från Livsmedelsver-
ket och övriga från kommuner med god geografisk spridning. Antalet sö-
kande till kursen har varit betydligt större än antalet platser. Utbildningen 
kommer att ges också 2013. I utbildningarna har bland annat följande 
lyfts fram och behandlats:
• Branschkunskap
• Faror och risker specifika för branschen 
• Riskbaserad kontroll anpassad till butiksanläggningar
• Målstyrd lagstiftning och flexibilitet
• Märkning och redlighetskontroll
• Goda exempel

Under 2012 utarbetades en handbok om kontroll av storhushåll och res-
tauranger. Planering av specialiseringsutbildning på detta område påbör-
jades under året och kurserna ges från och med hösten 2013.

Professionella samtal 

Lagstiftningen ställer krav på effektiv kontroll. I Sveriges nationella kon-
trollplan finns också mål om effektiv kontroll och att företagare ska kän-
na förtroende för kontrollen och uppleva den som meningsfull.
 Kommunikativ kompetens hos inspektören är av stor betydelse för 
att krav och mål ska uppfyllas. I mars 2012 publicerades dokumentet 
”Professionella samtal – verktyg för effektiv kontroll” på Livsmedels-
verkets webbplats Livsteck.net. Dokumentet syftar till att stödja och ut-
veckla kontrollpersonal i deras roll som samtalsledare med tyngdpunkt 
på professionellt förhållningssätt, dialogkompetens och samtalsmetodik. 
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Under året har också en tvådagarskurs i professionella samtal tagits fram, 
där möjlighet ges till upplevelsebaserad inlärning för bland annat aktivt 
lyssnande, frågeteknik, empatisk kommunikation och att möta försvar. 
Kursen ges vid tolv tillfällen på olika orter under 2012–2014. Fyra kurs- 
tillfällen genomfördes 2012. Totalt har 160 personer gått kursen, varav 
105 från kommuner och 55 från Livsmedelsverket.

Provtagning som kontrollmetod

Under året påbörjades arbete med att utveckla information och vägled-
ning till kontrollmyndigheterna om kontrollmetoden provtagning och 
analys. Arbetet utgår bland annat från synpunkter från FVO och önske-
mål från kontrollpersonal. Reglerna om mikrobiologiska kriterier kom-
mer till exempel att ingå liksom information om provtagning av kemiska 
substanser. Arbetet slutförs 2013.

Metodik i kontrollarbetet

Under 2012 genomfördes arbete med att samla information om kon-
trollmetodik. I arbetet har kontakt tagits med olika sakkunniga på andra 
myndigheter och universitet och med konsulter i Sverige och övriga Nor-
den. Information har samlats dels om metodik för operativ kontroll (me-
todik för riskbedömning, juridisk metodik, samtalsmetodik med mera), 
dels om metodik för att leda och samordna kontroll. Informationen kom-
mer bland annat att ligga till grund för kommande kontrollkurser om 
metodik 2013.

Projektet Framtidens kontroll

Projektets syfte är att utveckla Livsmedelsverkets roll som ledare för livs-
medelskontrollen i Sverige och verket ska uppfattas som en professionell 
och ledande myndighet för livsmedelskontrollen. Sveriges livsmedelskon-
troll ska bygga på samarbete med berörda myndigheter på central, regi-
onal och lokal nivå. Projektet ska ta fram nationella mål för livsmedel-
skontrollen, följa upp dem och analysera data och annan information, så 
att de kan användas som underlag för ständig förbättring av kontrollen. 
Projektet som pågår 2012–2014 ska bidra till att öka intresset för och 
sprida kunskap om livsmedelskontroll, normer för livsmedelsäkerhet och 
redlighet, kontrollmetodik, pågående kontroll och resultat från kontroll.

Planering av chefskurs 2013

Under året påbörjades planering av en kurs för chefer inom kommuner, 
länsstyrelser och Livsmedelsverket med ansvar för livsmedelskontroll. 
Kursen, som görs i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, 
ska ges i mars och april 2013 vid fem tillfällen på olika orter i landet. 
Konferensen kommer att behandla bland annat riskbaserad kontroll, 
samarbete och samverkan för effektiv kontroll samt uppföljning och ve-
rifiering av att kontrollen genomförs enligt lagar och instruktioner. Även 
rekommendationer från FVO kommer att behandlas.

Smittskydd
Livsmedelsverket har ett övergripande ansvar för beredskap för livsme- 
delsburna smittor och för att landet har effektiva system för att före-
bygga, identifiera och bekämpa sådana sjukdomsutbrott. Merparten av 
de smittämnen som dyker upp som nya hot för samhället i Sverige och 
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globalt är zoonotiska, vilket betyder att de kan spridas mellan djur och 
människor – och inte sällan via livsmedel. I Sverige innebär detta att frå-
gor om zoonoser rör flera myndigheter på både human-, livsmedels- och 
djursidan. Frågor som under året har varit aktuella är Salmonella diarizo-
nae hos får,  dvärgbandmask och risker med opastöriserad mjölk.
 Livsmedelsverket arbetar tillsammans med Jordbruksverket, Smitt-
skyddsinstitutet, Statens veterinärmedicinska anstalt och Socialstyrelsen 
med ett flerårigt MSB-projekt, som syftar till att stärka samverkan inom 
zoonosområdet. Projektet påbörjades 2009 och drivs inom de fyra om-
rådena system för gemensam datadelning, framtagande av myndighetsge-
mensamma strategiska dokument för ett antal utvalda agens, utvärdering 
av genomförda utbrottsutredningar inom livsmedels- och dricksvatten-
området för att hitta förbättringsmöjligheter samt kommunikation om 
myndigheternas zoonosarbete. Inom ramen för projektet har även Inno-
vationsrådet varit med och, tillsammans med berörda centrala myndig-
heter, sett över myndigheternas zoonossamverkan och lämnat en rapport 
med sina slutsatser.  
 Inom ramen för ett MSB-projekt som leddes av Statens veterinärme-
dicinska anstalt har Livsmedelsverket, tillsammans med övriga berörda 
myndigheter, bildat en myndighetsgemensam grupp för att diskutera frå-
gor om smittsamma sjukdomar i ett förändrat klimat. 
 Livsmedelsverket har planenligt genomfört fem epizootiövningar på 
slakterier i Sverige. Övningarna syftar till att träna Livsmedelsverkets per-
sonal och slakteriets ledning i hantering av epizootiska utbrott.

Nationell samordning av dricksvattenfrågor
Arbetet med att samordna dricksvattenfrågor fortsatte under året av Livs-
medelsverket och samverkande aktörer i Nationellt nätverk för dricksvat-
ten. Livsmedelsverket har även tagit fram en film om vikten att skydda 
och planera för dricksvattenförsörjning liksom en studie om konsument-
beteende. Verkets interna dricksvattenarbete finslipades genom en extern 
utvärdering samt förslag till effektivare arbetsformer. 
 Livsmedelsverkets bidrag i referensgruppen för forskningsprogrammet 
Climatools avslutades med en konferens i januari. Verket utvecklade till-
sammans med Boverket Vision 2025 för Sverige, där vikten av att säkra 
den framtida dricksvattenförsörjningen lyftes fram. Under september ge-
nomfördes konferensen Klimatanpassning Sverige 2012 i samarbete med 
SMHI, Sveriges lantbruksuniversitet, Statens geotekniska institut, Miljö-
aktuellt samt Sveriges Kommuner och Landsting. Konferensen samlade 
närmare 250 deltagare. Livsmedelsverket deltog även i seminarier och 
paneldebatter på Vattenstämman anordnad av Svenskt vatten. 
 Inom Nationellt nätverk för dricksvatten, ett av Sveriges största myn- 
dighetsdrivna nätverk, har samarbetet fördjupats. Ett möte för arbets-
grupperna forskning och utveckling, krisberedskap och planering ge-
nomfördes i februari med över 50 deltagare. Under våren hölls även en 
idéverkstad med syfte att samla erfarenheter från de vattenburna utbrot-
ten 2010–11. Mötet samlade expertis inom mikrobiologi, kommunika-
tionsvetenskap, epidemiologi, nationalekonomi och krisberedskap med 
flera för att möjliggöra bästa tänkbara dialog. Kunskap från de stora ut-
brotten och även nya frågor identifierades av deltagarna, identifierade 
kunskapsgap dokumenterades.
 Under Världsvattendagen publicerade Nationellt nätverk för dricks-
vatten en artikel om vatten och livsmedelsproduktion och om vikten av 
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att stödja strategisk planering för dricksvattenförsörjning. Arbetsgruppen 
Dricksvatten och planering framhöll betydelsen av dricksvattenfrågorna 
inom ramen för arbetet med den nya plan- och bygglagen. Arbetsgruppen 
slutförde även ett antal arbetsmöten med de fem regionala vattenmyn-
digheterna om dricksvattenförsörjning. En arbetsgrupp inom nätverket 
har också arbetat för att starta ett nordiskt samarbete och Livsmedels-
verket deltog i ett nordiskt möte i Oslo om ”Protokollet för vatten och 
hälsa”. Nätverkets styrgrupp anser att forskningsprojekt från EU är det 
som skulle få störst positiv effekt för dricksvattenforskningen i Sverige. 
Livsmedelsverket kommer därför att gå med i det europeiska Joint Pro-
ject Initiativ (JPI) ”Vatten – utmaningar i en föränderlig värld” med ob-
servatörsstatus. 

Kosttillskott
Kontroll av kosttillskott var ett prioriterat område 2011 och 2012. Livs-
medelsverket har inriktat arbetet på att systematiskt stötta kommunerna 
i deras kontroll av kosttillskott. I de kommunala kosttillskottsprojekten 
har även kontroll av hälsopåståenden ingått. Under 2012 genomförde 
Stockholm, Malmö och Göteborg stora projekt för kontroll av kosttill-
skott, där både Livsmedelsverket och Läkemedelsverket har gett stöd. 
Stockholm och Malmö fokuserade på kontroll av vissa icke säkra sub-
stanser i kosttillskott för prestationshöjning och fettförbränning. Resul-
tatet av kontrollerna ledde till ett stort antal saluförbud för kosttillskott 
som bedömdes som icke säkra för konsumenten. 
 För att kunna ge bättre stöd till kommunerna i deras kontroll av kost-
tillskott gav Livsmedelsverket 2011 och 2012 kurser för kommunin-
spektörer om kosttillskott och hälsopåståenden. Även arbetsrummet för 
kosttillskott på Livsteck.net har byggts ut, vilket ledde till att ytterligare 
kommuner genomförde kosttillskottsprojekt. Samarbetet mellan kommu-
nerna liksom mellan kommunerna och Livsmedelsverket och Läkeme-
delsverket har ökat.
 Substansen synefrin ingår i flera träningsprodukter för idrottare för 
ökad effekt och i vissa kosttillskott för fettförbränning och substansen 
DMAA ingår i flera träningsprodukter. Livsmedelsverket har gjort risk-
värderingar för synefrin, synefrin i kombination med koffein och för 
substansen DMAA (4-,etyl 2-hexanamin). Utifrån riskvärderingarna har 
verket, tillsammans med kommunerna, utarbetat hanteringsrutiner för 
dessa icke säkra substanser i kosttillskott. Slutsatsen av riskvärderingen 
av synefrin indikerade att kombinationen av synefrin och koffein kan 
öka risken för biverkningar i form av till exempel hjärtarytmi, ångest, 
yrsel och kräkningar, men att risken finns även vid vissa nivåer av enbart 
synefrin. Livsmedelsverket och några kommuner enades om att livsmedel 
med en dygnsdos över 40 mg synefrin bedöms vara osäkra och därför be-
läggs med saluförbud. Livsmedel som innehåller synefrin i kombination 
med koffein bedömdes vara osäkra oavsett nivå av synefrin. Slutsatsen 
från riskvärderingen av DMAA var att rapporterade biverkningar från 
Sverige, liksom från flera andra länder, gav starka indikationer om att 
denna substans inte är lämplig i livsmedel. Livsmedelsbranschen har ock-
så informerats om förbudet mot DMAA i kosttillskott. Många företag 
som har salufört kosttillskott med DMAA har frivilligt återkallat dessa 
produkter, men ett antal saluförbud har utfärdats i de fall företagen inte 
har tagit bort produkterna frivilligt.
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 I samband med kommunernas kontroll av kosttillskott har flera sub-
stanser, som är nya livsmedel men inte godkända som sådana, påträf-
fats. Växtextrakt från Pueraria mirifica, som innehåller fytotöstrogener, 
och Epimedium macranthum är exempel på nya livsmedelsingredienser i 
kosttillskott. Produkterna har belagts med saluförbud.

Krisberedskap på livsmedelsområdet
Livsmedelsverket genomförde under året övningar för ett antal län och 
landsting - Örebro/Västmanland, Skåne/Blekinge, Västerbotten/Norr-
botten, Halland/Västra Götaland och Kalmar/Kronoberg. Målet med öv-
ningarna var att öka förmågan att hantera smittskyddsrelaterade händel-
ser, bland annat genom att överföra erfarenhet och skapa nätverk.
 Säkerhetshandboken för livsmedelsföretag har uppdaterats och ska 
tryckas. Under hösten utarbetades en struktur för krisberedskapsrelaterad 
information till livsmedelsföretag som komplement till företagssidan på 
Livsmedelsverkets webbplats. En övningshandbok för företag har tagits 
fram och kommer bland annat att publiceras på webbplatsen. Livsmedels- 
verket har även under hösten deltagit på Livsmedelsföreningens ”Livsme- 
delsdagar” och där i en monter bland annat informerat om det arbete som 
verket gör inom krisberedskapsområdet.
 Två övningar avseende radiak i livsmedel har genomförts under året, 
dels på Gotland, dels i Gävle kommun. Övningarna har avsett roller och 
ansvar vid mätning av livsmedel. 

Krisberedskap på dricksvattenområdet
Livsmedelsverkets arbete för att ta fram aktörsberoende handlingspla-
ner för olyckor vid vattentäkter har fortsatt under året. Syftet är att be-
skriva olika aktörers roller och kompetens under ett antal typhändelser. 
Aktörerna är också kategoriserade i lokala, regionala och nationella ak-
törer beroende på hur framträdande olika roller är i olika faser under en 
olycka. Elektroniska dokument har utarbetats, som ska vara tillgängliga 
via en app både för android och ipad. 
 Tio utbildningar, varav fem 2011 och fem 2012, har genomförts om 
hur en dricksvattenkris hanteras. I utbildningarna samarbetar Livsmedels- 
verket med räddningstjänst och polis.
 Sju övningar inom Livsmedelsverkets projekt ”Nödvattenförsörjnings- 
övning stor stad” har genomförts under året tillsammans med kommuna-
la aktörer i Växjö, Umeå, Karlstad, Borås, Norrvatten (Stockholms kom-
muner), Helsingborg, Karlskrona, Sundsvall och Norrköping.
 En tredagarsutbildning om krishantering vid vattenburen smitta ge-
nomfördes av Livsmedelsverket i samarbete med Smittskyddsinstitutet 
och den nationella vattenkatastrofgruppen VAKA. En utbildning för kris-
hantering för olyckor vid vattentäkter genomfördes i nära samarbete med 
Sveriges geologiska undersökning.
 Under hösten genomförde Livsmedelsverket metodutveckling och tes-
ter av kriterier och riktlinjer för riskklassning av kommunalt dricksvat-
ten. Dricksvattenfaktorer och parametrar som kan inverka på kronisk 
och endemisk magsjuka definierades och utvärderades. Syftet är att ställa 
riskklassificeringen mot kommunala skillnader i reell endemisk magsjuka 
så som de observeras i antalet samtal till det nationella rådgivningssyste-
met 1177. 
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 En pilotplan och policy för informationssäkerhet utformades tillsam-
mans med Västra Götalandsregionen och utvidgades senare till Gävleborg 
och Halland. Smittskyddsinstitutet, Inera AB, Stockholms läns landsting 
och Livsmedelsverket är samverkanspartners med stöd från andra lands-
ting. Verkets roll är att fortsätta utreda dricksvattenkvalitet som riskfaktor. 
 VAKA, den nationella dricksvattenkatastrofgruppen, är till för att ge 
stöd i samband med dricksvattenkriser. VAKA har genomfört övningar 
under året. Gruppen har även fått endagsföreläsningar om krispsykologi, 
modeller för krisbemötande, kommunikativt ledarskap i krissituationer 
och om gruppdynamik i kris. VAKA har under terminsmöten träffat vik-
tiga aktörer för att bredda och uppdatera sitt kontaktnät och skapa en 
god grund för samarbete vid kris. VAKA har bland annat träffat Förvars-
maktens vattengrupp för att ta del av information om deras utrustning 
och möjligheter att bistå vid allvarlig kris inom dricksvattenområdet. 
MSB:s indikeringsteam har berättat om sin verksamhet och kompetens 
och demonstrerat utrustning, Trafikverket har informerat om sin roll som 
verksamhetsutövare vid vattentäkter och en miljöpolis från Gävleborgs 
polisdistrikt berättade om polisens arbete vid händelser och brott som 
har bäring mot miljö. VAKA har också gått igenom erfarenheterna från 
hur Livsmedelsverkets nödutrustning har använts de senaste åren. En ob-
servatörsinsats till Australien gjordes under året. Det har varit färre han-
terade dricksvattenlarm än förväntat. VAKA kontaktades 2012 vid 22 
tillfällen, varav sju hanterades som larm, och kan i minst ett fall förmodas 
ha haft avgörande påverkan på utgången av händelsen. Arbete med att 
utveckla nordiskt samarbete pågår.

Risk- och nyttovärderingar
Medverkan i Efsa:s arbete
Livsmedelsverket har under året aktivt stöttat chefen för den Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) genom att delta i fyra möten 
med den rådgivande gruppen och ett antal arbetsgruppsmöten som förbe-
redelse till plenarmötena. Arbetet har inriktats på
• utveckling av planering av riskvärderingsarbetet i ett medellångt tids- 
 perspektiv, både inom Efsa och i medlemsstaterna
• riskuppfattning hos konsumenter och dess betydelse för riskkommuni- 
 kation
• inspel till EU:s kommande forskningsprogram, Horizon 2020, ur ett  
 livsmedelssäkerhetsperspektiv
• förbättrat utnyttjande av Efsas ekonomiska stöd till medlemsstaternas  
    riskvärderingsarbete
• uppskattning av sjukdomsbörda som underlag för prioritering av lag- 
 stiftnings- och kontrollarbete
• förstärkning av riskvärderingsarbetet genom bättre insamling och lag-
 ring av nationella kemiska, mikrobiologiska och nutritionella analys- 
 data
 
Livsmedelsverket har under året deltagit i Efsas riskvärderingsarbete i 
följande nätverk:
• Livsmedelskonsumtion
• Mikrobiologisk riskvärdering
• Kemiska föroreningar
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• Nyuppkomna (emerging) risker
• GMO i livsmedel och foder
• Monitorering av bekämpningsmedel
 
Ett antal av Livsmedelsverkets vetenskapliga experter har valts ut av Efsa 
för att ingå i paneler och arbetsgrupper som producerar det vetenskap-
liga underlag kommissionen behöver som stöd för att utarbeta EU-ge-
mensam lagstiftning. Livsmedelsverket har i hög grad bidragit till arbetet 
med biologiska faror, livsmedelsingredienser, förpackningsmaterial och 
genmodifierade organismer. Under året har Efsa levererat över 130 risk-
värderingar inom dessa områden. Dessutom har riktlinjer för riskkom-
munikation, When Food is Cooking up a Storm – Proven Recipes for 
Risk Communications, tagits fram av den kommunikationsarbetsgrupp 
som finns inom Efsa.

Samtidig exponering för flera kemiska ämnen, ”cocktaileffekten”
Människan exponeras för en mängd olika kemikalier samtidigt och det 
är därför viktigt att inte bara studera effekten av varje ämne för sig. Livs-
medelsverket har studerat om blandningar av polycykliska aromatiska 
kolväten (PAH) har starkare skadeverkningar på kromosomer i möss 
jämfört med de enskilda ämnena. EU har gemensamma gränsvärden för 
benz(a)pyren (BaP) och för summan av fyra PAH:er, kallade PAH4. Dju-
ren behandlades med PAH4, men även med de enskilda ämnena i PAH4 
var för sig. Dessutom fick vissa djur PAH4 tillsammans med andra van-
ligen förekommande PAH:er, som anses vara harmlösa och som inte är 
reglerade med gränsvärden. Antalet kromosombrott ökade hos de djur 
som fått blandningen av PAH4 och de oreglerade PAH:erna jämfört med 
de djur som bara hade fått PAH4. När de PAH:er som anses vara harm-
lösa, fenantren och fluoranten, undersöktes separat visade det sig att de 
själva har förmågan att orsaka kromosombrott. De kan förekomma i mer 
än 100 gånger högre halt än till exempel BaP i grillad mat. Betydelsen av 
detta utreds nu vidare.

Organiska miljöföroreningar i modersmjölk
Livsmedelsverket har sedan 1996 samlat in modersmjölk från drygt 400 
förstföderskor i Uppsala län för analys av olika organiska miljöförore-
ningar. Resultaten används vid riskvärdering av organiska miljöförore-
ningar i livsmedel och är också en indikator för det nationella miljökva-
litetsmålet giftfri miljö. Resultaten visar att halterna av exempelvis PCB 
och dioxiner i modersmjölk har minskat med 7 procent per år under pe-
rioden 1996-2010. Användningen och utsläppen av PCB, dioxiner, p,p´-
DDE och HCB har begränsats kraftigt sedan 1970-talet och halterna av 
ämnena fortsätter alltså att minska i modersmjölk. Resultaten stämmer 
väl överens med Livsmedelsverkets studier av mat, som visar att halterna 
av PCB, dioxiner, p,p´-DDE och HCB har sjunkit mellan 1999 och 2010.
 Halterna av det bromerade flamskyddsmedlet PBDE i modersmjölk 
sjönk med i medeltal 5 procent per år under studieperioden. Vid en ti-
digare utvärdering av tidstrender mellan 1996 och 2008 var minskning-
en cirka 3,5 procent per år. Användningen av PBDE har minskat sedan 
1990-talet och detta börjar alltså ha tydlig effekt på människors expo-
nering. Även resultaten för PBDE i modersmjölk stämmer överens med 
analyser, som visat att exponeringen från mat har minskat.
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Perfluorerade alkylsyror (PFAA)
Perfluorerade alkylsyror (PFAA) har förmåga att bilda släta, vatten-, fett- 
och smutsavvisande ytor. PFAA-relaterade ämnen används bland annat i 
impregnerat papper och textilier och i rengöringsmedel, som golvpolish 
och brandsläckningsskum. I en undersökning av PFAA i blod hos unga 
kvinnor från Uppsala mellan 1996 och 2010 fann Livsmedelsverket att 
halten perfluorbutansulfonat (PFBS) och perfluorhexansulfonat (PFHxS) 
har ökat kraftigt. Samtidigt sjunker halten av perfluorooktansulfonat 
(PFOS), vilket beror på att tillverkning och användning av PFOS mer 
eller mindre upphörde i början av 2000-talet. Orsakerna till de snabbt sti-
gande halterna av PFBS och PFHxS är okända. Livsmedelsverket har även 
funnit förhöjda halter av PFBS, PFHxS och PFOS i dricksvattnet i vissa 
delar av Uppsala. En riskvärdering baserad på de begränsade analysresul-
taten antyder att de uppmätta halterna sannolikt inte innebär någon sig-
nifikant hälsorisk för Uppsalas dricksvattenkonsumenter. Man kan dock 
befara att den nyupptäckta exponeringskällan för PFAA kan innebära 
framtida hälsorisker om halterna av PFHxS i dricksvatten stiger. Arbete 
för att spåra föroreningskällorna har inletts.

Riskvärdering av bly i älgfärs
I Sverige konsumeras en stor mängd viltkött varje år och motsvarar unge-
fär 12 procent av mängden producerat nötkött. Det finns cirka 300 000 
licensierade jägare i landet, vilket innebär att det uppskattningsvis finns 
cirka 600 000–900 000 potentiella konsumenter (cirka 7-10 procent av 
Sveriges befolkning) av privat jagat vilt. Internationella rapporter har vi-
sat att rester från blyammunition är vanligt runt sårkanalen i viltkött. 
Halten bly kan i vissa fall vara så hög att den kan medföra hälsorisker 
för dem som ofta äter viltkött, till exempel jägare och deras familjer. En-
ligt beräkningarna i Livsmedelsverkets riskvärdering kan denna konsu-
mentgrupp få i sig bly från älgfärs i mängder som överstiger Efsa:s upp-
skattade risknivåer. Livsmedelsverkets riskvärdering grundar sig på kött-
färskonsumtionen enligt verkets kostundersökningar, Riksmaten 2010 
och 2003, och de 54 analysresultaten på bly i älgfärs insamlad 2011 (se  
sidan 46). Riskvärderingen utgår ifrån att om man som konsument har 
tillgång till viltfärs, används den som all köttfärs. Detta ger en överskatt-
ning av viltfärskonsumtionen, eftersom mängden tillgänglig viltfärs är 
lägre än totalkonsumtionen av nötfärs, som i riskvärderingen har använts 
som ”köttfärs”. Trots detta är älgfärs en källa av betydelse för den totala 
blyexponeringen för konsumentgrupperna i riskvärderingen, speciellt för 
kvinnor som planerar graviditet, för gravida och barn. 
 Efter att ha utvärderat resultatet lanserade Livsmedelsverket råd som 
innebär att vuxna inte bör äta viltkött från området kring sårkanalen på 
blyskjutet vilt mer än en gång i veckan. Barn under sju år och gravida bör 
helt undvika att äta sådant kött.

Biomonitorering för övervakning av exponering för giftiga ämnen
I Livsmedelsverkets beredskapsarbete ingår att tidigt upptäcka expone-
ring som kan resultera i skadliga hälsoeffekter. Genom att ta biologiska 
prover, till exempel blod, urin eller hår, kan man med större säkerhet kon-
statera om konsumenterna har blivit utsatta för farliga ämnen via maten. 
Det ger också möjlighet att följa upp effekter av riktade åtgärder. Livs-
medelsverket startade under året ett projekt inom biomonitorering, finan-
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sierat av Myndigheten för samhällsskydd and beredskap (MSB). Arbetet 
sker i samarbete med flera andra myndigheter och organisationer. Genom 
att utveckla gemensamma system och metoder för biomonitorering har 
den nationella förmågan att tidigt upptäcka förändringar i exponering till 
följd av olika omvärldsfaktorer ökat. Projektet innebär också att verket 
har skapat ett fungerande nationellt nätverk inom biomonitorering, både 
med nationella organisationer och internationella grupper. Den förbättra-
de förmågan har kommit till nytta vid ett antal olika tillfällen. Som exem-
pel kan nämnas att svenska och norska skördar av spannmål 2010–2012 
var mycket förorenade med det naturliga mögelgiftet deoxynivalenol 
(DON). Livsmedelsverket analyserade urinprover från 300 individer från 
hela Sverige för att fastställa exponeringsnivåer av DON i den svenska 
befolkningen. Resultaten visar att 90 procent av de undersökta personer-
na utsöndrade detekterbara halter av DON i urinen. Verket arbetar nu 
vidare med att utvärdera vad detta kan ha för betydelse för folkhälsan.

Främmande ämnen och mineraler i barnmat
Innehållet av de främmande ämnena arsenik, bly och kadmium och av 
mineralerna mangan, järn och koppar har undersökts i modersmjölk-
sersättning, tillskottsnäring, livsmedel för speciella medicinska ändamål 
(FSMP), välling och gröt. Även vissa vissa livsmedel för normal konsum-
tion som små barn kan tänkas konsumera, till exempel ris-, havre- och 
sojabaserade drycker som används som ersättning för mjölk till mjöl-
kallergiska barn, analyserades. Livsmedelsverket har sedan gjort en risk-
värdering, som visar att risbaserade produkter köpta i Sverige kan vara 
en betydande källa till intag av oorganisk arsenik. Koncentrationen av 
arsenik i risdrycker kan vara högre än EU:s gränsvärde för dricksvatten. 
Det uppskattade intaget av kadmium ligger under det så kallade tolerabla 
dagliga intaget (TDI) för alla analyserade produkter. Det är dock inte 
helt klarlagt om det TDI som Efsa har fastställt ger tillräckligt skydd för 
spädbarn och små barn. Vissa livsmedel som kan användas som enda 
näringskälla och är avsedda för barn med speciella medicinska behov, 
ger en blyexponering som kan anses bekymmersam när det gäller risken 
för effekter på den neurologiska utvecklingen. Exponeringen för bly bör 
minska så mycket som möjligt. 
 Från näringssynpunkt var intagen av mangan, järn och koppar från de 
analyserade produkterna tillräckliga. Viss osäkerhet finns dock när det 
gäller spädbarns och småbarns behov av mangan. Utvärderingen visade 
också att det kan vara problem med högt manganintag från vissa välling- 
och grötprodukter samt vissa FSMP-produkter. Intaget av koppar från 
några FSMP-produkter var högt. Intaget av mangan och koppar från mo-
dersmjölksersättning och tillskottsnäring gav däremot ingen anledning 
till oro om man jämför med tillgängliga hälsomässiga referensvärden.

Cryptosporidium i dricksvatten
Stora vattenburna utbrott av magsjuka orsakade av parasiten Cryptospo-
ridium hominis skedde i Östersund 2010 och i Skellefteå 2011. Uppskatt-
ningsvis drabbades totalt 47 000 personer av parasiten. En riskvärdering 
gjordes för att ge underlag för normer för vad som är tillräckligt säkert 
dricksvatten. I riskvärderingen understryks vikten av kunskap om halten 
cryptosporidium i råvattnet och effekter av dricksvattenberedningen. Oli-
ka provtagningsplaner utvärderades och några exempel gavs i riskvärde-
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ringen, som visade hur viktigt det är att ta tillräckligt antal prov för att få 
en uppfattning om hur halten i råvattnet kan variera. Förekomsten och 
halten av cryptosporidium är generellt lägre i grundvatten än i ytvatten, 
men ytvattenverkens beredningsprocesser kan kompensera råvattenkva-
liteten med fler säkerhetsbarriärer. Extrema väderhändelser, som kraftiga 
regn och översvämningar, kan leda till att halten cryptosporidium i rå-
vatten ökar 10–100 gånger och därmed också ökar risken för sjukdom. 
Riskvärderingen identifierade viktiga kunskapsluckor om till exempel 
halter och förekomst av olika arter av cryptosporidium i råvatten, dos- 
och responssamband, immunitet och barriärverkan av olika beredningar. 

VTEC i färska bladgrönsaker
En riskvärdering har utförts för att ge stöd för hanteringen av fynd av 
verocytotoxinproducerande Echerichia coli (VTEC) i prover av färska 
bladgrönsaker. I studien analyserades serotyperna O157, O26, O111, 
O145 och O103 och närvaron av faktorer som avgör deras förmåga att 
framkalla sjukdom, till exempel gener som styr produktionen av vero-
cytotoxin och vidhäftning vid tarmslemhinnan. Olika typer av VTEC 
framkallar sjukdom i olika hög grad, men kunskapen om dessa skillnader 
är otillräcklig. Riskvärderingen baserades därför på empiriska data om 
typer som har orsakat både utbrott och sporadiska fall, allvarligheten i 
symptomen och förekomsten av virulensgener hos de olika typerna.   
 VTEC O157 är oftare än de andra serotyperna orsak till sjukdoms-
utbrott. Övriga serotyper kan också ge allvarlig sjukdom med blodiga 
diarréer och HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom), men inte i samma 
omfattning. Med dagens kunskap är alltså VTEC O157 mest angelägen 
ur folkhälsosynpunkt, eftersom den drabbar många och med allvarliga 
symptom. Bedömning efter fynd av VTEC i färdigmat är däremot ett an-
norlunda scenario. De serotyper som hamnar i den högsta seropatotyp-
klassen A (O157) eller näst högsta klassen B (övriga serotyper) utgör, om 
de finns i färdigmat, en risk genom att de kan få allvarliga hälsokonse-
kvenser. 
 Ny kunskap inom en inte alltför avlägsen framtid kan komma att ge 
anledning till en omvärdering eller utveckling av värderingen.

Opastöriserad mjölk
Livsmedelsverket har genomfört en risk- och nyttovärdering av konsum-
tion av opastöriserad mjölk. De största hälsofarorna med opastöriserad 
mjölk i Sverige är att den kan innehålla bakterierna campylobacter och 
verotoxinproducerande Escherichia coli (VTEC, EHEC). De kan orsaka 
magsjukdom med diarré, magsmärtor, illamående, kräkningar och feber. 
Följdsjukdomar med allvarligare symptom, som ledinflammation, kronis-
ka magbesvär, nervsjukdom och njursjukdom (HUS), kan förekomma. 
Trots att opastöriserad mjölk i Sverige bara får överlåtas till konsument 
i liten skala direkt på mjölkgårdar har ett tjugotal utbrott och fall med 
opastöriserad mjölk som trolig smittkälla rapporterats under perioden 
1994–2011. Risken att bli sjuk av opastöriserad mjölk bedöms som på-
taglig och barn är särskilt utsatta.
 Risken för allergi är lägre för barn som växer upp i bondgårdsmiljö. 
Det är dock oklart vad som orsakar utvecklingen av allergi. Många epi-
demiologiska och experimentella studier bedrivs för att ta reda på vilken 
betydelse till exempel olika mikroorganismer har för utvecklingen av al-
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lergi. Eventuellt har tiden före ett års ålder, när förekomsten av allergiska 
symtom är lägre, betydelse. Det går dock inte att utesluta att andra fak-
torer i bondgårdsmiljön än opastöriserad mjölk svarar för dessa effekter. 
Det finns inget vetenskapligt underlag som visar att opastöriserad mjölk 
förhindrar uppkomsten av allergi. 
 Kylförvarad, opastöriserad mjölk har inte lägre halter laktos än pas-
töriserad mjölk och kan därför inte rekommenderas i stället för pastöri-
serad mjölk till personer med laktosintolerans. Opastöriserad mjölk kan 
inte bota laktosintolerans.
 Eventuella skillnader i vitaminkoncentration i opastöriserad och pas-
töriserad mjölk saknar betydelse för näringsintaget i befolkningen.
 Sammanfattningsvis bedöms hälsoriskerna med konsumtion av opas-
töriserad mjölk vara större än den eventuella nyttan när det gäller risk för 
utveckling av allergi. 

Fetters effekt på upptag av skadliga ämnen från tarmen
En avhandling om fetters påverkan på tarmens förmåga att hindra skadliga 
ämnen i mat att ta sig in i blodcirkulationen har slutförts på Livsmedelsver-
ket. Hypotesen var att ytaktiva ämnen, till exempel fettsyrorna DHA och 
oljesyra, som normalt finns i mat, har egenskaper som gör att de kan öka 
absorptionen av giftiga ämnen via maten. Absorptionen studerades i en 
cellmodell, Caco 2-celler, och i möss. Upptaget via tarmen kan ske på oli-
ka sätt, bland annat mellan cellerna och genom cellerna. Livsmedelsver-
ket fann bland annat att DHA i realistiska mängder ökade absorptionen 
av mannitol, kadmium och aluminium via upptag mellan tarmcellerna i 
Caco 2-celler. Dessutom ökade oljesyra upptaget av mannitol och alumi-
nium, men inte kadmium, i samma celler. Resultaten visar att fettsyror i 
maten kan orsaka oväntat högt upptag av giftiga ämnen. Detta kan ha 
stor betydelse vid riskvärdering av vissa giftiga ämnen i maten.

Mikrobiologiska och kemiska undersökningar
Mikrobiologiska faror i ost från gårdsmejerier 
Antalet gårdsmejerier har ökat med 50 procent sedan 2005 och 2012 
fanns det cirka 120 stycken. Traditionell ostframställning är en utmaning, 
eftersom det kan finnas flera livsmedelsburna mikrobiologiska risker i 
produkterna. Livsmedelsverket har därför försökt klargöra den mikro-
biologiska säkerheten för småskaligt tillverkad ost genom bland annat 
en kartläggningsstudie. Resultatet visade att förekomst och halter av de 
sjukdomsframkallande bakterierna Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli och Listeria monocytogenes var tillfredställande i de flesta ostarna. 
Listeria påvisades inte i något prov, vilket tyder på att bakterien är ovan-
lig i dessa produkter. Ett klart samband sågs dock mellan höga halter av 
S. aureus och användning av opastöriserad mjölk. Särskilt höga halter 
noterades i ostar som hade tillverkats utan tillsats av syrningskultur. Mat-
förgiftning orsakad av stafylokocker beror på att bakterierna producerar 
toxiner (gifter), som bland annat orsakar kraftiga kräkningar. Analysen 
visade att två tredjedelar av stafylokockerna från de undersökta ostarna 
bar på minst en av de vanligaste toxingenerna. Vidare experiment visade 
att stafylokocker både kan föröka sig och producera toxin under ystnings-
liknande förhållanden. Det är alltså mycket viktigt att mjölkråvaran har 
god hygienisk kvalitet och att tiden med gynnsamma tillväxtförhållanden 
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under ystningen är så kort som möjligt. Resultaten har, utöver publicering 
i vetenskapliga tidskrifter, också redovisats i en svensk branschtidning.

Mögel och mögelgifter i torkad frukt
Vissa mögelsvampar kan bilda mögelgifter, så kallade mykotoxiner, som 
bland annat kan orsaka magbesvär, sätta ner immunförsvaret och vara 
cancerframkallande om man får i sig dem under lång tid. Mögelgifter 
kan finnas i livsmedel som har infekterats av mögelsvampar under till-
verkning eller lagring. Torkad frukt, framför allt fikon och russin, är ofta 
förorenad med mögelgifter, oftast aflatoxiner och ochratoxin A. På grund 
av mögelgifternas hälsorisker är det viktigt att begränsa förekomsten i 
både foder och livsmedel och inom EU finns gränsvärden för hur mycket 
mykotoxin ett livsmedel får innehålla. För att kartlägga förekomsten av 
olika mögel- och jästsvampar och mögelgifterna aflatoxin, ochratoxin A 
och patulin har Livsmedelsverket analyserat cirka 120 prov av torkade 
fikon, dadlar, russin, aprikoser, äpplen, blåbär och katrinplommon. Mö-
gelgift påvisades i totalt nio prov (fikon, aprikos och plommon), varav 
alla utom ett hade halter under gränsvärdena. I ett fikonprov påvisades så 
mycket som 134 mikrogram aflatoxin per kilo, vilket kraftigt överskred 
gränsvärdet 4 mikrogram per kilo. Resultaten tyder dock på att torkad 
frukt på den svenska marknaden i allmänhet är fri ifrån eller bara har 
låga halter mögelgifter och att importkontrollen och företagens egen kon-
troll fungerar tillfredsställande.

Deoxynivalenol och andra mögelgifter i havre och vete
Framtida klimatförändringar innebär högre temperatur och mer neder-
börd, faktorer som i hög grad påverkar överlevnad, tillväxt och toxinbild-
ning hos den grupp mögelsvampar som infekterar grödor under odlings-
säsongen. Arter från släktet fusarium och alternaria tillhör de svampar 
som vanligen infekterar spannmål. Flera av dem kan bilda mykotoxiner, 
varav deoxynivalenol (DON) och zearalenon (ZEA) har gränsvärden 
inom EU. De flesta toxiner saknar dock gränsvärde på grund av att kun-
skapen om deras giftighet och förekomst är begränsad. En ökad andel 
partier med DON-halt över gränsvärdet i havre och vete orsakade 2010 
och 2011 stora ekonomiska förluster för enskilda lantbrukare och ökade 
kostnader för svensk spannmålsindustri. 
 För att möta en framtida ökning av mögelrelaterade problem i livs-
medelskedjan är samverkan mellan myndigheter, universitet och näring 
av största vikt. Under 2012 tog Livsmedelsverket därför initiativ till flera 
samverkansaktiviteter, bland annat ett gemensamt seminarium och fle-
ra möten med syfte att skapa en gemensam samrådsgrupp. För att öka 
kunskapen om mögelsvampar och toxiner, med eller utan gränsvärden, 
i vete och havre gjorde verket en kartläggningsstudie 2009–2011. Re-
sultatet visar bland annat att västra Sverige är extra utsatt när det gäller 
höga halter DON i både havre och vete. Studien visade också att de flesta 
spannmålsprov redan i dag innehåller flera toxinbildande mögelsvampar 
och toxiner.

Utbrottsanalyser
Vid närmare 30 tillfällen under året har Livsmedelsverket hjälpt kom-
muner med matförgiftningsutredningar genom att göra mikrobiologiska 
analyser av livsmedel som misstänkts vara smittkällor. Det har handlat 
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om analys för att påvisa bland annat EHEC, cryptosporidium, listeria, 
norovirus, toxin från stafylokocker och Bacillus cereus. Nedan följer två 
exempel på utredningar, där Livsmedelsverket har deltagit med analys.
 1) I slutet av januari insjuknade en tolvårig pojke från Dalarna i 
EHEC-infektion efter en resa i fjällen. Bakterien isolerades från pojken 
och typbestämdes till O145. Familjen intervjuades av smittskyddsenheten 
i Dalarna och det framkom att han hade ätit hemmagjorda köttfärsbiffar 
vid ett par tillfällen dagarna innan han blev sjuk. Köttfärs fanns kvar i 
familjens frys och Hedemora kommun tog ut prover som skickades till 
Livsmedelsverket. Även i köttfärsen påvisades EHEC O145. Bakterierna 
skickades för typbestämning till Smittskyddsinstitutet, som kunde visa att 
bakterierna i patientproverna och i köttfärsen var identiska. Därmed be-
kräftades den misstänkta smittkällan. Exakt hur köttfärsen hade smittats 
med bakterien kunde aldrig fastställas.
 2) Fjorton personer åt brunch på en restaurang i början av oktober, 
varav elva blev sjuka med kräkningar och diarré 2,5–3 timmar efter 
måltiden. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Uppsala ansvarade för 
utredningen. Livsmedelsverket analyserade prov av gravad och kallrökt 
lax, ärtskott och basilika. Basilikan visade sig ha höga halter av bakte-
rien Bacillus cereus, som är en vanlig orsak till matförgiftning. Vidare 
stämmer inkubationstid och symptom väl med sjukdomsbilden orsakad 
av bakterien. Osköljd basilika hade använts till pesto, som blandats i en 
couscoussallad och serverats i buffén.

Analys av bly i älgfärs
Livsmedelsverket har gjort en pilotstudie, där halten bly bestämdes i hela 
älgfärspaket (cirka 400 gram per paket). Att analysera hela innehållet i 
älgfärspaketet skiljer sig från den normala kontrollen av blyhalt i kött, där 
bara ett delprov tas ut från varje förpackning. Blyrester från ammunition 
är inte jämnt fördelade i färsen och därför kan ett mindre delprov ge en 
skev bild av den egentliga halten. Genom att analysera hela innehållet får 
man reda på den totala mängd bly en familj tillsammans skulle få i sig vid 
en måltid. Älgfärspaket samlades in från jägare i hela landet med hjälp av 
Svenska jägareförbundet. Sex paket inhandlades i butik. Totalt analysera-
des 54 älgfärspaket. En tredjedel av älgfärspaketen innehöll bly i en halt 
över gränsvärdet för bly i nötkött, 0,1 mg bly/kg. Livsmedelsverket utför 
ytterligare undersökningar för att utreda blyresternas eventuella inverkan 
på hälsan, bland annat genom att mäta halten bly i blod hos människor 
som ofta äter viltkött. Se även under avsnittet Risk- och nyttovärderingar.

Kartläggning av halten PAH i grillad mat
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är en stor grupp ämnen, som 
bildas vid förbränning av fossila bränslen. Livsmedel kan innehålla PAH 
som förorening från miljön eller från processer som rökning och grillning. 
Förekomsten av dessa ämnen i livsmedel måste begränsas, eftersom flera 
PAH har genotoxiska hälsoeffekter, det vill säga de kan framkalla cancer. 
Inom EU finns gränsvärden för hur mycket bens(a)pyren (BaP) och sum-
man av fyra PAH ett livsmedel får innehålla.
 Det blir allt vanligare att folk grillar under sommarmånaderna, men 
även under andra delar av året. Det finns inte mycket data i litteraturen 
om halter av PAH vid hemgrillning. En engelsk och en dansk undersök-
ning har visat att halten BaP kan vara fem gånger högre än gränsvärdet, 
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men varierar mycket beroende på typ av grill, livsmedel och hur man gril-
lar. International Agency of Research on Cancer (IARC) beräknade 1993 
att grillat kött i medeltal innehåller 10,5 mikrogram BaP per kilo. Detta 
används som riktvärde vid intagsberäkningar. I Sverige är intaget av PAH 
förhållandevis lågt, men i den slutsatsen saknas information om halterna 
i hemgrillad mat.
 För att öka kunskapen om vilka halter av PAH som bildas vid grillning 
i hemmet gjorde Livsmedelsverket en kartläggningsstudie under 2012. 
Trettio prov, hälften fläskkarré och hälften feta korvar, från frivilliga 
hemgrillare analyserades. Hemgrillarna fick instruktioner att grilla som 
de brukar och att fylla i en enkät med frågor om hur grillningen gjordes. 
Resultaten, som håller på att sammanställas, visar att bara mycket låga 
halter, långt under gällande gränsvärde, bildades vid grillningen. 

Utveckling av analysmetoder
Under året har ett flertal kemiska och mikrobiologiska analysmetoder ut-
vecklats och förbättrats, för att stödja kontrollen av livsmedel. EU-kom-
missionen beslutar om vad som ska provtas och vilka ämnen som ska 
analyseras. De europeiska referenslaboratorierna stödjer de nationella 
laboratorierna vid val av analysmetodik och vilka krav som ska ställas 
på metoderna. Det europeiska och nordiska samarbetet när det gäller 
analysmetoder effektiviserar utvecklingsarbetet genom att länderna delar 
metoder med varandra.
 Den svenska kontrollen av bekämpningsmedel i vegetabiliska och ani-
maliska livsmedel omfattar cirka 400 ämnen. Under året utökades den 
metod som kan analysera flera hundra olika bekämpningsmedel vid sam-
ma tillfälle, med ett trettiotal nya ämnen enligt EU:s riktlinjer, så att feta 
livsmedel som nötter, grädde och oljor nu ingår. Detta ökar kontrollens 
effektivitet och minskar kostnaderna. En ny screeningmetod har också 
tagits fram, där ytterligare cirka 300 substanser bevakas, utöver den or-
dinarie kontrollen. Metoden ökar möjligheten att tidigt upptäcka nya 
ämnen eller otillåten användning av bekämpningsmedel. Inom området 
bekämpningsmedel har vidare analysmetoden uppdaterats med nya äm-
nen i cerealier, te och animalier.
 Inom området läkemedelsrester har en analysmetod, som kan påvisa 
ett femtontal olika antiparasitmedel i däggdjur utvecklats. Läkemedlen 
får användas i Sverige, men har inte tidigare ingått i kontrollen. Dess- 
utom har kontrollen utökats med analysmetoder för antiparasitmedel 
och basiska antiinflammatoriska medel i mjölk.
 Inom området kontaminanter har metodens känslighet ökats, så att 
Livsmedelsverket kan påvisa lägre koncentrationer av polyaromatiska 
kolväteföreningar (PAH). Metodutveckling för ny analys av mykotoxiner 
pågår, vilket på sikt kommer att effektivisera analyserna. 
 Kapaciteten för analys av organiska miljöföroreningar genom automa-
tisering har utökats. Metoden för PCB och klorpesticider i ägg och fisk har 
uppdaterats, för att möjliggöra mätning av lägre halter av föroreningar. 
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En måltid som är vackert serverad, 
färgrik och doftar gott  
kan bli dagens höjdpunkt
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Livsmedelshanteringen är redlig

Livsmedelshanteringen är redlig, kostnader och intäkter (tkr)

 2010 2011 2012

Intäkter utöver anslag 35 540 33 560 24 784
Kostnader1 47 859 45 104 34 738

Andel av Livsmedelsverkets kostnader (%) 11,0 9,7 7,3
Antal årsarbetskrafter 62 52 59

1 Under 2012 har verkets strategi varit att integrera redlighetsarbetet i den ordinarie kontrollen, vilket har 
inneburit att en del av redlighetskontrollen inte har särredovisats, utan redovisats under området Säker mat.

Bedömning av måluppfyllelse
Livsmedelsverket bedömer att målet ”livsmedelshanteringen är redlig” delvis har 
uppnåtts. Det finns dock starka indikationer på att uppenbart fusk med maten 
förekommer. Kontrollmyndigheternas resultat visar att ingen avvikelse har konsta-
terats för majoriteten av rapporteringspunkterna. Samtidigt har flera fall av fusk 
avslöjats under året; fläskkött har sålts som oxfilé, kanadensisk sikrom har sålts som 
Kalix löjrom och amerikansk siklöjrom har sålts som svensk löjrom respektive Kalix 
löjrom. Ett kontrollprojekt om skyddade beteckningar visade att det finns stora 
problem med hur beteckningarna används i restaurangledet. Flera fall av otydlig 
och bristfällig märkning upptäcktes också i butiks- och producentleden. Skydda-
de beteckningar har inte kontrollerats i någon större utsträckning tidigare. Under 
2011 genomfördes ett riksprojekt för att kontrollera märkning och användning 
av tillsatser. Resultatet visar färre brister när det gäller lagstiftningskrav,som i stor 
utsträckning har kontrollerats genom åren, till exempel ingrediensförteckning och 
hållbarhetsdatum. Uppgifter som tidigare har kontrollerats i mindre omfattning, 
som uppgifter om tillsatser och rökaromer, uppvisade större brister. 

Verksamhetsbeskrivning
Det är viktigt att konsumenten inte blir lurad eller vilseledd. Livsmedels- 
verket arbetar med redlig hantering, för att konsumenten ska kunna göra 
medvetna val av livsmedel. Varje livsmedel ska vara vad det utges för 
att vara. Det kan gälla näringsinnehåll, sammansättning, vikt och volym, 
ursprung, produktionssätt (till exempel genmodifierade eller ekologiska 
livsmedel) eller hur livsmedlet exponeras i butiken. EU har gemensam lag-
stiftning för hur livsmedel ska märkas och Livsmedelsverket deltar i rå-
dets arbetsgrupper, liksom i kommissionens arbetsgrupper och kommitté-
er. Utifrån lagstiftningen har Livsmedelsverket utvecklat vägledningar till 
kontrollmyndigheter och information till företag. Genom olika kartläg-
gande undersökningar tar verket reda på om det finns brister i redligheten 
och resultaten används som underlag för riktad, offentlig kontroll. Det 
har inte varit möjligt att skilja ut kostnader för enskilda prestationer. Or-
saken är att många insatser inverkar på flera mål och att arbetet bedrivs 
med ett helhetsperspektiv.

Livsmedelshanteringen är redlig

Redlig hantering, kostnader (tkr)

2010   2011    2012

Måluppfyllelse

Livsmedelsverket har  
tre bedömningsnivåer:

1.  Målet har uppnåtts
2.  Målet har delvis uppnåtts
3.  Målet har inte uppnåtts
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Indikatorer
Andel kontrollpunkter för redlig hantering utan noterad avvikelse 
Indikatorn för redlig hantering av livsmedel utgörs av andelen rapporte-
rade kontrollpunkter relaterade till redlighet och som är utan avvikelse. 
Orsaken till skillnaden mellan kontrollmyndigheternas resultat beror på  
att Livsmedelsverket framför allt kontrollerar i tillverkningsskedet, me-
dan kommunerna huvudsakligen kontrollerar i nästkommande led. An-
delen rapporterade kontrollpunkter utan avvikelse är generellt större för 
livsmedelsanläggningar i gruppen livsmedelshantering än i gruppen livs-
medelstillverkning för både kommunal och Livsmedelsverkets kontroll. 

Regelutvecklingsarbete
Märkningsfrågor
Under 2011 beslutade EU om en ny informationsförordning (FIR). Under 
2012 har åtta arbetsgruppsmöten under kommissionen behandlat huvud-
ämnena ursprungsmärkning liksom frågor och svar om allmän märkning 
och näringsdeklaration. En första omgång frågor och svar har publicerats 
på EU-kommissionens webbplats. Sverige har deltagit i arbetet och fått 
gehör för sina synpunkter.
 Informationsförordningen handlar om läsbarhet och rätten till infor-
mation för att kunna göra medvetna val. Den är viktig för konsumenterna 
i flera avseenden och särskilt för personer med allergi och födoämnesinto-
lerans. Allergifrågan har varit central för Sverige under förhandlingarna 
och Livsmedelsverket har under året förklarat att utrymmet för nationel-
la åtgärder när det gäller oförpackade livsmedel i förordningen kommer 
att utnyttjas. Livsmedelsverket tog initiativ till ökat utbyte av information 
mellan EU-länderna, vilket ledde fram till att Belgien under hösten anord-
nade ett informellt möte för medlemsstaterna och EU-kommissionen om 
just allergi och oförpackade livsmedel.
 Inom området ursprungsmärkning remitterade Livsmedelsverket ett 
antal frågeställningar under våren 2012. Inom kommissionen har flera 
studier om ursprungsmärkning påbörjats, bland annat analys av konsu-

Kontrollerade rapporteringspunkter utan noterad avvikelse  
vid anläggningar (inkl. dricksvatten) under kommunal kontroll1

 
Antal utan noterad avvikelse 59 563 
Totalt antal kontrollerade rapporteringspunkter 70 382 
Andel utan noterad avvikelse (%) 85

Kontrollerade rapporteringspunkter utan noterad avvikelse  
vid anläggningar under Livsmedelsverkets kontroll1

 
Antal utan noterad avvikelse 342 
Totalt antal kontrollerade rapporteringspunkter 443 
Andel utan noterad avvikelse (%) 77

1 Tidigare års redovisade resultat i LIvsmedelsverkets årsredovisning baseras på annat underlag,  
vilket inte kan jämföras med 2011 års resultat.
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mentens behov av att bli informerad, kostnads- och nyttoanalys av even-
tuellt införande av obligatoriska uppgifter om ursprungsland för kött 
som ingrediens. Ett omfattande frågeformulär till medlemsstater, industri, 
distributörer och konsumentorganisationer ska även vara besvarat i ja-
nuari 2013. Exempelvis vill man veta omfattningen av frivillig ursprungs-
märkning på detaljnivå i olika branscher och vilken typ av produkter det 
handlar om. I Sverige förekommer frivillig ursprungsmärkning av kött i 
hög grad och kan därför bidra med underlag om förekomsten av sådan 
märkning.
 Information till EU-kommissionens kommande rapport om transfett-
syror har samlats in och Sverige har bidragit med underlag.
 EU-kommissionen har påbörjat studier som underlag till rapporten om 
alkoholhaltiga drycker. Bland annat ska studierna handla om konsument- 
attityder till ingrediensförteckning och näringsdeklaration på till exempel 
vin. Sverige är positivt till en sådan studie.

Handelsnormer, varustandarder och tvärvillkor
Intensiva förhandlingar har pågått under året om EU:s jordbrukspoli-
tik för åren 2014–2020. Livsmedelsverket har bidragit med underlag i 
frågor som faller under verkets ansvarsområde, främst handelsnormer, 
varustandarder och tvärvillkor. Arbetet inriktas på att förenkla reglerna, 
öka valmöjligheterna för konsumenten och minska företagens administ- 
rativa kostnader. I vissa av handelsnormerna ingår även krav på obli-
gatorisk ursprungsmärkning. Sverige har, tillsammans med många andra 
medlemsstater, arbetat för att regler om ursprungsmärkning ska hanteras 
inom ramen för informationsförordningen. Dubbelreglering måste undvi-
kas, annars kommer krav på obligatorisk ursprungsmärkning att ställas 
i olika regelverk på olika sätt för samma livsmedel. Den minoritet av 
medlemsstater som motsätter sig mer detaljreglering har fortsättningsvis 
hållit ihop. När det nuvarande ordförandeskapet går över till nästa inför 
de avslutande förhandlingarna är det en förenklad version som går vida-
re, jämfört med förslaget som öppnade för en stor ökning av regelbördan 
och ett öppet mandat för kommissionen att skapa nya och utökade han-
delsnormer.
 Sverige har även arbetat för en begränsning och fokusering av tvärvill-
kor (regler som primärproducenter ska uppfylla för att få jordbruksstöd) 
på området livsmedelssäkerhet. Alltför breda och svårtolkade krav bör 
tas bort. I stället bör man fokusera på viktiga och ändamålsenliga regler.
Det omarbetade juicedirektivet färdigställdes och publicerades under vå-
ren. Sveriges linje, att fruktjuice inte ska få innehålla tillsatt socker, har 
vunnit gehör.

Kvalitetsförordningen
Som en del av unionens kvalitetspolitik har Europaparlamentets och 
rådets förordning om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och 
livsmedel nyligen publicerats. Den innehåller regler om registrering och 
skydd av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar samt om 
garanterade traditionella specialiteter. De tidigare förordningarna kom-
mer att upphävas. Ett gemensamt och något förenklat och förkortat 
ansökningsförfarande regleras i förordningen. Efter en övergångstid på 
tre år blir det obligatoriskt att använda de gemensamma symbolerna för 
dessa skyddade beteckningar, som ett led i att göra det lättare för konsu-
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menterna att känna igen dem. Genom förordningen inrättas även vissa 
frivilliga kvalitetsbegrepp, som får användas på produkter som uppfyller 
fastlagda kriterier för dessa. Begreppet ”produkt från bergsområde” får 
användas på produkter som har producerats och bearbetats i bergsområ-
den. Vidare ska kommissionen utreda behovet av att inrätta ett frivilligt 
begrepp, ”produkt från öjordbruk”, och om det finns behov av ett särskilt 
märkningssystem för närproduktion och direktförsäljning.

Spritdrycker
Ändringar har gjorts i spritförordningens bilaga III och gäller nya och 
ändrade skyddade geografiska beteckningar för spritdrycker, bland an-
nat för smaksatt vodka och absint, har införts som ny kategori av sprit-
drycker. Ett förslag till tillämpningsförordning till förordningen (EG) nr 
110/2008 om spritdrycker har förhandlats under flera år och ska notifie-
ras till Världshandelsorganisationen (WTO) innan det slutligt beslutas. 
Förslaget innehåller detaljerade regler om märkning med sammansatta 
beteckningar på spritdrycker, tillämpningsregler för förfarande med an-
sökan om och upphörande av geografiska beteckningar liksom regler om 
en EU-logotyp som ska få användas på spritdrycker.
  

Vägledningar
Vägledning om godkända hälsopåståenden 

Livsmedelsverket har utarbetat en vägledning till förordning (EU) nr 
432/2012 om närings- och hälsopåståenden om livsmedel, så kallade 
13.1-påståenden. I vägledningen behandlas bland annat ”flexible wor-
ding”, det vill säga möjligheten till flexibel ordalydelse av de påståenden 
som är godkända. Vissa delar av vägledningen till ramförordningen (EG) 
nr 1924/2006 har även uppdaterats. Användningen av artikel 10.3, som 
handlar om hälsopåståenden med ”hänvisningar till en allmän, icke spe-
cificerad gynnsam effekt” förtydligas i vägledningen.
 
Vägledning om ”fri från”-livsmedel 

Syftet med denna vägledning är att ge råd och stöd till dem som planerar 
och utför den offentliga kontrollen av livsmedel särskilt avsedda för per-
soner med allergi eller intolerans, det vill säga vissa ”fri från”-livsmedel 
och specialkost. Vägledningen kan även ge stöd till andra intressenter. 
”Fri från”-livsmedel förekommer i många led i livsmedelskedjan och i 
flera branscher och anläggningstyper, till exempel hos tillverkare, i bu-
tiker, storhushåll, grossisthandel och hos importörer, där man tillverkar, 
förpackar, märker eller säljer sådana livsmedel. Kontrollen omfattar dels 
ett anmälningsförfarande, dels operativ kontroll i form av revision och 
inspektion av produktion, hygien, paketering och märkning samt som 
provtagning av livsmedel. Vägledningen handlar uteslutande om ”fri 
från”-livsmedel, det vill säga produkter som ska tillgodose de särskilda 
näringsbehoven hos personer som kan behöva hålla nere intaget av vissa 
ämnen, till exempel gluten och laktos, i livsmedel.

Vägledning om märkning

Revidering av märkningsvägledningen påbörjades 2012 och avslutas un-
der våren 2013.

Livsmedelshanteringen är redlig
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Kontroll av redligheten inom livsmedelshanteringen
Kontroll av genmodifierade organismer, GMO, i livsmedel 
Livsmedelsverket samordnar kontrollen av förekomst av GMO i livsme- 
del. Under 2011 genomförde Europeiska kommissionens kontor för livs-
medels- och veterinära frågor, FVO, en revision av Sveriges kontroll av 
GMO och påpekade då, att Sverige inte följer kommissionens rekom-
mendation om provtagning och analys. Livsmedelsverket genomförde 
därför 2012 ett projekt för att ta fram nya provtagningsinstruktioner. 
Instruktionerna ska ange hur representativa prover ska tas ut när råva-
rorna eller produkterna förvaras på olika sätt, till exempel i silo, säck eller 
storförpackning. Instruktionernas tillämplighet har testats vid kontroll 
hos nio företag som har soja, majs eller raps i sin tillverkning. Avsikten 
är att de nya provtagningsinstruktionerna ska införas i Livsmedelsverkets 
vägledande dokument.
 I samband med kontrollerna togs fem soja- och åtta majsråvaror och 
en rapsråvara ut för GMO-analys. Fyra prover innehöll genetiskt modi-
fierad soja av typen GTS 40-3-2. Inga åtgärder behövde vidtas, eftersom 
inblandningen var låg och bedömdes vara oavsiktlig. Ingen GMO påträf-
fades i majsproverna. Därutöver har Livsmedelsverket analyserat totalt 
23 prover som innehöll ris från Kina enligt EU:s beslut om nödåtgärder 
när det gäller icke godkänt genetiskt modifierat ris i risprodukter med 
ursprung i Kina (se vidare avsnittet om import). Inom ramen för Jord-
bruksverkets officiella foderkontroll har Livsmedelsverket vidare analyse-
rat 33 foderprover med avseende på GMO. Analysresultaten översändes 
till Jordbruksverket (beställaren) för eventuella åtgärder.
 Under året har Livsmedelsverket satt upp de analysmetoder som ska 
användas för att kontrollera förekomst av otillåtet ris från Kina. Vidare 
har verket, i egenskap av nationellt referenslaboratorium (NRL) för gen-
modifierat foder, börjat tillämpa åtta analysmetoder för att kunna påvi-
sa de GMO-sorter, där godkännandeförfarandet fortfarande pågår eller 
godkännandet har upphört att gälla. Livsmedelsverket har i samarbete 
med EU:s referenslaboratorium för genmodifierade livsmedel och foder 
deltagit i en utvärdering av en kvantitativ analysmetod för den genetiskt 
modifierade bomullssorten GHB119. På uppdrag av kommissionens ge-
mensamma forskningscentrum i Geel, Belgien, har Livsmedelsverket gjort 
stabilitetstester av referensmaterial för GMO-analys.

Ärenden om ekologiska livsmedel
Drygt 230 ansökningar om importtillstånd och dispens att använda kon-
ventionella ingredienser i ekologiska livsmedel inkom till Livsmedelsver-
ket 2012. Det var ungefär samma nivå som 2011. Under året hanterades 
tre avvikelser, som alla, efter diskussion med företagen, ledde till korrige-
rande åtgärder. 

Falsk oxfilé
En svensk köttgrossist lät i september analysera kött med beteckningen 
”fryst oxfilé” med avseende på djurslag. Analysen gjordes efter kundkla-
gomål på produkten, som härrörde från två olika partier som företaget 
hade distribuerat. Livsmedelsverkets analys visade att köttet i båda pro-
ven var fläskkött. Senare analys av samma prover visade att köttet var 
färgat med azofärgämnena azorubin (E 122) och para-orange (E 110). 

Livsmedelshanteringen är redlig
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Flera kontrollmyndigheter har efter detta tagit prov i offentlig kontroll 
på kött från samma leverantörer med olika produktionsdatum från 
2011 och 2012. Sammanlagt har Livsmedelsverket analyserat 18 olika 
köttstycken märkta ”oxfilé”. Samtliga visade sig vara fläskkött och elva 
av dem innehöll azorubin och para-orange. Dessutom innehöll ett prov 
även azofärgämnet nykockin (E 124). Minst 50 ton kött har släppts ut på 
marknaden och merparten har nått enskilda kunder som har köpt det i 
butik eller ätit det på restaurang. Eftersom företagen inte har tagit sitt an-
svar att samla in det misstänkta köttet har Livsmedelsverket samordnat 
insamlingen med hjälp av ett trettiotal kommunala kontrollmyndigheter. 
Sverige har även meddelat övriga EU-länder via RASFF. Livsmedelsverket 
har anmält ärendet till åtal för brott mot livsmedelslagen.

Fusk med löjrom
Under hösten koordinerade Livsmedelsverket två olika utredningar om 
fusk med löjrom, dels såldes kanadensisk sikrom felaktigt under beteck-
ningen Kalix löjrom, dels såldes amerikansk siklöjrom under falsk be-
teckning som svensk löjrom respektive Kalix löjrom. Livsmedelsverkets 
insats bestod i att koordinera och informera de lokala myndigheterna i 
spårningsarbetet.

Kontroll av användningen av skyddade beteckningar
Under året har ett kombinerat kurs- och kontrollprojekt om skyddade 
beteckningar riktat till kommunernas och Livsmedelsverkets inspektörer 
genomförts. Resultatet av projektet har sammanställts och publicerats i 
Livsmedelsverkets rapport nr 16/2012. Projektet visade att det finns stora 
problem med hur skyddade beteckningar och vedertagna beteckningar 
används i restaurangledet. Fusket verkar ha fått stor utbredning i denna 
bransch. Både i butiks- och producentleden upptäcktes också flera fall av 
otydlig och bristfällig märkning. Resultatet av kursen gav inspektörerna 
god bakgrund till regelverket samtidigt som de tilläts testa sina kunskaper 
i praktiken. 
 Under hösten deltog Livsmedelsverket i en veckolång europeisk aktion 
koordinerad av bland andra Europol, för att upptäcka varuförfalskning-
ar och fusk med vedertagna och skyddade beteckningar. I Sverige sam-
ordnade Tullverket aktionen. Livsmedelsverket gjorde tillsammans med 
tullen kontroller av animaliska produkter i gränskontrollen under denna 
period. Ett tjugotal kommuner gjorde kontroller på restauranger, för att 
undersöka hur skyddade respektive vedertagna beteckningar respekteras 
utifrån vad som framgår av menyn och vad som sedan verkligen serveras. 
Preliminärt visar resultaten betydande avvikelser och bekräftar tidigare 
rapporter om att det är vanligt med denna typ av fusk inom restaurang- 
sektorn i Sverige. 

Riksprojekt 2011
Det Riksprojekt som genomfördes 2011, ”Kontroll av märkning – red-
lighet och säkerhet”, är nu slutfört och resultaten är sammanställda i 
Livsmedelsverkets rapport nr 18/2012. Projektet var en satsning för att 
kontrollera märkning och användning av tillsatser. Syftet var både kon-
troll och kunskapsuppbyggnad. Målet för riksprojektet 2011 var att visa 
i vilken utsträckning livsmedelslagstiftningens krav följs, när det gäller 
vissa utvalda, obligatoriska märkningsuppgifter och användningen av 
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tillsatser. Projektet syftade till att öka kontrollmyndigheternas kontroll 
av märkning, speciellt av ingrediensförteckningar och hur väl de överens-
stämmer med den faktiska tillverkningen. 
 Projektet avgränsades till livsmedelsgrupperna färdiglagad mat och 
köttprodukter. Totalt kontrollerades 407 färdigförpackade produkter. 
Sjuttiofem kommunala kontrollmyndigheter och Livsmedelsverkets fem 
regionala enheter medverkade i projektet.
 De flesta granskade produkterna hade rättvisande beteckning. Av 407 
produkter bedömdes 28 ha felaktig beteckning. Även hållbarhetsdatum 
angavs oftast korrekt. En stor andel av de kontrollerade, förpackade pro-
dukterna hade ingrediensförteckning, bara 7 av 407 produkter saknade 
en sådan. Däremot fanns det brister i de ingrediensförteckningar som 
kontrollerades. Bland annat angavs inte de sammansatta ingredienserna 
på ett riktigt sätt på 47 av de 107 granskade köttprodukterna respektive 
på 88 av de 155 färdiglagade maträtterna.
 Alla livsmedelstillsatser som användes i de granskade produkterna var 
godkända, men på 123 av 278 produkter som innehöll tillsatser hade 
dessa inte angivits korrekt. Ungefär hälften av de livsmedelsföretagare 
som använde tillsatser i livsmedelstillverkningen kände inte till att det 
finns lagstiftning om krav på renhet för livsmedelstillsatser.
 Sjuttioåtta av de 407 granskade produkterna innehöll aromer. Ett få-
tal av dessa angavs på ett sätt som inte är tillåtet. Rökaromer ingick i 
21 produkter. Uppgift om att rökarom hade tillförts produkten saknades 
för nästan hälften av de produkter som faktiskt innehöll rökarom. En 
slutsats som kan dras från projektet är att andelen brister var mindre när 
det gällde sådana krav i märknings- och speciallagstiftningen som har 
kontrollerats i stor utsträckning tidigare. Detta visar att kontrollen har 
haft effekt.
 Tidigare riskklassningssystem gav ingen specifik kontrolltid för märk-
nings- eller informationskontroll. Hur mycket tid olika myndigheter har 
lagt på granskning av att märkningsreglerna följs har därför varierat. Nu-
varande system för riskklassning borde på sikt innebära att den tid som 
läggs på märkningskontroll ökar.

Livsmedelshanteringen är redlig
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Matvanorna är bra, kostnader och intäkter (tkr)

 2010 2011 2012

Intäkter utöver anslag 4 820 6 337 13 286
Kostnader 33 308 37 616 42 567

Andel av Livsmedelsverkets kostnader (%) 7,6 8,1 9,0
Antal årsarbetskrafter 30 31 32

Matvanorna är bra

Bedömning av måluppfyllelse

Livsmedelsverket bedömer att målet ”matvanorna är bra” inte har uppnåtts. Mat-
vanorna är långt ifrån tillfredsställande. Detta framgår av den tredje nationella un-
dersökningen av vuxnas matvanor ”Riksmaten 2010–2011”. Intaget av frukt, grönt 
och fullkorn är fortfarande för lågt och intaget av söta och feta livsmedel med 
mycket mättat fett och salt för högt. Den yngsta åldersgruppen, och särskilt de 
unga kvinnorna, har sämst matvanor. Kostindex visar inte några förbättringar jäm-
fört med tidigare undersökningar. Kostindex är ett mått på kostens kvalitet i förhål-
lande till de svenska näringsrekommendationerna och Livsmedelsverkets viktigaste 
kostråd. Jordbruksverkets senaste försäljningsstatistik visar att direktkonsumtionen 
av socker har minskat sedan 1960 samtidigt som konsumtionen av choklad, kon-
fektyrvaror, läskedrycker, cider med mera har ökat dramatiskt. Ökningstakten har 
dock inte varit lika hög efter år 2000. Livsmedelsverkets arbete med offentliga 
måltider och med näringsriktig skolmat och skolmåltidens utformning kan på lång 
sikt bidra till en positiv utveckling av matvanorna.

Verksamhetsbeskrivning
Livsmedelsverket arbetar för att förbättra matvanorna hos befolkningen 
i Sverige och barns och ungdomars förutsättningar att göra medvetna 
val av hälsosam mat. Då är märkningen på livsmedel, som innehålls- och 
näringsdeklarationen, bra verktyg. Även Livsmedelsverkets nyckelhåls-
märke är betydelsefull vid valet av livsmedel i butik och på restaurang. 
Viktiga delar i arbetet för bra matvanor är de nordiska och svenska nä-
ringsrekommendationerna, livsmedelsdatabasen och de nationella matva-
neundersökningarna som utgör underlag för råd om bra matvanor. Rå-
den kommuniceras via Livsmedelsverkets webbplats, trycksaker, upplys-
ningstjänsten, kurser och genom massmedierna. Livsmedelsverket stödjer 
dem som arbetar 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 
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2010   2011    2012

Bra matvanor, kostnader (tkr)

Måluppfyllelse

Livsmedelsverket har  
tre bedömningsnivåer:

1.  Målet har uppnåtts
2.  Målet har delvis uppnåtts
3.  Målet har inte uppnåtts
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kommenteras 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 inver-
kar på flera mål och att arbetet bedrivs med ett helhetsperspektiv.

Indikatorer
Kostindex som speglar kostens kvalitet
För att avläsa utvecklingen av matvanorna i befolkningen har Livsme- 
delsverket under de senaste sex åren vartannat år gjort mätningar bland 
vuxna och räknat fram ett index. Kostindex bygger på frågor om kon-
sumtion av vissa livsmedel, bland annat frukt och grönt, fisk, godis, läsk 
och typ av matfett på bröd och i matlagningen. Frågorna ger ett mått på 
kostens kvalitet i förhållande till de svenska näringsrekommendationerna 
och Livsmedelsverkets viktigaste kostråd.
 Dessa frågor har vägts samman till ett index, som speglar kostens kva-
litet (där högsta värdet är 12) och som visar ett medelvärde på sex, något 
högre för kvinnor än för män. Skillnaden jämfört med tidigare undersök-
ningar från 2005, 2006, 2008 och 2010 är liten.
 Den senaste undersökningen genomfördes 2011 i ett nordiskt samar-
bete, där samma frågor ställdes bland både vuxna (18–65 år) och barn 
(7–12 år) i alla de nordiska länderna. Undersökningen genomfördes som 
telefonintervjuer. I Sverige deltog 38 procent av de tillfrågade vuxna och 
40 procent bland barnen i undersökningen. Bortfallet gör att resultaten är 
osäkra. 
 Bara 13 procent av de vuxna äter frukt och grönsaker minst fem gång-
er om dagen. Kvinnor är något bättre än män på att äta både frukt och 
grönsaker. Trettioåtta procent äter fisk minst två gånger i veckan. Socker-
rika livsmedel, som godis, läsk och bakverk, konsumerades i genomsnitt 
två gånger i veckan. När det gäller matfett i matlagningen använde cirka 
hälften olja eller flytande margarin. Den vanligaste typen av matfett på 
smörgås var en smör- och oljeblandning, som användes av cirka 40 pro-
cent.
 Kostindex bland barnen var 5,5. Femton procent av barnen äter frukt 
och grönsaker minst fem gånger om dagen och 34 procent minst fyra 
gånger i veckan. Fyrtiotre procent av barnen äter fisk minst två gånger i 
veckan och sockerrika livsmedel två till tre gånger i veckan i genomsnitt. 
Det är första gången undersökningen genomförs bland barn.

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 13 700 kJ per person 2010. Endast små förändringar av intaget 
av fett, protein och kolhydrater har skett sedan 1960. Andelen energi från 
fettintaget har varit relativt konstant, medan andelen från protein har 
ökat något och från kolhydrater minskat något. Direktkonsumtionen av 
socker har minskat sedan 1960 samtidigt som konsumtionen av choklad, 
konfektyrvaror, läskedrycker, cider med mera har ökat dramatiskt. Ök-
ningstakten har dock inte varit lika hög efter år 2000. Statistiken visar 
också att vi äter mer frukt, grönsaker, rotfrukter, snacks, kött, ost, bröd, 
ris och pasta, men mindre av mjölk, potatis och matfett.

Matvanorna är bra
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Hälsoutvecklingen i Sverige
Socialstyrelsens och Folkhälsoinstitutets gemensamma rapport ”Folkhäl-
san i Sverige 2012” redovisar utvecklingen av hälsoläget och dess bestäm-
ningsfaktorer mellan 1990 och 2010. Av rapporten framgår att hälsan ge-
nerellt sett har förbättrats under de senaste decennierna. Huvudorsaken 
till ökningen är att dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar har minskat 
kraftigt, snabbare bland män, och att könsskillnaderna i dödlighet därmed 
har minskat. Personer med kort utbildning har i de flesta avseenden sämst 
hälsa och skillnaderna i dödlighet mellan grupper med olika utbildnings-
bakgrund har ökat.
 Andelen med övervikt (BMI 25–29,9) var 2011 28 procent bland kvin-
norna (16–84 år) och 43 procent bland männen. Ingen klar trend kan 
skönjas för andelen vuxna med övervikt under perioden 2004–2011. An-
delen med fetma (BMI >30) var 13 procent 2011 jämfört med 11 procent 
2004. Fetma är vanligare bland låg- än bland högutbildade personer.

 Trots att andelen med övervikt har ökat har insjuknandet i typ 2-dia-
betes inte ökat (Folkhälsorapport 2009). En anledning kan vara att häl-
sokonsekvenserna av övervikt och fetma ännu inte har visat sig. 

Regelutvecklingsarbete
Närings- och hälsopåståenden
Sedan januari 2008 har den Europeiska myndigheten för livsmedelssäker- 
het (Efsa) genomfört en vetenskaplig utvärdering av förslag till ett an-
tal hälsopåståenden, som kommissionen och medlemsstaterna sedan har 
behandlat. Resultatet är förordning (EU) nr 432/2012 som publicerades 
den 25 maj 2012. Förordningen innehåller 222 påståenden om främst 
vitaminer, mineraler, fettsyror och specifika fibrer, men även om vissa an-
dra ämnen, som kreatin, och några livsmedel, till exempel valnötter. De 
påståenden som är inte har godkänts (non-authorised) finns listade i kom-
missionens register. Där finns också information om varför de inte  har 
godkänts. Utfasningsperioden för icke godkända påståenden gällde till 
och med den 13 december 2012. Otillåtna hälsopåståenden får efter detta 
datum inte finnas på förpackningar, i reklam eller på webbsidor.
 Det finns några grupper av påståenden, som ännu inte är färdighante-
rade. Det gäller påståenden som har fått positivt utlåtande av Efsa och för 
vilka villkor och varningstexter har diskuterats hela året i kommissionens 
expertgrupp, där Sverige deltar. 
 

Råd
Arbetet för att ta fram råd präglades 2012 av fortsatt arbete enligt risk- 
analysens principer. Det innebär i praktiken att det vetenskapliga under-
laget och motiven till råden dokumenteras i en rapport. 
 Under 2012 publicerade Livsmedelsverket nya råd för att undvika bly-
fragment i vissa styckningsdelar från vilt skjutet med blyammunition. Två 
andra större projekt, ”Kontaminanter och mineraler i livsmedel för späd-
barn och småbarn” och ”Bra mat i skolan” har resulterat i nya eller revi-
derade råd 2012. Revideringen består i att råden för skolan har komplet-
terats med dokumentation, som gör det möjligt att beräkna hur närings-
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riktiga måltider ska tas fram enligt den nya skollagen som trädde i kraft 
2012. Resultaten av båda projekten publiceras i början av 2013.
 Livsmedelsverket har även deltagit i en arbetsgrupp under Heads of 
Agencies, som består av ett nätverk för generaldirektörerna för EU:s natio-
nella livsmedelsmyndigheter. Arbetsgruppens uppdrag var att säkerställa 
att arbetssättet enligt riskanalysens principer används på ett konsekvent 
och transparant sätt i beslut om riskhantering av livsmedel i Europa. Rap-
porten ”Transparent Use of Risk Assessment in Decision Making” pub- 
licerades i december 2012 på Food Standards Agencys webbplats (http://
www.food.gov.uk/science/sci-gov/decision-making). I rapporten konsta-
terades att den främsta utmaningen för riskhanterare är att utveckla och 
säkerställa transparens och kvalitet i myndigheternas beslutsprocesser, lik- 
nande den i risk- och nyttovärderingsarbetet, så att motiven till besluten 
är tydliga och rationella. Rapporten ger ett antal rekommendationer för 
hur detta ska uppnås och den godkändes av generaldirektörerna i decem-
ber 2012. Arbetsgruppen ska nu arbeta vidare med att ta fram en hand-
lingsplan för hur rekommendationerna ska införlivas.

Nationellt kompetenscentrum för offentliga måltider
Livsmedelsverket ska inom ramen för regeringens vision ”Sverige – det 
nya matlandet” inrätta ett nationellt kompetenscentrum med syfte att 
stödja och stimulera kommuner och landsting i deras arbete med att ta 
fram handlingsprogram för den offentliga måltiden i skola, vård och om-
sorg. Livsmedelsverket ska tillhandahålla kunskap inom till exempel sen-
sorik, måltidskunskap, hållbara matvanor, nutrition, hygien och säkerhet 
samt angränsande ämnen inom verkets ansvarsområde som kan relateras 
till den offentliga måltiden. Vid behov ska kompetenscentret vägleda frå-
geställare till andra aktörer. Det kan till exempel gälla offentlig upphand-
ling av mat, miljöaspekter, samverkan mellan skola och primärproduk-
tion eller projekt, där maten används som pedagogiskt verktyg. Livsmed-
elsverket ska i arbetet utbyta kunskaper med berörda aktörer. I förekom-
mande fall ska även den eventuella kostnaden för den enskilde beaktas. 
Verket ska också följa det arbete inom området som bedrivs i projekt 
finansierade via Jordbruksverket. Inom tillämpliga områden ska Livsme- 
delsverket samråda med Socialstyrelsen, Skolverket och andra berörda. För 
att genomföra uppdraget tilldelas Livsmedelsverket fyra miljoner kronor  
per år under 2011–2014.
 Arbetet startade i mitten av september 2011 och drivs i form av ett 
projekt. Under 2012 har mycket tid lagts på att möta branschföreträdare 
och olika aktörer för att lyssna av vilka behov som finns av exempel-
vis råd och stöd. Projektgruppen har deltagit i ett stort antal utåtriktade 
aktiviteter, som möten, träffar, konferenser och seminarier. Initiativet till 
aktiviteterna har i de flesta fall tagits av olika aktörer i branschen. Nedan 
följer exempel på aktiviteter relaterade till regeringens vision ”Sverige – 
det nya matlandet” som Livsmedelsverket har deltagit i under det gångna 
året:

• Miljöstyrningsrådets arbete med upphandling av livsmedel 
• Hushållningssällskapets arbete med bland annat ”Fokus Matglädje” 
• Sveriges konsumenters arbete med äldre och sjukhusmåltider 
• Skolmat Sverige, verktyg för kvalitetssäkring av skolmåltider 
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• SIK och projektet ”Den Svenska skolmaten – en gastronomisk mål-  
 tidsupplevelse”
• Matlandetkonferens 2012

Organisationer som på olika sätt arbetar med offentliga måltider och som 
Livsmedelsverket har haft kontakt med är Kost och näring, Allebarnsrät-
ten, Skolmatsakademin i Västra Götaland, Skånes skolmatsakademi, Ut-
bildningscentrum för måltiden i Vara, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), 
Skolmatens vänner, Kommundietisterna och Nationellt centrum för främ-
jande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF).
 Livsmedelsverket har deltagit i ett trettiotal olika regionala träffar, 
från Haparanda i norr till Trelleborg i söder. Där har politiker, kostche- 
fer, kökspersonal och omvårdnadspersonal informerats om verkets arbe- 
te med offentliga måltider. Ett vanligt tema för träffarna har varit ”Målti-
derna som gör skillnad”. Vid flera av träffarna har bakgrunden till Livsme- 
delsverkets råd förklarats, eftersom det har efterfrågats av arrangörerna.
 E-post och telefonkontakter från kommun- och landstingsföreträdare 
till Livsmedelsverket, med frågor om offentliga måltider, har till stor del 
hanterats av kompetenscentret.
 Kontakter med Statens folkhälsoinstitutet har ägt rum vid samråd om 
genomförande av Uppmärksamhetsveckan 2012, framtagande av material 
på temat mat och måltider, föreläsningar för Folkhälsoinstitutets länskon-
takter och vid regionala träffar för arrangörer av aktiviteter. Livsmedels- 
verket har tillsammans med Folkhälsoinstitutet och organisationen  
”Ett friskare Sverige” tagit fram en inspirationsbroschyr, som riktar sig 
till ansvariga för planering av måltiderna för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Broschyren lanserades i samband med Uppmärk-
samhetsveckan i oktober. I samverkan med Folkhälsoinstitutet togs även 
initiativ till ett nätverk.
 Livsmedelsverket fick under hösten ett regeringsuppdrag att i samver-
kan med Statens skolverk arbeta med ett projekt om ”Näringsriktig skol-
mat och skolmåltidens utformning”, en informations- och utbildnings-
satsning som genomförs 2012–2013. Projektet har starka kopplingar till 
och överlappar delvis det arbete som bedrivs inom ramen för nationellt 
kompetenscentrum för offentliga måltider. Skolmåltidsprojektet hanteras 
därför praktiken som en integrerad del av arbetet med kompetenscentret, 
se nästa avsnitt. Utöver det nära samarbete kring skolmåltiderna som be- 
skrivs ovan har Livsmedelsverket deltagit i diskussioner om Skolverkets 
planerade uppdatering av de allmänna råden för förskolan.
 Livsmedelsverket har gett stöd till inspektörerna på Skolinspektionen 
när det gäller myndighetens tillsyn under våren med anledning av de nya 
lagkraven på näringsriktiga skolmåltider. Viss samverkan och kontakter 
med andra länder har också skett, till exempel inom ramen för Nordiska 
ministerrådet och vid ”runda bords-samtal” på temat offentliga måltider 
i Tyskland. Livsmedelsverket har deltagit i träffar med representanter för 
Institutionen för kostvetenskap i Uppsala och Umeå och diskuterat sam-
verkan i utvecklingsfrågor och mellan forskning och praktik. Branschfö-
reträdare har bjudits in till dialogmöte om måltider i äldreomsorgen, för 
att diskutera ambitionsnivån när det gäller näringsriktighet. Livsmedels-
verket har medverkat i en hearing som arrangerades av Landsbygdsde-
partementet om den offentliga måltiden.
 Med stöd av ett antal företrädare för storhushållsbranschen togs en 
tolkning av begreppet ”lagat från grunden” fram och lanserades under 
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våren. Den är avsedd att användas som utgångspunkt för att skapa sam-
syn om rätt ambitionsnivå med hänsyn till de olika förutsättningar vad 
gäller exempelvis kompetens, lokaler och utrustning i köken.
 I ett regeringsbeslut 2012 fick Livsmedelsverket i uppdrag att ansvara 
för den övergripande kommunikationen när det gäller fokusområdet ”den 
offentliga måltiden”. Livsmedelsverket deltar även i det samlade kom- 
munikationsarbetet för ”Sverige – det nya matlandet”.
 Under våren 2012 har samverkan och samordning av kommunikatio-
nen kring de olika fokusområdena strukturerats. Bland annat genomförs 
numera regelbundna telefonavstämningsmöten, där representanter för de 
olika fokusområdena finns med. Där ger man varandra tips om nyheter 
och information som kan vara lämplig att föra ut i flera av de kanaler 
som finns för matlandetarbetet, exempelvis www.matlandet.se. Informa-
tionen om offentliga måltider på Livsmedelsverkets webbplats, www.livs-
medelsverket.se, har utvecklats och strukturerats om.
 I syfte att synliggöra arbetet och för att utöka antalet kanaler att nå 
ut med information och budskap startades i november 2011 en blogg, 
www.maltidsbloggen.blogspot.se. Sedan starten har 70 blogginlägg och 
233 kommentarer till dem publicerats.
 Två korta filmer, ”Utomhusmatlagning” och ”Veckans kock – barn i 
köket”, har spelats in och lanserades under hösten på Livsmedelsverkets 
webbplats. Syftet är att visa möjligheterna med måltiden som pedagogisk 
resurs och samtidigt visa goda exempel på verksamhet, där man klarar att 
hantera risker i såväl livsmedelshygien som arbetsmiljö.

Näringsriktig skolmat och skolmåltidens utformning
Regeringen gav i oktober 2011 Livsmedelsverket i uppdrag att, i samver-
kan med Statens skolverk, stödja arbetet med näringsriktig skolmat och 
skolmåltidens utformning. Satsningen ska utgå ifrån den nya skollagens 
bestämmelse om näringsriktig skolmat. Uppdraget ska slutredovisas till 
regeringen senast den 12 mars 2014. Livsmedelsverket ska också i sam-
band med årsredovisningen 2012 lämna en rapport om hur uppdraget 
genomförs.
 Under projektets första år har tyngdpunkten lagts på att ta fram pro-
jekt- och kommunikationsplan och utarbeta information och stöd till be-
slutsfattare. Livsmedelsverket har också gjort ett omfattande bakgrunds-
arbete med planering och dokumentation av näringsriktig skolmat. 
 Tre seminarier för beslutsfattare ”Så klarar du nytt lagkrav på skolma-
ten” har hållits i samverkan med Skolverket, Skolinspektionen, Sveriges 
Kommuner och Landsting och Miljöstyrningsrådet. Seminarierna har do-
kumenterats på Livsmedelsverkets webbplats. Verket har gjort ett vär-
derings- och hanteringsarbete rörande dokumentation av näringsriktiga 
skolmåltider, inklusive träff och diskussion med en extern referensgrupp 
bestående av dietister och kostchefer. Råden ”Bra mat i skolan” har revi-
derats. Livsmedelsverket har näringsberäknat menyer och testat maträt-
ter på fem skolor i landet och information om näringsriktig skolmat har 
publicerats på verkets webbplats. Ett tiotal seminarier och föreläsningar 
vid konferenser och regionala träffar har hållits med beslutsfattare.
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Vetenskapligt underlag om matvanor, produktutbud 
och näringsinnehåll i livsmedel
Matvaneundersökning
Livsmedelsverket genomför matvaneundersökningar för att följa trender 
i livsmedelskonsumtion och matvanor i olika grupper. Den information 
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 nyttovärderingar. 
Riksmaten 2010–11 är den tredje nationella undersökningen sedan 1989 
av vuxnas (18–80 år) matvanor och genomfördes i samarbete med Sta-
tistiska centralbyrån. Att inte fler undersökningar har gjorts beror på att 
de är mycket arbetskrävande och kostsamma. Datainsamlingen pågick 
under ett år och avslutades vid halvårsskiftet 2011. Totalt tillfrågades  
5 000 personer om de ville delta i undersökningen genom att under fyra 
dagar registrera allt de äter och dricker med en ny webbaserad metod och 
genom att besvara en enkät. Tusen av dessa personer tillfrågades också 
om de ville lämna blod och urin för undersökning av halterna av miljö-
gifter och näringsämnen. Totalt deltog 1 797 personer i undersökningen, 
varav 250 också lämnade blod och urin. Jämfört med tidigare matvane-
undersökningar har en del positiva förändringar skett. Deltagarna äter 
mer frukt och bär, grönsaker, rotfrukter, baljväxter och fisk än tidigare 
och fler väljer flytande matfett och olja i matlagningen. Men resultaten 
visar också att matvanorna fortfarande är långt ifrån tillfredsställande. 
Åttio procent av deltagarna nådde inte upp till rådet att äta 500 gram 
grönsaker och frukt per dag och 70 procent åt fisk som huvudrätt färre 
än två gånger i veckan. Konsumtionen av söta och feta livsmedel med låg 
näringstäthet var också hög, i genomsnitt kom 15 procent av energin från 
läsk, godis och kaffebröd. Matvanorna är också olika i olika åldrar. De 
yngre åt mindre frukt, grönsaker, potatis och fisk, men mer pasta, läsk, 
pizza, paj och piroger än de äldre. Äldre valde mer traditionell mat, som 
gröt, potatis, frukt, bär, fisk, soppa, kaffebröd och efterrätter. Resultaten 
visar att de allra flesta får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler, 
men att intaget av vitamin D, järn och folat var lågt och allra lägst bland 
unga kvinnor.
 Det låga deltagandet i undersökningen (36 procent) kan ha påverkat 
resultatet, framför allt för unga män, där bortfallet var störst. Andelen 
deltagare med övervikt och fetma är dock jämförbart med andra svenska 
undersökningar med större urval och mindre bortfall. Utbildningsnivån 
var något högre hos deltagarna än hos dem som inte deltog. Om högutbil-
dade äter hälsosammare än personer med lägre utbildning skulle det kun-
na innebära att undersökningar visar en för positiv bild av svenskarnas 
matvanor. Resultaten visar trots det att svenskarnas matvanor är långt 
ifrån tillfredsställande och att det finns utrymme för förbättring. Intaget 
av frukt, grönt och fullkorn är för lågt och av söta och feta livsmedel 
med mycket mättat fett och salt för högt. Undersökningen visar också att 
den yngsta åldersgruppen har sämst matvanor. Framför allt har de unga 
kvinnorna sämre näringsintag. Detta är en viktig grupp att nå i folkhäl-
soarbetet, eftersom bra matvanor grundläggs tidigt och många kvinnor 
kommer att föda barn.
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 Kunskap om konsumtionen är ett viktigt underlag när man värderar 
risk och nytta med mat. Under året har ett stort arbete pågått med att 
strukturera uppgifterna om intaget av livsmedel i Riksmaten 2010–11, 
så att de går att använda för riskvärderingar. Arbetet har finansierats av 
Efsa och data har under hösten levererats till Efsas Comprehensive Food 
Consumption Database.
 Analyser av miljögifter och näringsämnen har gjorts under året i den 
undergrupp om cirka 250 personer som lämnade blod- och urinprover. 
Arbetet med miljögifter finansieras av Naturvårdsverket och en samman-
ställning av analysresultaten ska levereras till Naturvårdsverket i början 
av 2013. I arbetet ingår också att fördjupa analyserna av miljögifter och 
eventuella kopplingar till matintag med syfte att publicera resultaten i ve-
tenskapliga tidsskrifter. Under året har fördjupade analyser av polyklore-
rade bifenyler (PCB), tungmetaller, perfluorerade alkylsubstanser (PFAS), 
bisfenol A och ftalater gjorts. Under hösten publicerades det första ar-
betet om PCB och matintag i Riksmaten 2010–11 i den vetenskapliga 
tidsskriften Environment International. Resultaten visar att personer som 
äter mycket fet fisk, särskilt från Östersjöområdet, har högre halter av 
vissa sorters PCB i blodet än andra. Fördjupade analyser med data från 
Riksmaten 2010–11 kommer att göras under de kommande åren.

Livsmedelsdatabasen
I livsmedelsdatabasen finns uppgifter om innehåll av över 50 näringsäm-
nen i drygt 2 000 livsmedel och maträtter. Den ska spegla det svenska 
livsmedelsutbudet, men har flera användningsområden, bland annat är 
den ett viktigt verktyg när Livsmedelsverket tar fram näringsrekommen-
dationer och kostråd. Databasen används också vid undersökningar för 
att följa befolkningens matvanor. Den utnyttjas även av många externa 
användare, både enskilda och inom universitet, kommuner, landsting och 
företag. Livsmedelsdata kan sökas via Livsmedelsverkets webbplats och 
varje månad görs 90 000 sökningar i databasen. 
 Verket analyserar årligen ett fyrtiotal olika livsmedel, för att hålla livs-
medelsdatabasen aktuell. Den utökades under 2012 med nya analysvär-
den för ett tiotal oljor och matfetter, bland annat palmolja, kallpressad 
rapsolja och extra virgin olivolja. Palmoljan hade höga halter av fettlös-
liga antioxidanter, så kallade karotenoider. För till exempel beta-karoten 
motsvarade ett par matskedar av oljan innehållet i en hel morot. Rapsol-
ja, både kallpressad och vanlig, hade cirka tio gånger högre halt nyttiga 
omega 3-fettsyror än övriga oljor, som olivolja, solrosolja, palmolja och 
majsolja. Under året har 35 olika grönsaker och rotfrukter provtagits 
för analys av näringsinnehåll. Utöver näringsämnen analyserades också 
nitrat i grönsakerna. Efter avslutade analyser läggs analysvärdena in i 
livsmedelsdatabasen 2013. 
 Livsmedelsverket deltar också i det europeiska projektet EuroFIR- 
NEXUS som arbetar för att höja kvaliteten på europeiska livsmedels-
databaser och underlätta informationsutbyte mellan livsmedelsdatabaser. 
En e-bok om livsmedelsdatabasen med utvalda näringsämnesvärden har 
publicerats på engelska och svenska inom projektet EuroFIR.

Metaller i barnmat
Under 2011 undersöktes förekomsten av arsenik, kadmium och bly i livs-
medel. De livsnödvändiga spårämnena koppar, järn, mangan och zink har 
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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 modersmjölksersätt-
ning och barngröt. Projektet syftar till att analysera halterna av de ämne-
na och att värdera om det kan finnas risk för barn att konsumera livsmed-
len vid de funna halterna. Fler kemiska analyser genomfördes 2012 och 
arbetet med risk- och nyttovärdering fortsatte. Arbetet har sammanställts 
i två rapporter som kommer att publiceras i början av 2013.

Matkorgen 2010
Livsmedelsverket slutförde och rapporterade 2012 en ny matkorgsunder-
sökning, ”Matkorgen 2010”. Valet av livsmedel baseras på Jordbruks-
verkets statistik från livsmedelsförsäljningen i Sverige. Syftet med under-
sökningen är att få kunskap om näringsinnehåll och potentiellt skadliga 
ämnen i medelkonsumentens mat, men även att se förändringar över ti-
den. Tidigare matkorgsundersökningar gjordes 1987 och 1994, båda med 
fokus på radioaktivt cesium, samt 1999 och 2005. I Matkorgen 2010 
köptes matkorgar in från fem olika livsmedelskedjor i Uppsala. Två olika 
matkorgar från samma livsmedelskedja undersöktes – en normalpriskorg 
och en lågpriskorg. 
 Analysresultaten visar att skillnaderna mellan korgarna är små, 
både när det gäller näringsinnehåll, förekomst av bekämpningsmedels-
rester och olika skadliga ämnen. Skillnaderna i näringsinnehåll jäm-
fört med matkorgsundersökningarna 1999 och 2005 är också små och 
i stort sett innehåller maten tillräckligt av de näringsämnen vi behöver. 
För de flesta mineralerna ligger halterna nära eller över det rekommen-
derade dagliga intaget, med undantag av järn, som är lägre än rekom-
menderat för kvinnor. Innehållet av jod är något lägre än rekommen-
derat, medan innehållet av salt (natrium) ligger över önskvärd nivå. 
Innehållet av både jod och natrium är underskattat, eftersom hushålls-
salt – som oftast är joderat – och kryddblandningar inte ingår i under- 
sökningen. Analyserna av skadliga metaller visar att halterna generellt är 
låga. För de flesta metaller innebär denna exponering inte någon risk för 
hälsan för en vuxen genomsnittskonsument. Intaget av kadmium ligger 
dock inte så långt under den gräns som EU:s myndighet för livsmedelssä-
kerhet (Efsa) bedömer är ett tolerabelt veckointag. Halterna av så kallade 
persistenta organiska miljöföroreningar (POP:ar), bland annat bromera-
de flamskyddsmedel, dioxiner och PCB:er, har sjunkit signifikant sedan 
1999. För en genomsnittskonsument i Sverige innebär det att intaget lig-
ger under gränserna för de halter som bedöms vara säkra, men margina- 
lerna är i flera fall relativt små. Analyser av polycykliska aromatiska kol-
väten (PAH:er), ingick för första gången i Matkorgen 2010. Resultatet 
visar att halterna har sjunkit kraftigt sedan 1999. Bekämpningsmedel ser 
inte ut att vara något egentligt problem för genomsnittskonsumenten. Av 
400 analyserade bekämpningsmedel hittades rester bara från tio. Halter-
na var låga och exponeringen långt under det acceptabla dagliga intaget.
 Med utgångspunkt från de analyserade substanserna tycks maten på 
det stora hela vara tillfredsställande ur hälsosynpunkt. Där tidstrender 
kan studeras, till exempel när det gäller organiska miljögifter, kan man 
generellt se sjunkande halter över tiden. Resultaten från denna matkorgs- 
undersökning är viktig vid fortsatt riskbedömning och -hantering av de 
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nu studerade ämnena. Resultaten beskriver dock en genomsnittsexpo-
nering hos en tänkt medelkonsument i Sverige och det kan därför inte 
uteslutas att enskilda individer får i sig både för litet eller för mycket av 
något näringsämne eller för mycket av något skadligt ämne. Det gäller 
särskilt personer som äter väldigt ensidigt eller är storkonsumenter av 
något enskilt livsmedel.

Spädbarnsnutrition och amning
Inom ramen för Livsmedelsverkets uppdrag att samordna frågor om späd- 
barnsnutrition och amning utarbetades under året en strategisk plan för 
2013–2016. Ett tvådagars planeringsmöte med representanter för de 
myndigheter som ingår i samordningsgruppen (Konsumentverket, Livs-
medelsverket, Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut) och represen-
tanter för de enskilda organisationer och yrkesgrupper inom hälso- och 
sjukvård som ingår i den nationella amningskommittén utgjorde grunden 
för detta arbete. Planen har sedan bearbetats och förankrats i ledningarna 
för myndigheterna i samordningsgruppen och presenterades vid amnings-
kommitténs årliga möte i oktober. I planen ligger tyngdpunkten på att 
skapa en gemensam kunskapsbas inom spädbarnsnutrition och på att alla 
föräldrar ska mötas med respekt. 
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Bedömning av måluppfyllelse
Livsmedelsverket bedömer att målet delvis har uppnåtts. Ett antal nya webbtjäns-
ter har tagits i bruk samtidigt som flera olika kontaktvägar via sociala medier har ut-
vecklats under året. Den medarbetarundersökning som genomfördes 2012 visade 
fortsatt bra resultat. Arbetet organiseras allt mer i processer och verktyg för stän-
diga förbättringar har tagits i bruk. Stora delar av verksamheten organiseras i  team 
i syfte att öka arbetstillfredsställelsen, öka effektiviteten och minska sårbarheten.

Indikatorer
Handläggningstider
Livsmedelsverket följer kontinuerligt upp att inkommande ärenden be-
reds och avslutas inom de riktvärdestider som är fastställda för olika ty-
per av ärenden. Riktvärdestiden kan variera från 1 till 150 dagar för olika 
ärenden. Livsmedelsverkets mål är att minst 75 procent av ärendena ska 
beredas och avslutas inom riktvärdestiden.

Kommunikationsaktiviteter
Livsmedelsverket har omfattande kommunikation med många olika mål-
grupper, såväl konsumenter som livsmedelsarbetare och företag. Livs-
medelsverkets främsta kanal är webbplatsen, www.livsmedelsverket.
se, med ungefär 70 000 besök per vecka. Där hittar den intresserade ett 
omfattande innehåll med kostråd, näringsrekommendationer, risker med 
mat, stöd till företag och mycket annan matnyttig information.
 Antalet besök på webbplatsen ökade kraftigt under året. En orsak kan-
vara de olika utåtriktade projekt som når fler och bredare målgrupper 
och genom verkets aktiviteter i sociala medier. Webbinformationen inom 
vissa områden, som livsmedelskontroll och företagsinformation, har för-
bättrats.
 För personal på kommuner och länsstyrelser som arbetar med livsme- 
delskontroll finns en särskild webbplats, Livsteck.net. Där tar 240 besö-
kare per dag del av målgruppsanpassade nyheter, vägledningar, riktlinjer 

Livsmedelsverket är effektivt, modernt 
och en av Sveriges bästa arbetsplatser

 2010 2011 2012

Antal avslutade ärenden1 667 1 047 1 169
Antal avslutade ärenden inom riktvärdestiden 1 206 917 976
Andel avslutade ärenden inom riktvärdestiden (%) 81 88 84

1 För 2010 redovisas endast ärenden avslutade mellan 1 januari och 31 augusti.
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och fakta. Livsteck.net är ett viktigt verktyg för samarbetet inom livsme- 
delskontrollen i Sverige.
 Livsmedelsverket har en särskild upplysningstjänst, där både konsu-
menter och livsmedelsföretagare kan få svar på frågor. Ungefär 14 500 frå- 
gor besvaras via upplysningstjänsten varje år.
 Livsmedelsverket använder också sociala medier för att nå relevanta  
målgrupper. Facebooksidan för gravida och ammande har ungefär 1 000 
läsare och nya frågor kommer in kontinuerligt. Livsmedelsverket har ock-
så använt Facebook för att öka intresset att delta i de dricksvattenunder-
sökningar som har pågått i Ale och Borlänge kommuner.
 Måltidsbloggen används flitigt inom projektet om måltider i vård, sko-
la och omsorg. Där läggs nyheter ut om vad som händer i projektet och 
under Almedalsveckan skrevs tolv inlägg. Projektet har under senhösten 
också börjat använda twitter för att nå ut ännu bättre.
 Det skrivs mycket om mat i pressen. Därför förekommer också Livs-
medelsverket ofta i medierna. Under ett år svarar Livsmedelsverket på 
mer än 1 000 journalistfrågor. Verket producerade 110 nyheter och sex 
debattartiklar 2012. I samband med lanseringen av Riksmaten genom-
förde verket sin första presskonferens på flera år och undersökningen fick 
mycket stort genomslag i medierna. 
 Inom ramen för uppdraget om stöd till företag togs tre broschyrer 
fram med information om vad man kan behöva tänka på om man vill 
starta olika slags livsmedelsföretag, som kafé, import av färdigförpackade 
livsmedel och försäljning av små mängder. 
 Livsmedelsverket bedriver även en omfattande kursverksamhet för att 
kunna ge djupare kunskap om aktuella livsmedelsfrågor. Under året har 
sammanlagt 863 personer deltagit på 19 kurser, som bland annat har 
handlat om professionella samtal som verktyg för effektiv kontroll.

Informationskampanj om konsumtion av fisk  
med höga halter miljögifter
Regeringen gav i juli 2011 Livsmedelsverket i uppdrag att förstärka in-
formationen om kostråd för vissa fiskarter från Östersjöområdet. Livsme- 
delsverket genomförde 2012 en informationskampanj, ”All strömming 
är inte nyttig”, som handlar om att begränsa konsumtionen av fet fisk 
från Östersjön, Vänern och Vättern. Kampanjen riktades framför allt till 
känsliga målgrupper och storkonsumenter, som föräldrar, kvinnor i bar-
nafödande ålder, gravida, ammande och yrkes- och fritidsfiskare.
 En av de stora utmaningarna har varit att få ut budskapet om att inte 
äta sådan fisk så ofta, men att nästan all fisk är nyttig och bör ätas ofta. 
Huvudkanal för kampanjen har varit webbplatsen www.nyttigfisk.se med 
information om kostråd, dioxin och fisk. Där finns också möjlighet att 
ställa frågor och få svar. Webbplatsen har främst marknadsförts genom 
riktad digital annonsering på Facebook, Google och relevanta webbplat-
ser, men också genom mer traditionell annonsering i tryckta medier. Dess-
utom har en kort film producerats, som lanseras i början av 2013. 
 Hittills har kampanjen varit framgångsrik i fråga om genomslag. Anta-
let besök på kampanjens webbplats de första fyra månaderna var fler än 
107 400, vilket kan anses som mycket bra för en så ny webbplats. Kam-
panjen fortsätter 2013 och en större undersökning ska göras för att se om 
kännedomen om råden om fiskkonsumtion har ökat i målgrupperna.
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Livsmedelskedjans miljöpåverkan
Enligt Livsmedelsverkets instruktion ska myndigheten verka för att det ge-
nerationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har 
fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. 
 Statliga myndigheter ska enligt förordning (2009:907) införa och ut-
veckla miljöledningssystem och varje år redovisa arbetets resultat till re-
geringen och Naturvårdsverket. Redovisningen för 2011 inlämnades till 
Landsbygdsdepartementet den 22 februari 2012 (dnr 674/2012).

Miljösmarta matval
För att underlätta för konsumenten att välja livsmedel som är bra både 
för miljön och hälsan har information om olika livsmedelsgruppers mil-
jöpåverkan publicerats på Livsmedelsverkets webbplats. Under året har 
en ny kunskapssammanställning om animalieprodukters miljöpåverkan 
och information om miljömärkning av livsmedel utarbetats. Inom ramen 
för arbetet med den offentliga måltiden har verket kompletterat råden 
om bra mat i skolan med miljöinformation för skolmåltider. Livsmedels-
verket har även medverkat vid ett antal seminarier om miljösmarta mat-
val och köttkonsumtion ur hälso- och miljöperspektiv. Verket har också 
påbörjat samarbete inom ramen för ett nytt EU-projekt om miljö- och 
hälsoaspekter på kost i olika EU-länder (LiveWell for Life), som ska pågå 
till och med 2014.

Matsvinn
I Sverige slängs en miljon ton mat per år i livsmedelskedjan (exklusive 
primärproduktionen). Hushållen står för den absolut största delen med 
cirka 670 000 ton. Svinn, det vill säga mat som skulle ha kunnat ätas, 
är en onödig belastning på miljön. En orsak till svinn i konsumentledet 
kan till exempel vara okunskap om hur livsmedel bäst förvaras och vad 
datummärkningarna betyder. 
 Livsmedelsverket har tidigare sammanställt kunskapsunderlag om mat- 
svinn liksom om optimal förvaring och hållbarhet. Underlagen har legat 
till grund för Livsmedelsverkets råd om hur man kan minska matsvinnet 
i hemmen. Under året har Livsmedelsverket medverkat vid ett antal semi-
narier om matsvinn i såväl Sverige som inom EU och på nordisk nivå och 
kvalitetssäkrat en nordisk guide till miljövänlig köksdrift ur livsmedels-
säkerhetsperspektiv.
 Livsmedelsverket påbörjade under året arbete med att se över lagstift-
ningen och dess tillämpning när det gäller matsvinn.
 Livsmedelsverket är, tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruks- 
verket, sammankallande i Samverkansgruppen för minskat matavfall 
(SaMMa), som förutom myndigheter även omfattar representanter från 
forskning, industri och olika intresseorganisationer.

Giftfri miljö
Miljömålsberedningen har utvecklat en strategi för Sveriges arbete inom 
EU och internationellt för en giftfri miljö. I uppdraget ingick att ta fram de 
etappmål, styrmedel och åtgärder som behövs för att uppnå generations-
målets delar om människors hälsa och kretslopp fria från farliga ämnen 
samt miljökvalitetsmålet om giftfri miljö. Expertgrupper har arbetat för 
att ta fram fördjupat underlag, däribland inom området ”Farliga ämnen 
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i livsmedel”. Livsmedelsverket har deltagit med ordförande och expert i 
gruppen. Underlaget lämnades till miljömålsberedningen i februari 2012. 
Regeringen har även gett Kemikalieinspektionen och andra berörda myn-
digheter, däribland Livsmedelsverket, i uppdrag att göra en bred genom-
gång av EU:s lagstiftning med betydelse för kemikaliehantering samt att 
lämna övergripande förslag på hur lagstiftningen och olika styrmedel på 
EU-nivå kan utvecklas och förbättras för att uppnå miljökvalitetsmålet 
om giftfri miljö. Livsmedelsverket har lämnat bidrag till relevanta delar 
i Kemikalieinspektionens rapport ”Bättre EU-regler för en giftfri miljö” 
som publicerades i mars 2012.
 Under året har Livsmedelsverket presenterat ett antal undersökningar  
av exponering för farliga ämnen via livsmedel, till exempel medelkon-
sumentens exponering via maten för miljöföroreningar och pesticider, 
tidstrender av tungmetaller och långlivade organiska föroreningar (POP) 
i baslivsmedel, tidstrender av perfluorerade ämnen i livsmedel, klorparaf-
finer i modersmjölk samt uppdaterad tidstrend av POP i modersmjölk.
 Livsmedelsverket har också inlett ett nytt samarbete inom Östersjöre-
gionen om dioxiner (BalticPOPs). 

E-förvaltning
Under 2012 har Livsmedelsverket i e-förvaltningsarbetet fortsatt att fo-
kusera på de livsmedelsföretag som verket har kontrollansvar för. Det 
IT-utvecklingsprojekt som bedrevs under ett antal år driftsattes i sin hel-
het under året. Det innebär bland annat att livsmedelsföretagen har till-
gång till ”Mina sidor” på internet, där de kan följa handläggningen av 
sina ärenden. Responsen från företagen har varit positiv.
 Ett av regeringens mål är att alla myndigheter ska kunna hantera sina 
inköp elektroniskt. Livsmedelsverket hanterar sedan flera år tillbaka sina 
fakturor elektroniskt och under året har ett projekt arbetat med att införa 
e-beställningar, vilket är nästa steg i utvecklingsarbetet. Målet är att till 
halvårsskiftet 2013 ha utvecklat och infört rutiner och anskaffat system-
stöd för att hantera beställningar av varor och tjänster elektroniskt.
 På Livsmedelsverkets webbplats har bland annat livsmedelsdatabasens 
funktion för att söka näringsinnehåll uppdaterats och gjorts mer använ-
darvänlig. Upplysningstjänsten har gjorts mer tillgänglig via webbplatsen, 
där ett formulär kopplat till verkets ärendehantering har gjort det lättare 
att få svar på vanliga frågor. Där finns också funktionen ”Matvanekol-
len”, där den intresserade konsumenten snabbt kan få en bild av sina 
matvanor.
 Under året har en webbaserad tjänst utvecklats, där provtagare regist-
rerar provtagningar rörande kontaminanter i livsmedel. Tjänsten kom-
mer att börja användas 2013. Sedan tidigare finns motsvarande tjänst för 
bekämpningsmedel.
 Utveckling av e-tjänsten, där tillsynsmyndigheterna ska göra sin årliga 
rapportering till Livsmedelsverket, har fortsatt. Även verkets återrappor-
tering till myndigheterna har utvecklats.
 Videokonferenser används i allt större omfattning, både internt och 
externt. Ny utrustning med telepresence har anskaffats för att möjliggöra 
kommunikation med fler myndigheter, organisationer och företag och för 
att och minska resandet och därmed miljöbelastningen.
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Sjukfrånvaro

Resultatområde                                                                                   Totalt (%)         
 2010 2011 2012

Totalt1 4,6 4,2 4,6
- kvinnor 5,9 4,3 4,6
- män 3,3 4,0 4,6
Upp till 29 år (totalt) 1,6 4,5 3,6
30–49 år (totalt) 3,4 2,2 3,9
50 år–  (totalt) 5,8 5,8 5,3
Andel långtidssjukskrivna >60 dagar 55,4 55,3 54,7
 
1 Inklusive sjukfrånvaro uttagen som flexledighet eller semester

Fyraårigt besparingsarbete
Livsmedelsverket fullföljer för närvarande ett fyraårigt besparingsarbete 
under 2012–2015, för att uppnå balans mellan verksamhet och ekono-
mi. Totalt omfattar besparingarna 38 miljoner kronor. Av dessa minsk-
ningar avser 11,5 miljoner kronor otillräcklig anslagskompensation för 
ökade priser och löner, 15,0 miljoner kronor avser särskilda kostnader 
för att kunna utföra matvaneundersökningar, 12,0 miljoner kronor avser 
kostnader Livsmedelsverket har för tillsvidareanställd personal som blir 
övertalig om bidragsfinansiering upphör, 2,5 miljoner kronor avser ökade 
avskrivningskostnader eftersom verket har ökade investeringsbehov och 
3,0 miljoner avser tidigare anslagssparande. Under 2012 genomfördes de 
första inledande sparåtgärderna inom den anslagsfinansierade verksam-
heten som främst var kortsiktiga. Samtidigt genomfördes flera långsiktiga 
sparåtgärder för att minska den framtida budgetnivån med 10 miljoner 
kronor. Även den avgiftsfinansierade köttkontrollen och kontrollen av 
livsmedelsanläggningar har under 2012 genomfört långsiktiga besparing-
ar som resulterat i en minskad kostnadsnivå på 10 miljoner kronor.

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 Livsme- 
delsverkets instruktion och vad regeringen har angett i regleringsbrev el-
ler annat beslut. I redovisningen ska ingå en bedömning av hur de vidtag-
na åtgärderna sammantaget har bidragit till fullgörandet av dessa upp-
gifter. Livsmedelsverkets övergripande mål för kompetensförsörjningen 
är att Livsmedelsverket är en av Sveriges bästa arbetsplatser. Målet ska 
säkerställa att Livsmedelsverket fortsatt är en hälsofrämjande arbetsplats 
med god arbetsmiljö, attraktiva anställningsvillkor och där kompetensen 
utnyttjas effektivt. Målet följs regelbundet upp genom regelbundna med-
arbetarundersökningar. 
 Den 1 januari 2011 infördes en ny organisation för Livsmedelsverket. 
Den nya organisationen syftar till att tydliggöra riskanalysens principer, 
stärka Livsmedelsverkets förmåga att leda och samordna livsmedelskon-
trollen i landet, den lokala såväl som den regionala, och att utveckla ver-
kets uppgift att ge råd till företag, konsumenter och ”kostarbetare”.
 Våren 2012 gjordes en medarbetarundersökning för hela Livsmedels-
verket. Medarbetarindex för hela organisationen ligger på fortsatt hög 
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nivå, men jämfört med den senaste undersökningen (2010) har Livsme- 
delsverket minskat med tre enheter, från 67 till 64. 
 Antalet pensionsavgångar vid Livsmedelsverket har ökat de senaste 
åren. Trenden är dock att allt fler väljer att arbeta till 67 års ålder, vilket 
är positivt för spridningen av avslut och kompetensöverföring. Avdelning-
arna har i sina konsekvensanalyser inför de neddragningar som Livsme- 
delsverket genomför och kommer att genomföra noga analyserat de kom-
mande pensionsavgångarna och planerat för hur kompetensöverföring 
ska kunna ske, så att Livsmedelsverkets kompetens består och utvecklas 
för att möta framtida krav. Personalens genomsnittsålder 2012 var 48,4 
år (49,0 år 2010 och 49,2 år 2011).
 Livsmedelsverkets kompetensförsörjning säkerställs genom
• rekrytering, som säkrar att upprättade kravprofiler är ändamålsenliga 
och fylls med medarbetare som delar Livsmedelsverkets värderingar och 
har den kompetens som krävs i dag och i framtiden. Under året rekryte-
rades 41 nya medarbetare. Personalomsättningen var 8,7 procent (7,7 
procent 2010 och 6,1 procent 2011). 
• lönebildning, som på ett tydligt och transparent sätt beskriver för varje 
medarbetare hur prestationer belönas och på ett konkurrenskraftigt 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 kra-
ven i den strategiska planen på kort och lång sikt. I den ingår även att på 
ett strukturerat sätt säkra kompetensöverföring vid generationsskiften.
• arbetsmiljö och arbetsrehabilitering, som systematiskt ger förutsätt-
ningar för god och säker arbetsmiljö.
• friskvård och hälsa, som främjar och stimulerar till individuellt an-
svarstagande för den egna friskvården och motion. Livsmedelsverket har 
av naturliga skäl hälsa i fokus. På verket finns hälsoinspiratörer, som 
fungerar som stöd till cheferna för att inspirera till ett aktivt och hälso-
samt levnadssätt. Det finns en mycket aktiv idrottsförening och konstföre- 
ning, 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 attra-
hera och behålla rätt kompetens. Under 2012 har ett partsgemensamt 
arbete påbörjats för att förtydliga och förbättra Livsmedelsverkets arbete 
med sin lokala samverkan. 
 Arbetet att införa ”Lean” som verktyg för att på ett strukturerat sätt 
arbeta med ständiga förbättringar och utveckla alla medarbetares för-
måga att bidra till verksamhetsförbättringar har fortsatt under 2012. 
Lean-coacher har utbildats och finns nu som stöd för medarbetare vid 
kartläggningar och uppföljningar. En grund för Lean på Livsmedelsverket 
är att det finns väl fungerande arbetsgrupper med goda organisatoriska 
förutsättningar och tydliga uppdrag som medarbetarna känner delaktig-
het i. Livsmedelsverket har valt metoden Effektiva Team. Metoden bygger 
på att gruppernas kunskap om den egna utvecklingen ökar. Tillsammans 
med Effektiva Team-coacher gör grupperna en handlingsplan som syftar 
till att öka deras mognad och därmed effektivitet. Detta arbete har fort-
satt under 2012 och många grupper har etablerat nya arbetssätt där det 
gemensamma ansvaret för att verksamhetens mål uppnås märkbart har 
utvecklats.
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Kvalitetsarbete
Livsmedelsverkets kvalitetssystem omfattar styrande dokument, intern-
revisioner, externa revisioner, ledningens genomgång och uppföljning 
av kvalitetsarbetet. Internrevisioner har genomförts av samtliga enheter 
inom verkets laborativa verksamhet. Under våren reviderade Swedac den 
ackrediterade laboratorieverksamheten och beslutade om fortsatt ack-
reditering. Under året genomfördes tio internrevisioner inom kontroll-
verksamheten enligt kontrollförordningen (EG) nr 882/2004. Iakttagelser 
från revisioner och ledningens genomgång följs upp varje tertial.
 Verksamhets- och kvalitetsutveckling med stöd av leanverktyg och 
processkartläggning har genomförts inom flera verksamheter, till exempel 
myndighets- och dricksvattenrapporteringen, provflödet inom laborato-
rieverksamheten och kompetensprovningar. Teamutveckling genomförs i 
flera verksamheter. Interna lean-coacher har utbildats för att stödja arbe-
tet med ständiga förbättringar.
 Inom kontrollverksamheten införs ett system för egenövervakning av 
processer och arbetsmoment. Syftet är att säkerställa att regler och in-
struktioner genomförs på ett likvärdigt sätt i hela kontrollen.
 Sveriges offentliga kontroll i livsmedelskedjan har vid flera tillfällen 
reviderats av EU-kommissionens kontor för livsmedels- och veterinära 
frågor (FVO). Se avsnittet om EU:s stora översyn av kontrollen i den 
svenska livsmedelskedjan.
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Engagerad och kompetent personal är nyckeln  
till bra måltider och nöjda matgäster 
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Särskilda uppdrag

Nedan ges en sammanställning av särskilda uppdrag som Regeringen har 
givit Livsmedelsverket i enlighet med regleringsbrevet 2012. Vissa redovi-
sas även på annan plats i årsredovisningen.

Politiken för global utveckling
Tjänsteexport
Inom ramen för genomförandet av regeringens politik för global utveck-
ling bedriver Livsmedelsverket tjänsteexport. Det sker genom att verket 
erbjuder stöd och bistånd till utvecklingsprojekt och aktiviteter på områ-
den kopplade till verkets kärnverksamhet, där det finns unik kompetens 
och lång erfarenhet. Insatserna ska även bidra till att utvecka Livsmedels-
verkets och den egna personalens kompetens.
 Livsmedelsverket har under perioden bedrivit tjänsteexport främst 
inom områdena utbildning och kunskapsuppbyggnad samt kompetens-
provningar inom områdena dricksvatten- och livsmedelsmikrobiologi. På 
uppdrag av Islands livsmedelsmyndighet utför Livsmedelsverket analyser 
av livsmedelsprover.
 Kompetensprovningar genomförs som stöd till laboratoriers kvalitets-
säkring. Laboratorier med ackrediterade analyser har krav på sig att delta 
i kompetensprovningar. Dessa innebär att ”identiskt” testmaterial skickas 
till ett antal deltagare, som inom en bestämd tidsram ska utföra analyser 
och rapportera resultat tillbaka till organisatören. Efter utvärdering åter-
kopplas resultaten till deltagarna. 
 Informations- och resultatöverföring mellan organisatör och deltagare 
sker nästan helt via e-post och internet. Livsmedelsverkets kompetensprov- 
ningar finns presenterade i en internationell databas (EPTIS). Information 
om verksamheten sprids till potentiella kunder även på internationella 
konferenser liksom vid till exempel Sida-kurser.
 De mikrobiologiska kompetensprovningarna omfattar två delar, livsme- 
delsanalyser och dricksvattenanalyser. Deltagarna kommer från många 
länder, även om Norden dominerar.  

Deltagare i mikrobiologiska kompetensprovningarvid två dricksvatten- och 
tre livsmedelsomgångar per år 2010-2012

  2010 2011 2012 Totalt

Totalt antal 904 870 795 2 569
Utanför EU och Norden1 90 106 102 298
Varav utanför Europa 68 74 53 195

1 Varav 19, 17 respektive 23 deltagare kom från Schweiz 2010, 2011 och 2012
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 I dag deltar 51 laboratorier utanför EU och Norden. Av dessa ligger 34 
i länder utanför Europa, nio i Schweiz och åtta i Balkan (se tabell).
 Utvecklingsländer börjar ofta delta via stöd från någon biståndsorga-
nisation. Ett återkommande problem är dock att många av dessa labora-
torier har svårt att fortsätta delta när stödet upphör. 

Kunskapsuppbyggnad
Livsmedelsverket har under perioden medverkat med föreläsare i kursen 
”Advanced International Training: Regulatory and Quality Infrastructure 
Development for Food Safety and Quality”. Kursen, som finansieras av 
Sida, samlade vid vart och ett av de fyra kurstillfällena 25–30 deltagare 
från Irak, Balkan, Asien, Mellanöstern och Nordafrika. Kurserna arran- 
geras i Sverige under fyra veckor och Livsmedelsverket ansvarar för sju 
dagar vid varje tillfälle. Vid varje kursomgång medverkar 28 medarbetare 
från Livsmedelsverket. Verket har också bistått med experter vid uppfölj-
ning av ovannämnda kurser. 
 Enligt avtal med Sida genomförs ett flerårigt projekt i Georgien. Pro-
jektet syftar till att utveckla livsmedelssäkerheten och därmed skapa för-
utsättningar för landet att underteckna ett fördjupat handelsavtal med 
EU. Sju medarbetare från Livsmedelsverket, Jordbruksverket och ”Esto-
nian University of life science” ska under tre år arbeta med kunskapsupp- 
byggnad i den georgiska livsmedelsmyndigheten för att förbättra dess ka-
pacitet att verka inom sitt ansvarsområde. 
 Livsmedelsverket har medverkat i projektet ”Quality and Regulatory 
Infrastructure Development for Food Safety and Quality in South East 
Europe”. Projektet som finansieras av Sida omfattar länderna Bosnien 
Hercegovina och Makedonien. Åtagandena gentemot Makedonien av-
slutades 2012. Bland annat har medarbetare från Livsmedelsverket gjort 
åtta veckolånga utbildningsresor till livsmedelsmyndigheten i Skopje, för 
att dela med sig av kunskaper och erfarenheter av tillämpningen av ett 
stort antal av de mest centrala rättsakterna på livsmedelssäkerhetsområ-
det. Även gentemot Bosnien Hercegovina har liknande stödinsatser ut-
förts inom området livsmedelssäkerhet och de kommer att fortsätta 2013. 
I projektet ingår även ett tvådagars studiebesök i Sverige. 
 Vidare har Livsmedelsverket under perioden genomfört en kurs i kvali- 
tetssäkring på Kuba. Kursen, finansierad av Pan American Health Orga-
nisation (PHO) och Nordisk metodikkommitté för livsmedel (NMKL), 
samlade drygt 35 kemister från Kuba, Brasilien, Costa Rica och Nicara-
gua. 
 Livsmedelsverket har även medverkat i en kurs i San Salvador riktad 
till laboratoriepersonal från Centralamerika som arbetar med livsmedels-
analys. Några föreläsningar sändes virtuellt via internet, så att 520 delta-
gare från 19 länder i Latinamerika kunde delta. Kursen finansierades av 
en salvadoransk organisation för ekonomisk och social utveckling.

Studiebesök 
Livsmedelsverket har under perioden tagit emot studiebesök, främst från 
kontrollmyndigheter i olika provinser i Folkrepubliken Kina. Syftet med 
besöken är främst att studera hur Livsmedelsverket arbetar inom områ-
det säkra livsmedel. Ett av besöken fokuserade på den svenska livsmedels- 
lagstiftningen om slakt och hur den tillämpas på svenska slakterier.
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Nationellt kompetenscentrum för offentliga måltider
Livsmedelsverket ska inom ramen för regeringens vision ”Sverige – det nya  
matlandet” inrätta ett nationellt kompetenscentrum som ska stödja och 
stimulera kommuner och landsting i deras arbete med att ta fram hand-
lingsprogram för den offentliga måltiden i skola, vård och omsorg. Inom 
tillämpliga områden ska Livsmedelsverket samråda med Socialstyrelsen, 
Skolverket och andra berörda. För att genomföra detta uppdrag har Livs-
medelsverket tilldelats fyra miljoner kronor per år under 2011–2014.
 Arbetet startade i mitten av september 2011. Under 2012 lades mycket 
tid på att möta branschföreträdare och olika aktörer, för att lyssna av 
vilka behov som finns av exempelvis råd och stöd. Projektgruppen har 
deltagit i ett stort antal utåtriktade aktiviteter, som möten, konferenser 
och seminarier. Initiativet till aktiviteterna har i de flesta fall tagits av 
olika aktörer i branschen. Se under avsnittet Bra matvanor.

Näringsriktig skolmat och skolmåltidens utformning
Regeringen gav i oktober 2011 Livsmedelsverket i uppdrag att i samver-
kan med Statens skolverk stödja arbetet med näringsriktig skolmat och 
skolmåltidens utformning. Satsningen ska utgå ifrån den nya skollagens 
(2010:800) bestämmelse om näringsriktig skolmat (10 kap. 10 §). Upp-
draget ska slutredovisas till regeringen senast den 12 mars 2014. Livs-
medelsverket ska också i samband med årsredovisningen 2012 lämna en 
rapport om hur uppdraget genomförs.
 Under projektets första år har fokus lagts på att ta fram projekt- och 
kommunikationsplan och utarbeta information och stöd till beslutsfat-
tare. Livsmedelsverket har också utfört omfattande bakgrundsarbete rö-
rande planering och dokumentation av näringsriktig skolmat. Se under 
avsnittet Bra matvanor.

Kompetenssatsning i livsmedelskontrollen
I regleringsbrevet för 2011 fick Livsmedelsverket i uppdrag att 2011–
2014 utveckla kompetensen i den offentliga livsmedelskontrollen i syfte 
att skapa bättre kontroll till nytta för företag och konsumenter. Livsme- 
delsverket ska även inom ramen för detta arbete förstärka samordningen 
mellan olika kontrollmyndigheter inom livsmedelskontrollen. För att ge-
nomföra satsningen har Livsmedelsverket tilldelats särskilda medel.
 Projektet kompetensförsörjning och utveckling i livsmedelskontrol-
len handlar om åtgärder för att Sverige och landets kontrollmyndigheter 
inom livsmedelskontrollen ska leva upp till de krav som ställs i framför 
allt förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll. Kraven innebär 
bland annat att livsmedelskontrollen ska utföras effektivt och ändamål-
senligt av kvalificerad personal. Syftet med satsningen är bland annat att 
skapa en gemensam syn på kontrolluppdraget och likvärdig livsmedels- 
kontroll, som i större utsträckning utgår från risk. För att åstadkomma 
likvärdig kontroll behöver kunskapen i livsmedelskontrollen höjas, både 
när det gäller kontrollmetodik och de verksamheter som ska kontrolle- 
ras. För att uppnå detta är det avgörande att i högre grad involvera chefer 
och politiker i kontrolluppdraget och att utveckla ett system för långsik-
tig kompetensförsörjning. Se under avsnittet Maten är säker.
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Landsgodkännanden vid livsmedelsexport
Enligt Livsmedelsverkets regleringsbrev för 2012 ska minst 2,5 miljoner 
kronor av anslaget användas för att stärka arbetet med landsgodkännan-
de vid livsmedelsexport. Målet på regeringsnivå är att värdet av Sveriges 
livsmedelsexport ska fördubblas till 2020, från dagens cirka 50 miljarder 
kronor till 100 miljarder kronor. Verket förbrukade 3,0 miljoner kronor 
för detta ändamål 2012.
 Inom ramen för arbetet med landsgodkännanden handlägger Livsme- 
delsverket exportärenden, som syftar till att få Sverige som land eller 
enskilda anläggningar godkända för export av en viss vara till ett visst 
mottagarland. För närvarande finns det drygt trettio öppna ärenden. De 
handlar ofta om att besvara omfattande frågeformulär, men det finns 
också ärenden som handlar om att ta fram exportintyg, göra listor över 
anläggningar eller är av mer akut karaktär, där sändningar av olika anled- 
ningar har fastnat vid gränsen till tredje land. 
 Under 2012 har bland annat följande ärenden handlagts. Anläggningar 
som exporterar animaliska produkter till Ryssland, utifrån de krav som 
Ryssland ställer, har listats om. Arbetet omfattar samarbete med Jord-
bruksverket och kommissionen. Ärendena med Kina är omfattande och 
rör bland annat export av svin- och fjäderfäkött. Här har omfattande frå-
geformulär besvarats och behandlas nu av kinesiska myndigheter. Arbetet 
med att besvara frågeformulär har även rört export av nöt- och griskött 
till Taiwan, griskött till Sydafrika och fisk till Vietnam och Brasilien. 
 Ärenden som har avslutats under perioden med positivt resultat: 
• Framtagande av nytt exportintyg för export av värmebehandlat gris- 
 kött till Australien.
• Listning av anläggningar och framtagande av exportintyg för export  
 av fisk till Argentina.
• Framtagande av exportintyg för godkännande av export av griskött  
 till Ukraina. 
• Sverige har under 2012 fått exportintyg och landsgodkännande för  
 export av fjäderfäkött till Japan godkänt. 
• En inspektion på fiskområdet i slutet av 2011 har lett till att intyg   
 och export av lax från tre anläggningar har godkänts för export till  
 Australien under 2012. 
• Ett ärende med stopp för export av svinbuljong till Sydkorea har   
 lösts och exporten kan nu fortsätta. 
• Ärendet med godkännande för export samt framtagande av intyg och  
 listan över anläggningar för export av nötkött till Hong Kong har av- 
 slutats. 
• Som följd av intensivt uppföljningsarbete har ett slakteri, som förlora- 
 de sitt exporttillstånd efter Rysslands inspektion 2009, återfått god- 
 kännande att exportera till Ryssland. 
• Ett exportintyg för alkoholdrycker har tagits fram.

Arbetet med att lägga in information i en databas för att förenkla be-
svarandet av frågeformulär från andra länder slutfördes under året. När 
tredje land ställer krav på att det ska finnas en lista över godkända ex-
portanläggningar tar Livsmedelsverket fram sådana, för att möjliggöra 
export. Det finns i dag sex länder, som ställer särskilda krav på godkända 
exportanläggningar. Listor över godkända anläggningar finns på verkets 
webbplats. Utöver detta arbetar Livsmedelsverket mycket med informa-
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tion via webbplatsen, riktad till såväl företag som kontrollmyndigheter. 
All aktuell exportinformation publiceras på Livsmedelsverkets webbplats 
och kombineras med e-postmeddelanden till kontrollmyndigheter vid 
brådskande information. Livsmedelsverket har också en särskild tele-
fonjour för import- och exportfrågor, dit såväl kontrollmyndigheter som 
företag kan vända sig. Livsmedelsverket deltog vid livsmedelsdagarna i 
Tylösand i september 2012, där berörda företag informerades om vil-
ka tjänster myndigheten kan erbjuda när det gäller export av livsmedel. 
Verket har också deltagit vid ett antal andra möten med företag, för att 
informera om verksamheten och besvara frågor om export.
 Livsmedelsverket och Jordbruksverket har nära samarbete med andra 
berörda aktörer, till exempel branschorganisationer, Kommerskollegium, 
Exportrådet, ambassader och departement. Under 2012 genomfördes fle-
ra samrådsmöten med branschen, för att stämma av behovet av insatser 
och prioriteringar. Livsmedelsverket och Jordbruksverket har också haft 
fem gemensamma möten under 2012, för att effektivisera samarbetet med 
handläggning av exportärenden. Utöver detta deltar verket tillsammans 
med andra berörda myndigheter och departement i en arbetsgrupp för 
sanitära och fytosanitära handelsfrågor under ledning av Landsbygdsde-
partementet. Här diskuteras aktuella exportproblem och inom ramen för 
detta arbete ger Livsmedelsverket också underlag till departementet och 
till Kommerskollegium när det gäller frågor om handel. Livsmedelsverket 
har under året deltagit i tre möten i kommissionens arbetsgrupp om sani-
tära och fytosanitära handelsfrågor.
 Livsmedelsverket har tagit fram en vägledning till kontrollmyndighe-
terna om exportkontroll. Vägledningen publicerades 2012 och kombine-
rades med ett utbildningstillfälle i Uppsala i oktober. Utbildningen fick 
mycket bra resultat i utvärderingen. Dessutom genomfördes under våren 
ett utbildningstillfälle för verkets kontrollpersonal i västra Sverige.

Insatser för att täcka delar av kostnaderna  
i den offentliga kontrollen vid slakterier  
och vilthanteringsanläggningar
Enligt Livsmedelsverkets regleringsbrev för 2012 ska 102 miljoner kronor 
av anslaget användas för att täcka kostnader i den offentliga kontrollen av  
slakteri- och vilthanteringsanläggningar. Nittio miljoner kronor av detta 
belopp ska användas för att täcka delar av kostnaderna i den offentli-
ga kontrollen av slakteri- och vilthanteringsanläggningar. Tolv miljoner 
kronor ska användas för att täcka delar av kostnaderna i den offentliga 
kontrollen vid mindre slakteri- och vilthanteringsanläggningar. Livsme- 
delsverket förbrukade 102 miljoner kronor av anslaget 2012.
 Detta gör det möjligt för Livsmedelsverket att sänka kontrollkost-
naderna för godkända slakterier och vilthanteringsanläggningar genom 
nedsatt avgift 2012. En mindre del av anslaget, som inte har gått åt till 
att sänka avgiften, används till att sänka godkännandeavgiften för fö-
retag som har en produktion upp till 1 000 ton per år och till att täcka 
kostnader för bland annat resor, vilket på sikt minskar timtaxan. Slakte-
ri- och vilthanteringsanläggningar med en produktion upp till 200 ton 
per år betalar motsvarande EU:s minimiavgift per slaktat djur utifrån 
företagens planerade produktion. Anläggningar som producerar över 200 
ton betalar motsvarande 1,14 gånger EU:s minimiavgift. Vid beräkning 
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av avgiften har euron värderats till tio kronor. Företagens avgift får inte 
understiga EU:s minimiavgift och den tillämpade kursen innebär relativt 
liten risk för detta.
 De så kallade integrerade verksamheterna slakteri- och styckning vid 
slakterierna omfattas inte av nedsättningen, eftersom det finns friståen-
de anläggningar med motsvarande verksamhet, som inte kan omfattas 
av avgiftsfinansiering. För de integrerade verksamheterna betalas normal 
timtaxa. Avgift för kontrollprogram tas från den 1 januari 2012 ut som 
en separat avgift i förhållande till företagets produktion och sänks inte. 
Avgiften för övertid eller ”tid utöver ordinarie arbetstid” för vissa anlägg-
ningar sänks inte heller.
 Tröskeleffekter uppstår mellan anläggningar med produktion över och 
under 200 ton, eftersom avgiften ökar från motsvarande 1,0 ggr till mot-
svarande 1,14 ggr EU:s minimiavgift. Tröskeleffekten blir dock generellt 
betydligt mindre än vid en modell som bygger på att timtaxan blir lägre 
(tidsbaserad modell). 

Rådgivning till företag
Enligt Livsmedelsverkets regleringsbrev för 2012 ska minst 2,0 miljoner 
kronor av anslaget användas för rådgivning till livsmedelsföretag om till-
lämpningen av livsmedelslagstiftningen och regelverket om geografiska 
ursprungsbeteckningar. Livsmedelsverket förbrukade 2,0 miljoner kronor 
av anslaget 2012.
 Under året har Livsmedelsverket lagt tyngdpunkten på att förvalta och 
vidareutveckla fyra verktyg för rådgivning till livsmedelsföretag:
• Information på webbplatsen för livsmedelsföretagare
• Medverkan i möten med företag och branschorganisationer
• Stöd till branschen att utveckla branschriktlinjer
• Utveckling av verkets upplysningstjänst

Liksom under föregående år har rådgivningsinsatserna inriktats mot små 
företag. De tre broschyrer som togs fram 2011 (försäljning av små mäng-
der, öppna kafé och importera färdigförpackade livsmedel) utvärderades 
2012 och resultatet ska ligga till grund för nytt informationsmaterial.
 Ett nyhetsbrev för livsmedelsföretagare med information om pågående 
aktiviteter och nyheter på Livsmedelsverkets webbplats med mera skickas 
ut en gång i kvartalet från augusti 2012.
 Livsmedelsverket medverkade 2012 vid ett antal möten arrangerade av 
företag och organisationer, bland annat av gårdsmejerister, drycktillver-
kare och mathantverkare. Vid möten med småföretagare har Livsmedels- 
verket även informerat om geografiska ursprungsbeteckningar och den 
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     2012

Täckning för anläggningar som producerar över 200 ton 89 141
Täckning för anläggningar som producerar upp till 200 ton 9 805
Täckning av delar av kostnaderna, t.ex. resekostnader 3 054

Summa anslag för att täcka delar av kostnaderna i den offentliga kontrollen 102 000
av slakteri- och vilthanteringsanläggningar
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information som finns på verkets webbplats om kriterier, ansökan med 
mera. Livsmedelsverket närvarade även vid livsmedelsdagarna i Tylösand 
och informerade bland annat om import- och exportfrågor och geografis-
ka ursprungsbeteckningar.
 I januari 2012 anordnade Livsmedelsverket ett första årligt möte för 
livsmedelsföretagare, konsumentorganisationer med flera. Inbjudan till 
mötena skickas ut via ett antal större branschorganisationer och intresse-
föreningar. Vid mötet deltog 70 personer.
 Intresset hos branschorganisationer att ta fram branschriktlinjer var 
fortsatt högt 2012. Livsmedelsverket har tagit fram ett stödmaterial till 
företagen som beskriver myndighetens förväntningar på branschriktlin-
jerna. Ett tiotal branschorganisationer arbetade 2012 med att ta fram nya 
eller revidera befintliga branschriktlinjer.
 I början av året introducerades ett nytt system i verkets upplysnings-
tjänst som bland annat möjliggör statistisk uppföljning av besvarade tele-
fon- och e-postfrågor. Det nya verktyget gör det också lättare att snabbt 
få en bild av de vanligaste typerna av frågor och svar, vilka sedan public-
eras på Livsmedelsverkets webbplats. Under första halvåret 2012 besva-
rades cirka 2 400 frågor från livsmedelsföretagare. Av dem kan cirka 200 
härledas till frågeställare, som nyligen har startat eller planerar att starta 
nytt företag. 

Bekämpningsmedel
Livsmedelsverket ska bistå Kemikalieinspektionen med att bedöma rest-
halter av bekämpningsmedel i ärenden om nationellt godkännande av be- 
kämpningsmedel. Livsmedelsverket ska bidra till arbetet med att förkorta 
handläggningstiderna. I detta ingår att effektivisera myndighetens hand-
läggningsarbete.
 Under året tog verket emot 55 ärenden om nationellt godkännande av 
bekämpningsmedel och avslutat 55. Inom biocidområdet har en ansökan 
om godkännande av en biocidprodukt utvärderats och avslutats.
 På uppdrag av Naturvårdsverkets hälsorelaterade miljöövervakning 
har Livsmedelsverket uppskattat konsumenternas, även barns, expone-
ring för rester av ämnen från gruppen organiska fosforföreningar. I stu-
dien beräknades även det sammanlagda intaget av organiska fosforföre- 
ningar. Den uppskattade kroniska exponeringen av sådana föreningar har 
minskat under perioden 2005–2011 och resultatet tyder på att den inte 
har inneburit någon hälsorisk.
 Inom EU pågår utvärdering för att godkänna aktiva substanser enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009. Sverige är 
rapportör för flera ämnen i växtskyddsmedel, men har under året arbetat 
med en substans. Enligt samma förordning pågår även omregistrering av 
tidigare godkända aktiva substanser i växtskyddsmedel. För tre av dem är 
Sverige rapportör och arbetet pågår och ska avslutas under 2013. Dess-
utom pågår inom EU omvärdering av gällande gränsvärden enligt förord- 
ning (EG) nr 396/2005, där Sverige som rapportör 2012 har arbetat med 
fem substanser. Enligt samma förordning har Livsmedelsverket även ar-
betat med en ansökan om ändrade gränsvärden för två aktiva substanser 
i växtskyddsmedel.
 Sverige är rapportörsland för utvärdering av jod som biocid inom EU. 
En riskbedömning av jod för småbarn har gjorts, som tillägg till tidigare 
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utvärdering. Därutöver har Livsmedelsverket deltagit i EU-arbetet med 
att ta fram ett vägledningsdokument, ”Guidance on Estimating Transfer 
of Biocidal Active Substances into Foods”.
 Inom Codexarbetet med bekämpningsmedelsrester har Livsmedelsver-
ket färdigställt och lämnat underlag till Landsbygdsdepartementet inför 
första och andra rådssamordningen och deltagit på årets Codexmöte i 
Shanghai, Kina.

Särskilda uppdrag



Resultatredovisning 2012 83

Särskilda uppgifter

Nedan ges en sammanställning av särskilda uppgifter som Regeringen gi-
vit Livsmedelsverket i enlighet med verkets instruktion (SFS 2009:1426). 
Dessa redovisas även på annan plats i årsredovisningen.

6 § Skyddade beteckningar
Livsmedelsverket ansvarar för vissa uppgifter som avser jordbrukspro-
dukter och livsmedel i enlighet med vad som anges i förordningen (SFS 
2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksproduk- 
ter och livsmedel.
 Under året har ett kombinerat kurs- och kontrollprojekt av skyddade 
beteckningar genomförts riktat till inspektörer i kommuner och på Livs-
medelsverket. Resultatet av projektet har sammanställts och publicerats 
i verkets rapport nr 16/2012. Projektet visade att det finns stora pro-
blem med efterlevnaden vad gäller skyddade respektive vedertagna be- 
teckningar i restaurangledet. Fusket verkar ha fått stor utbredning i den-
na bransch. I både butiks- och producentleden upptäcktes flera fall av 
otydlig och bristfällig märkning. Resultatet av kursen gav inspektörerna 
en bra bakgrund till regelverket samtidigt som de kunde testa sina kun-
skaper i praktiken.
 Under hösten koordinerade Livsmedelsverket två olika fall av fusk 
med löjrom, dels såldes kanadensisk sikrom felaktigt under beteckningen 
Kalix löjrom, dels såldes amerikansk siklöjrom under falsk beteckning 
som svensk löjrom respektive Kalix löjrom. Livsmedelsverkets insats be-
stod i att koordinera och informera de lokala myndigheterna i spårnings-
arbetet. 

7 § Den samlade kontrollplanen
Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt 
artiklarna 41–44 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av hur fo-
der- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och 
djurskydd efterlevs. Den samlade kontrollplanen och den årliga rappor-
ten ska utarbetas efter samråd med Jordbruksverket.
 Den samlade kontrollplanen för livsmedelskedjan enligt artikel 41 i för-
ordningen har utarbetats och därefter sedan 2007 uppdaterats årligen av 
en samordningsfunktion bestående av representanter för Livsmedelsver-
ket, Jordbruksverket, länsstyrelser, Sveriges kommuner och landsting, Sta-
tens veterinärmedicinska anstalt och Generalläkaren. Det är också dessa  
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myndigheter som gemensamt tar fram den årliga rapporten enligt arti-
kel 44 i förordningen, som överlämnas till EU-kommissionen. Livsme- 
delsverket samordnar båda dessa uppgifter. Under 2011 gjordes en större 
översyn och omarbetning av planen. Utvecklingsarbetet fortsatte genom 
att nya nationella mål för livsmedelskontrollen 2013–2016 utarbetades. 
Målen har tagits fram i samråd med företrädare för kommuner och läns-
styrelser. Beslut om planen respektive rapporten fattas av Livsmedelsver-
ket efter samråd med Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska 
anstalt. Beslut om den årliga rapporten för 2011 fattades i juni 2012 och 
den uppdaterade planen för 2013–2016 fastställs i januari 2013. 

8 § Allmän beredskapsplan för foder och livsmedel
Livsmedelsverket ska inom sitt verksamhetsområde bistå Jordbruksverket  
med underlag till den allmänna beredskapsplanen för foder och livsmedel 
som avses i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 882/2004. Underlaget ska utarbetas i enlighet med samma artikel i 
denna förordning. 
 Beredskapsplaner för livsmedel och foder har sammanställts i den na-
tionella kontrollplanen. Under 2011 till 2013 pågår ett projektarbete med 
medel från anslag 2:4 Krisberedskap, för att ta fram underlag som stöd 
för kommunernas krisberedskapsplaner när det gäller händelser som rör 
livsmedel och dricksvatten.

9 § Kontrollprogram för bekämpningsmedelsrester m m
Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt 
artiklarna 30, 31, 40, 43 och 44 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (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 direktiv 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, Ke-
mikalieinspektionen och Naturvårdsverket för att ta fram ett nationellt 
kontrollprogram för bekämpningsmedel enligt artikel 30 har genomförts. 
Angående artikel 31 har EU-kommissionen ännu inte infört foder i ge-
menskapens kontrollprogram.

10 § Nationell kontaktpunkt för Efsa
Livsmedelsverket är Sveriges kontaktmyndighet till Europeiska myndig-
heten för livsmedelssäkerhet, Efsa. Verket ansvarar för samordningen 
med övriga berörda svenska myndigheter i kontakter med Efsa.
 Livsmedelsverket har i sitt uppdrag som kontaktpunkt förmedlat pub- 
likationer och riskvärderingar mellan Efsa och svenska intressenter. 
Till det svenska nätverket av forskare inom livsmedelskedjan som Livs-
medelsverket har initierat har stöd till forskningsansökningar och un-
dervisning inom Efsas verksamhetsområden getts. Vidare har Livsme- 
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delsverket verkat för att stimulera svenska forskare att ansöka om med-
lemskap i den databas som Efsa använder för att rekrytera sina experter. 
Livsmedelsverket kunde under året, via den nationella kontaktpunkten, 
utverka ekonomiskt stöd till att sända en nationell expert på sex måna-
ders uppdrag vid Efsa.

11 § Utvärdering av miljömålen
Livsmedelsverket ska i fråga om sitt miljöarbete enligt 2 § 8 i instruktio-
nen rapportera till och samråda med Naturvårdsverket om vilken rappor-
tering som behövs. 
 Naturvårdsverket redovisar årligen en samlad bedömning av möjlig-
heterna att nå miljökvalitets- och etappmålen och har även haft ett rege- 
ringsuppdrag om fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålen 2012. 
Naturvårdsverket har bildat en samverkansgrupp för fördjupad utvärde-
ring av miljömålen, där Livsmedelsverket har deltagit. Livsmedelsverket 
deltar även i Miljöministerns forum för miljömålsfrågor.

12 § Underlag till Jordbruksverket
Livsmedelsverket ska inom sitt verksamhetsområde bistå Jordbruks-
verket med det underlag som behövs för information, utbildning och 
kontroll och hur avvikelser ska bedömas från stödsynpunkt vad avser 
verksamhetskrav enligt förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för 
jordbrukare med mera och förordningen (2007:481) om stöd för lands-
bygdsutvecklingsåtgärder. 
 Livsmedelsverket har, liksom tidigare år, deltagit i möte med Jordbruks- 
verkets rådgivande grupp för tvärvillkor och lämnat underlag till uppda-
tering av informationsmaterial om kontroll av tvärvillkor på livsmedels-
området. Livsmedelsverket har även lämnat förslag till och synpunkter på 
förslag till regelförenkling av tvärvillkoren och föreläst vid vidareutbild-
ning av tvärvillkorskontrollanter.
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Menyn – en matresa där matgästen  
lär känna nya kulturer och smaker
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Regeringsuppdrag

Nedan ges en sammanställning av regeringsuppdrag som Livsmedelsver-
ket har rapporterat under 2012. Vissa redovisas även på annan plats i års- 
redovisningen.

Medverka i genomförandet av EU:s strategi  
för Östersjöregionen och dess handlingsplan
Regeringen gav i oktober 2011 Livsmedelsverket i uppdrag att inom ver-
kets ansvarsområden bidra till genomförandet av EU:s strategi för Öster-
sjöregionen. Uppdraget avser särskilt det som omfattas av prioritetsom-
råde nummer 9 ”Att stärka hållbar utveckling inom jordbruk, skog och 
fiske” i handlingsplanen. Uppdraget ska årligen med start den 31 januari 
2012 redovisa till regeringen hur arbetet inom uppdraget har bedrivits 
(dnr 3944/2011).
 Livsmedelsverket redovisade för första gången uppdraget den 31 janu-
ari 2012.

Göra en bred genomgång av EU:s lagstiftning och 
andra styrmedel på EU-nivå som en del av genom-
förandet av handlingsplanen för en giftfri vardag
Regeringen gav i juni 2011 Kemikalieinspektionen i uppdrag att göra en 
bred genomgång av EU:s lagstiftning och andra styrmedel på EU-nivå 
med betydelse för kemikaliehantering. I uppdraget ingår att identifera 
och prioritera hur lagstiftningen på sikt kan utvecklas och förbättras för 
att bidra till miljökvalitetsmålet om giftri miljö och till en giftfri vardag. 
I uppdraget ingår att gemensamt med Livsmedelsverket respektive Läke-
medelsverket göra en genomgång av relevant lagstiftning om livsmedel 
respektive läkemedel med mera. Uppdraget ska redovisas senast den 31 
januari 2012 (dnr 2930/2011).
 Livsmedelsverket har lämnat bidrag till relevanta delar i Kemikaliein-
spektionens rapport ”Bättre EU-regler för en giftfri miljö” som publicera- 
des i mars 2012.
 

Regelförenkling – en märkbar positiv förändring  
i företagens vardag
I regleringsbrevet för 2012 gav regeringen Livsmedelsverket i uppdrag 
att redovisa myndighetens regelförenklingsarbete samt ytterligare förslag 
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till förenklingar för företagen inom verkets verksamhetsområde i syfte 
att uppnå en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Särskild 
vikt ska läggas vid att ta fram förslag till förenklingar av EU-lagstiftning. 
Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2012 (dnr 1164/2012).
 Livsmedelsverket redovisade uppdraget den 30 mars 2012.

Insatser för att möjliggöra ett framtida förenklat  
och minskat uppgiftslämnande
Regeringen gav i oktober 2011 ett antal myndigheter, däribland Livsme- 
delsverket, i uppdrag att inom myndighetens verksamhetsområde genom- 
föra en kartläggning av näringsidkares uppgiftslämnande till statliga myn- 
digheter som följer av lag, förordning eller föreskrift. Uppdraget koordi-
neras och leds av Bolagsverket (dnr 4064/2011).
 Livsmedelsverket har lämnat bidrag till relevanta delar i Bolagsverkets 
rapport ”Kartläggning av näringsidkares uppgiftslämnande till 14 myn-
digheter”, som redovisades till regeringen den 19 juni 2012.

Analysera nationella åtgärder för användning  
av industriellt framställda transfettsyror i livsmedel
Regeringen gav i oktober 2010 Livsmedelsverket i uppdrag att redovisa 
hur ett nationellt regelverk som begränsar användningen av industiellt 
framställda transfettsyror i livsmedel kan utformas. Livsmedelsverket ska 
samråda med livsmedelsindustrin och andra berörda aktörer. Uppdraget 
ska redovisas senast den 2 juli 2012 (dnr 3720/2011).
 Livsmedelsverket redovisade uppdraget den 29 juni 2012. I rapporten 
föreslår Livsmedelsverket att en maximigräns för industriellt framställda 
transfettsyror sätts till två procent av det totala fettinnehållet i livsmedel 
som släpps ut på marknaden.

Uppmärksamhetsvecka om goda matvanor  
och fysisk aktivitet
Regeringen gav i september 2011 Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att 
under 2012 samordna en uppmärksamhetsvecka ”Ett friskare Sverige” 
för bra matvanor och fysisk aktivitet. Samverkan ska ske med Livsmedels- 
verket (dnr 3463/2011).
 Livsmedelsverket har bistått Statens folkhälsoinstitut med uppmärk-
samhetsveckan, som genomfördes i oktober 2012.

Kartläggning av avgivande av bisfenol A  
vid renovering av dricksvattenrör
Regeringen gav i april 2012 Kemikalieinspektionen gemensamt med Bo-
verket och Livsmedelsverket i uppdrag att kartlägga i vilken utsträckning 
bisfenol A kan avges vid renovering av dricksvattenrör samt, vid behov, 
föreslå åtgärder för att minska exponeringen. En delrapportering av upp-
draget ska lämnas den 15 september 2012 över de framsteg som dittills 

Regeringsuppdrag
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gjorts i uppdraget samt hur arbetsplanen ser ut för uppdragets slutföran-
de (dnr 1445/2012).
 Livsmedelsverket har lämnat bidrag till relevanta delar i Kemikaliein-
spektionens delrapportering september 2012.
 

Sverige – det nya matlandet
Regeringen gav i regleringsbrev för 2012 Livsmedelsverket i uppdrag att 
redovisa sitt arbete med att nå visionen Sverige – det nya matlandet. I 
uppdraget ligger att redovisa arbetet så väl kvalitativt som kvantitativt. 
Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2012 (dnr 2899/2012).
 Livsmedelsverket rapporterade uppdraget den 1 oktober 2012.

Förstärkt information om kostråd för vissa fiskarter 
från Östersjöområdet
Regeringen beslutade i juli 2011 att ge Livsmedelsverket högst 2,0 mil-
joner kronor i bidrag för att förstärka informationen till konsumenterna 
om kostråd för vissa fiskarter från Östersjöområdet. En delrapport läm-
nades den 22 december 2011. Slutredovisningen av arbetet ska ske senast 
den 31 december 2012 (dnr 2946/2012).
 Livsmedelsverket rapporterade uppdraget den 20 december 2012.

Översiktligt beskriva utvecklingen inom speciallivs-
medelsområdet under de senaste åren
Regeringen gav i regleringsbrevet för 2012 Livsmedelsverket i uppdrag 
att översiktligt beskriva utvecklingen inom speciallivsmedelsområdet un-
der de senaste åren. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 
2012 (dnr 233/2012).
 Livsmedelsverket redovisade uppdraget till regeringen (Socialdeparte-
mentet) den 13 december 2012.

Regeringsuppdrag
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Avgiftsområden (tkr)
 
  Ack. över-/ Över-/ Intäkter Kost- Tillförda Resultat Utgående
  underskott underskott  nader anslags-  ack. över-/
 Verksamhet t o m 2010 2011 2012 2012 medel 2012 underskott

Offentligrättslig verksamhet

Vegetabiliekontroll  2 889 1 569 9 228 9 206  22 4 480

Animaliekontroll  -682 -157 14 324 15 606  -1 282 -2 121

Gränskontroll  805 560 9 834 9 447  387 1 752

Dioxinkontroll 930 28 1 028 1 524  -496 462

Myndighetsärenden 414 190 657 432  225 829

Kontroll av livsmedelsanläggningar1 8 403 1 545 77 5302 171 896 102 0003 7 634 17 582
 

Summa 12 759 3 735 112 601 208 111 102 000 6 490 22 984

Uppdragsverksamhet 2 321 -237 10 683 11 218  -535  1 549

Tjänsteexport 765 379 2 658 3 179  -521 623

Totalt avg.finansierad verksamhet 15 845 3 877 125 942 222 508 102 000 5 434 25 156

1  Från och med 2010 har områdena Kontroll av köttanläggningar och Kontroll av övriga livsmedelsanläggningar slagits samman till  
Kontroll av livsmedelsanläggningar.   Ackumulerade överskott för dessa områden har justerats med anledning av detta.
2  Avgifterna som företagen betalade 2012 sattes ned med 99 000 tkr av de anslagna 102 000 tkr (övriga 3 000 tkr reducerade kostnaderna).
3 Livsmedelsverket har i enlighet med regleringsbrevet använt  102 000 tkr av anslagsmedel för att täcka delar av kostnaderna i den offentliga  
kontrollen vid slakteri- och vilthanteringsanläggningar. Se även not 23 i den finansiella delen.

Avgiftsområden

Avgiftsområden

Ekonomiskt resultat 2012 för Livsmedelsverkets avgiftsområden
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Noter till resultatredovisningen

Alla resultat är kvalitetssäkrade genom att de är dokumenterade och spår-
bara. 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 verksamhetens 
kostnader och intäkter 2010–2012 uppdelad per verksamhetsmål, där 
summan av kostnader och intäkter samt anslagsfinansiering överens-
stämmer med resultaträkningen i den finansiella delen. Livsmedelsverkets 
lönekostnader har fördelats på de olika verksamhetsmålen med hjälp av 
tidrapportering. De anställda rapporterar löpande hur deras arbetstid 
fördelas på olika aktivitetskoder. Rapporteringen följs kontinuerligt upp 
under året. Cheferna har gjort en uppskattning av fördelningen mellan 
verksamhetsmålen säkra livsmedel och redlig hantering inom den avgifts-
finansierade anläggningskontrollen och gränskontrollen, eftersom detta 
arbete är integrerat och inte går att separera via tidrapporteringen. Ver-
kets ledningsarbete, administrativa stöd och andra gemensamma kost-
nader, till exempel lokaler och investeringar, har fördelats på respektive 
verksamhetsmål med hjälp av olika fördelningsnycklar. De viktigaste för-
delningsnycklarna är per anställd och per kvadratmeter lokalyta. Antalet 
årsarbetskrafter per verksamhetsmål har beräknats med utgångspunkt i 
tidrapporteringen. 

Beräkning av produktivitet och styckkostnad
För att beräkna produktivitet och styckkostnad har kostnaderna upp-
räknats till 2012 års penningvärde. Detta innebär att resultatet skiljer sig 
något från tidigare årsredovisningar, eftersom basåret alltid är det senaste 
verksamhetsåret. Livsmedelsverket har använt ett eget prisindex, som är 
baserat på verkets kostnadsutveckling 2010–2012 för löner, lokaler och 
ett urval av verkets tjänster och varor. De olika indexen är viktade utifrån 
kostnadsslagets andel av de totala kostnaderna för basåret 2000. Följan-
de årsindex har beräknats:

2010   0,9925  2011   0,9981  2012   1,0000

Noter till resultatredovisningen
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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 har intjänats före år 2009 avräknas fr o m 2009 anslaget först vid uttaget  
enligt övergångsbestämmelsen till 16 § anslagsförordningen. 

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  
sammanlagt 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 
anläggningstillgångar.

 
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  

Tilläggsupplysningar
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en 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  
anskaffningsvärdet 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 71 i resultatredovisningen.

Ersättningar och andra förmånder

Ersättningar och andra förmåner

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

Insynsråd (ledamöter/suppleanter)
    
Inger Andersson 1201–1212 - Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 
Generaldirektör   Statens veterinämedicinska anstalt (SVA)
   
Johan Antti 1201–1212 1 500 Sveriges geologiska undersökning (SGU)  

Åsa Coenraads 1201–1212 3 000 –

Margareta Frost 1201–1212 3 000 Jordbruksverkets samverkansgrupp  
   för konsumentfrågor
   Jordbruksavdelningens arbetsutskott/kollegiet

Yvonne Gustafsson 1201–1212 3 000 Mittuniversitetet
   Folkhälsoinstitutet
   Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
   Exportkreditnämnden 

Klas Hesselman 1201–1212 4 500 –

Gunilla Jarlbro 1201–1212 4 500 Miljömärkning Sverige AB
   Konsumentverkets och Folkhälsoinstitutets  
   vetenskapliga råd

Jacob Johnson 1201–1212 1 500 Riksrevisionens parlamentariska råd

Monika Rudin 1201–1212 2 400

Agneta Åkesson 1201–1212 4 500 –

Ledande befattningshavare

Inger Andersson 1201–1212 1 379 489  
Generaldirektör
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                                                                        Not 2012 2011 
   
 
Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 287 464 205 434 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 131 559 207 526 
Intäkter av bidrag 3 60 540 54 773 
Finansiella intäkter 4 1 323 1 342 
Summa  480 886 469 075 
   
Verksamhetens kostnader 
Kostnader för personal 5 -352 390 -341 964 
Kostnader för lokaler  -21 658       -19 979
Övriga driftskostnader 6 -88 163 -93 109
Finansiella kostnader 7 -570 -497
Avskrivningar och nedskrivningar  -12 734 -10 481
Summa  -475 515 -466 030
 
Verksamhetsutfall  5 371 3 045
 
Transfereringar  
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 1 335 330
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag  400 3 935
Lämnade bidrag 8 -735 -4 265 
Summa  0 0
 
Årets kapitalförändring 9 5 371 3 045

Resultaträkning (tkr)

Resultaträkning
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 Not 31 dec 2012 31 dec 2011
 
TILLGÅNGAR
 
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling 10 19 328 18 400
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 11 1 207 534
Summa immateriella anläggningstillgångar  20 535 18 934 
  
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 12 10 547 13 117
Beredskapstillgångar 13 10 614  11 591
Summa materiella anläggningstillgångar  21 161 24 708 
 
Varulager
Varulager 14 1 995 1 848
Summa varulager  1 995 1 848

Fordringar
Kundfordringar  3 698 7 252
Fordringar hos andra myndigheter 15 9 021 11 140
Övriga fordringar  20     118 
Summa fordringar  12 739 18 510
 
Periodavgränsningsposter   
Förutbetalda kostnader  6 748 5 678 
Upplupna bidragsintäkter  2 690 1 136 
Övriga upplupna intäkter  3 778 2 207 
Summa periodavgränsningsposter 16 13 216 9 021 
 
Avräkning med statsverket 
Avräkning med statsverket 17 5 207 4 443 
Summa avräkning med statsverket  5 207 4 443 
  
Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  88 784 78 600 
Summa kassa och bank  88 784 78 600 
 
SUMMA  TILLGÅNGAR  163 637 156 064
  
KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital   
Balanserad kapitalförändring 18 20 052 17 007 
Kapitalförändring enligt resultaträkningen  5 371   3 045 
Summa myndighetskapital  25 423 20 052 
 
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 19 2 214 1 735
Övriga avsättningar 20 597    183
Summa avsättningar  2 811 1 918

Skulder m. m.
Lån i Riksgäldskontoret 21 29 259 23 265 
Skulder till andra myndigheter  11 276 15 598 
Leverantörsskulder  19 370 18 341 
Övriga skulder  7 179 6 680 
Förskott från uppdragsgivare och kunder  15         6
Summa skulder m.m.  67 099 63 890 
 
Periodavgränsningsposter  
Upplupna kostnader  40 125 39 224 
Oförbrukade bidrag  26 429 29 860 
Övriga förutbetalda intäkter  1 750   1 120
Summa periodavgränsningsposter 22 68 304 70 204 
 
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  163 637 156 064

ANSVARSFÖRBINDELSER   
Övriga ansvarsförbinderlser  

Balansräkning (tkr)

Balansräkning
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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

1:16  Livsmedelsverket 
ap 1  Livsmedelsverket 23 3 066 185 794 0 0 188 860 -187 257 1 603

ap 2  Nedsättning av slakteriavg. 23 0 102 000 0 0 102 000 -102 000 0 
 
              

Summa  3 066 287 794 0 0 290 860 -289 2571 1 603 
     
1 Avstämning mot intäkter av anslag, se not 1
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Not 1  Intäkter av anslag   
Intäkter av anslag 287 464 205 434
Anslagsmedel som transfereras 335 330
Minskning av semesterlönskuld intjänad före 2009 1 457 1 696
Kostnad enligt Anslagsredovisningen 289 256 207 460
   
Summa ”Intäkter av anslag” skiljer sig från summa  
”Utgifter” på anslaget Uo 23 01:16. Skillnaden  
beror på minskning av semesterlöneskuld som  
intjänats före 2009 och på anslagsmedel som 
transfereras. Minskning av semesterlöneskulden 
som har intjänats före 2009 har belastat anslaget 
Uo 23 01:16, men inte bokförts i resultaträkningen.

Not 2  Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen 4 966 7 597
Offentligrättsliga avgiftsintäkter 110 897 186 142
Uppdragsverksamhet och övrigt 15 696   13 787
  131 559 207 526

Not 3  Intäkter av bidrag
Bidrag från Myndigheten för samhällsskydd   
  och beredskap (MSB) 37 021 35 866
Bidrag från övriga 23 519 18 907 
  60 540 54 773

Not 4  Finansiella intäkter   
Ränta på räntekonto i Riksgälden 969 1 186
Övriga finansiella intäkter    354     156 
  1 323 1 342

Not 5  Kostnader för personal 
Löner och andra skattepliktiga kostnadsersättn. -231 753 -227 148 
Arbetsgivaravg., premier och pensioner m.m. -107 892 -103 871 
Övriga personalkostnader   -12 745   -10 945
  -352 390 -341 964

Not 6  Övriga driftskostnader 
Köp av forskningsuppdrag (laboratorieanalyser,   
  forskningsuppdrag, provtagning m.m.) -23 158 -23 141
Övriga driftskostnader -65 005 -69 968 
  -88 163 -93 109

Not 7 Finansiella kostnader
Ränta på lån i Riksgälden -348 263
Övriga finansiella kostnader -222 -234
                                                                           -570      -497
  
Not 8  Transfereringar
Lämnade bidrag:  
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) -  
 samverkansprojekt MSB 0 -1 651
Smittskyddsinstitutet - samverksansprojekt MSB 0 -1 055
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) -  
 samverkansprojekt MSB -400 -980
Övrigt -335    -579
  -735 -4 265

Not 9  Årets kapitalförändring
Resultat avgiftsfinansierad verksamhet 5 434 3 877 
Underskott bidragsverksamhet -63    -832 
  5 371 3 045
 

Noter 
(belopp anges i tkr)

        2012 2011

Not 10  Balanserade utgifter för utveckling
Ingående anskaffningsvärde 36 045 30 673 
Årets anskaffade immateriella anläggningstillgångar  5 590 8 136
Årets utrangeringar - ack. anskaffningsvärde    -167 -2 764
Utgående anskaffningsvärde 41 468 36 045 

Ingående ackumulerade avskrivningar -17 645 -17 129 
Årets avskrivningar -4 495 -3 280 
Årets utrangeringar - ack. avskrivning          –    2 764 
Utgående ack. avskrivningar -22 140 -17 645 
Bokfört värde 19 328 18 400 
 
Not 11  Rättigheter och andra  
immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde 2 600 2 506
Årets anskaffade rättigheter 975 158
Årets utrangeringar - ack. anskaffningsvärde   -205       -64  
Utgående anskaffningsvärde 3 370   2 600 

Ingående ackumulerade avskrivningar -2 066 -1 839
Årets avskrivningar -302 -291 
Årets utrangeringar - ack. avskrivning    102         64
Utgående ack. avskrivningar -2 266  -2 066 
Bokfört värde 1 207 534

Not 12  Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde 76 844 70 564 
Årets anskaffningar 4 478 8 386 
Årets utrangeringar - ack. anskaffningsvärde -1 548  -2 106 
Utgående anskaffningsvärde 79 774 76 844 

Ingående ackumulerade avskrivningar -63 727 -59 850 
Årets avskrivningar -6 960 -5 933 
Årets utrangeringar - ack. avskrivning   1 460   2 056 
Utgående ack. avskrivningar -69 227 -63 727 
Bokfört värde 10 547 13 117
- varav finansiell leasing, se nedan 

Finansiell leasing:
Ingående anskaffningsvärde 1 258 1 496 
Årets anskaffningar - - 
Årets utrangeringar - ack. anskaffningsvärde   -524   -238 
Utgående anskaffningsvärde 734 1 258 

Ingående ackumulerade avskrivningar -724 -645 
Årets avskrivningar -169 -295 
Årets utrangeringar - ack. avskrivning   436     186 
Utgående ack. avskrivningar -487   -754 
Bokfört värde 247 504
 
Not 13  Beredskapstillgångar
Ingående anskaffningsvärde 14 661 14 661
Årets anskaffningar        -         - 
Utgående anskaffningsvärde 14 661 14 661 

Ingående ackumulerade avskrivningar -3 070 -2 092 
Årets avskrivningar    -977     -978 
Utgående ack. avskrivningar -4 047 -3 070 
Bokfört värde 10 614 11 591
 
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 Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB).
   
Not 14  Varulager
Trycksaker i lager 424 361 
Förrådsartiklar i lager 1 571 1 487 
  1 995 1 848

31 dec 
2012

31 dec 
2011

Noter
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Not 15  Fordringar hos andra myndigheter
Kundfordringar hos andra myndigheter 2 417 2 871 
Fordran Skatteverket avseende ingående moms 6 509 8 155 
Fordran Skatteverket avseende skattekonto     95    114 
  9 021 11 140

Not 16  Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader:
- hyra 4 696 4 682
- övriga 2 052    996  
  6 748 5 678 
Upplupna bidragsintäkter :
- från statliga myndigheter 836 120
- övriga 1 854 1 016 
  2 690 1 136 
Övriga upplupna intäkter :   
- avgiftsintäkter, slakterier 2 181 1 216
- övriga 1 597    991 
  3 778 2 207
 
Summa periodavgränsningsposter 13 216 9 021
 
Not 17  Avräkning med statsverket
Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans 0 289 
Redovisat mot anslag - - 
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som  
  betalats till icke räntebärande flöde      - -289
Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 0 0

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans -3 566 -13 446 
Redovisat mot anslag 289 257 207 460 
Anslagsmedel som tillförts räntekonto* -287 294 -205 017 
Återbetalning av anslagsmedel           -     7 437
Skuld avseende anslag i räntebärande flöde -1 603 -3 566 
 
Fordran avseende semesterlöneskuld
som inte har redovisats mot anslag
Ingående balans 8 009 9 705 
Årets minskning av fordran -1 457 -1 696 
Utgående balans 6 552 8 009 
 
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken
Ingående balans 0 0
Inbetalningar i icke räntebärande flöde 258 0 
Utbetalningar i icke räntebärande flöde - -289 
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar     - 289 
  258 0

Summa avräkning med statsverket 5 207 4 443
 
Not 18  Balanserad kapitalförändring
Ingående balans 17 007 8 717 
Föreg. års kapitalförändring enl. resultaträkning 3 045 8 290 
Summa 20 052 17 007
 
Varav:
- avgiftsfinansierad verksamhet 19 722 15 845
- bidragsfinansierad verksamhet     330   1 162 
Totalt 20 052 17 007 
 
Not 19  Avsättning för pensioner  
och liknande förpliktelser
Ingående avsättning 1 735 3 202 
Årets pensionskostnad 1 752 368 
Årets pensionsutbetalningar -1 273 -1 835 
Utgående avsättning 2 214 1 735
 
Not 20  Övriga avsättningar
Avsättning avseende kompetensväxlings- och
  kompetensutvecklingsåtgärder 597      183
  597 183

Not 21  Lån i Riksgäldskontoret
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar 

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 29 500 30 000 
Finansiell leasing 317 596 
Utnyttjad låneram inklusive finansiell leasing 29 576 23 861
 
Ingående balans 23 265 11 896 
Årets amorteringar -4 803 -8 140 
Under året nyupptagna lån 10 797 19 509 
Utgående balans 29 259 23 265

Not 22  Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader: 
- löner och semesterlöner, inkl. sociala avgifter 38 390 36 297
 - övriga   1 735   2 927 
  40 125 39 224 
Oförbrukade bidrag:
- myndigheter 23 186 27 071
- övriga   3 243   2 789 
   26 429 29 860 
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 1 388 983
- övriga    362 137 
  1 750 1 120 
 
Summa periodavgränsningsposter 68 304 70 204 
 
Not 23  Anslag 23 01:16 ap l Livsmedelsverket
Finansiella villkor enligt 2012 års regleringsbrev:

Enligt regleringsbrevet disponerar Livsmedelsverket en 
anslagskredit på ap1 på 5 574 tkr och ap2 på 7 140 tkr. 

Anslagsbehållning som får disponeras 2013 är 3 procent. Det in- 
gående överföringsbeloppet 3 006 tkr understiger 3 procent av 
föregående års tilldelning på ap1 204 517 tkr med 3 069 tkr.  

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.

- 200 tkr betalas till MSB som abonnemangsavgift för det gemensamma 
radiokommunikationssystemet RAKEL.
Villkoret är uppfyllt.

- minst 2 500 tkr användas för att stärka arbetet med landsgodkännan-
de vid livsmedelsexport
Livsmedelsverket har använt 2 980 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 ansök-
ningar om godkännande av geografiska ursprungsbeteckningar.
Livsmedelsverket har använt 1 969 tkr för detta ändamål.

- 12 000 tkr användas för att täcka delar av kostnderna i den offentliga 
kontrollen vid mindre slakteri- och vilthanteringsanläggningar.
Livsmedelsverket har använt 12 000 tkr av anslaget för detta ändamål.

- 90 000 tkr användas för att täcka delar av kostnaderna i den offentliga 
kontrollen vid slakteri- och vilthanteringsanläggningar.
Livsmedelsverket har använt 90 000 tkr för detta ändamål.

31 dec 
2012

31 dec 
2011

31 dec 
2012

31 dec 
2011
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  2012 2011 2010 2009 2008 
                       
Låneram 
Beviljad låneram 29 500 30 000 28 000 28 000 28 000 
Utnyttjad låneram 29 576 23 861 12 798 13 502 20 497

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

Räntor avseende räntekonto i RGK 
Ränteintäkter 969 1 186 297 338 2 092 
Räntekostnader 0 0 0 0 0

Avgiftsintäkter som disponeras 
Beräknat belopp enligt regleringsbrev1 121 100 210 000 196 925 184 550 183 231 
Faktiska avgiftsintäkter 131 559 207 526 203 276 194 847 185 302

Anslagskredit 
Beviljad anslagskredit 12 714 6 151 6 109 5 759 5 447 
Utnyttjad anslagskredit 0 0 12 0 0

 

Anslag 
Ramanslag 
Anslagssparande 1 603 3 066 13 446 4 159 2 619 

Bemyndiganden
Ej tillämplig

Årsarbetskrafter och anställda m.m. 
Antal årsarbetskrafter (st) 555 519 489 483 485 
Medelantal anställda (st) 539 560 521 521 521 
Driftskostnad per årsarbetskraft 833 877 865 860 801 
 

Kapitalförändring2 
Årets kapitalförändring 5 371 3 045 8 290 -9 612 -546 
Balanserad kapitalförändring 20 052 17 007 8 717 18 329 7 405 
 
1 I regleringsbrevet för 2012 har avgiftsintäkter som disponeras beräknats till 223 100 tkr.  
Hänsyn till att medel har tillförts (102 000 tkr), som ska reducera avgifterna, har inte tagits.  
Avgiftsintäkter som disponeras uppgår till 121 100 tkr efter reduktionen.

2 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 av väsentliga uppgifter
(tkr om inte annat anges)
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