
Utbildningsdag om närings- och hälsopåståenden

Hälsosamma budskap om mat
– hur gör man rätt ?  

2 oktober 2012
Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm 

Lokal: Wallenbergaren 

Sedan den ı juli 2007 regleras användningen av närings- och hälsopåståenden om livs-
medel av en EU-förordning. Efter lång väntan har fl era viktiga steg mot en tydligare 
lagstiftning nyligen tagits och ytterligare steg kommer att tas under 20ı2. I maj pu-
blicerades den positiva ”artikel ı3.ı-listan” med cirka 200 tillåtna allmänna (generiska) 
funktionella hälsopåståenden och i september publiceras branschstödets handbok om 
närings- och hälsopåståenden.

Närings- och hälsopåståenden erbjuder möjligheter att profi lera företaget och dess 
varumärken, och att hjälpa konsumenten att göra hälsosamma val. För att få den 
önskade eff ekten, på både lång och kort sikt, är det dock viktigt att beslutet att 
använda närings- och hälsopåståenden baseras på god kunskap om förordningens reg-
ler och efter beaktande av många olika aspekter. Under hösten 20ı2 upphör möjlig-
heten för företagen att använda vissa hälsopåståenden under eget ansvar, vilket ytterli-
gare ökar betydelsen av att känna till vilka påståenden som godkänts och under vilka 
villkor dessa påståenden får användas.

Under utbildningsdagen presenteras gällande regler för användningen av närings- och 
hälsopåståenden om livsmedel, samt tolkningar och förtydliganden av dessa regler från 
såväl myndigheter som branschstödet.

Sista anmälningsdag: 10 september 2012

www.anmalning.se/snf

hälsopåståenden.sehälsopåståenden.se
Livsmedelsföretagens (Li:s) och Svensk Dagligvaruhandels 

Branschstöd för närings- och hälsopåståenden



Program

.– . R egis t r er ing,  k a ffe och smörg å s

Moderator: Th omas Svaton, Svensk Dagligvaruhandel, 
ordförande i branschstödets styrgrupp                                         

.–. Inledning 
Susanne Bryngelsson, SNF Swedish 
Nutrition Foundation

.–. Aktuellt om förordningen om 
närings- och hälsopåståenden
Anita Laser Reuterswärd och Petra 
Bergkvist, Livsmedelsverket, Uppsala

.–. Mat eller medicin?  
Maria Gustafsson, Läkemedelsverket, Uppsala

.–. lu nch

.–.  Närings- och hälsopåståenden i 
ljuset av marknadsföringslagen
Jan Fager, Sveriges Marknadsförbund, 
Stockholm

.–.  Vem kontrollerar att reglerna följs?
Daniel Selin, Miljöförvaltningen, Stockholm
Henrik Örnstedt, Konsumentverket, Karlstad
Anders Sjödin, Livsmedelsbranschens 
granskningsman (LGM), Falsterbo

.–. paus /  k a ffe                                        

.–. Branschstödets handbok – en hjälp 
för ansvarsfull tillämpning av förordningen                                                              
Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen (Li), Stockholm
Mona Lauermann Orheden, Svensk Daglivaruhandel, 
Stockholm
Susanne Bryngelsson, SNF Swedish Nutrition 
Foundation, Lund

.–. Fruktmingel – möjlighet till 
uppföljande frågor till föredragshållarna

Om branschstödet 
I syfte att underlätta för livsmedelsbranschens 
aktörer att använda närings- och hälsopåståenden 
enligt förordningens regler, och att göra det på ett 
ansvarsfullt och balanserat sätt, upprätthåller Livs-
medelsföretagen (Li) och Svensk Dagligvaruhandel 
ett branschstöd. Branschstödet omfattar rådgiv-
ning, utbildningsverksamhet, handbok och mark-
nadsbevakning/ärendebedömning. Ansvaret för 
rådgivning har tilldelats SNF Swedish Nutrition 
Foundation. Marknadsbevakning/ärendebedöm-
ning sker via Livsmedelsbranschens Gransknings-
man (LGM). 
Mer om branschstödet: www.hälsopåståenden.se 

Målgrupp
Utbildningsdagen vänder sig i första hand till 
yrkesverksamma inom livsmedelsindustrin och 
handeln, till exempel ansvariga för förpacknings-
texter, produktutvecklare, kvalitetsansvariga och 
verksamma inom nutritions- och livsmedelsrelate-
rad forskningsverksamhet.

Anmälan
Anmälan senast ı0 september 20i2
Anmälningsavgift: 
• 2.500:- + moms för personer verksamma 

i företag som är medlemmar i Li, Svensk 
Dagligvaruhandel och SNF

• 4.000:- + moms för övriga 
  
Anmäl dig på www.anmalning.se/snf eller till 
Agneta Hartlén, agneta.hartlen@snf.ideon.se, 
046-286 22 82.

www.anmalning.se/snf

hälsopåståenden.sehälsopåståenden.se
Livsmedelsföretagens (Li:s) och Svensk Dagligvaruhandels 

Branschstöd för närings- och hälsopåståenden

Sista anmälningsdag:
10 september 2012
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