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     Stockholm 03-01-29 
Sändlista 
Ysterichefer 
Ostmästare 
Kennert Axelsson 
Kvalitetsansvariga 
Ostfrämjandets styrelse och referensgrupp 
 
 
 
 

INBJUDAN 
 

TILL SEMINARIUM KRING SPÅRBARHET FÖR OST 
 
 
Bakgrund: Ostfrämjandet hade under 2002 i uppdrag att undersöka möjligheterna till 
spårbarhet för ost. Krav på spårbarhet börjar komma från kunder, konsumenter och 
myndigheter. Lagstiftning är på väg. En mycket viktig sak är också att vid händelse av larm i 
media kunna visa att vi såväl tekniskt som kunskapsmässigt har full kontroll över 
tillverkningen. Ostfrämjandet har i samarbete med Skånemejerier i Kristianstad och ABB 
gjort ett utredningsarbete kring spårbarhet för ost. Detta och mycket mer kommer att 
redovisas på seminariet.   
 
Du hälsas hjärtligt välkommen till seminariet. (Informera gärna intresserade kolleger som 
kanske inte fått denna inbjudan). Anmälan sker via e-post till; asa.hellman@svenskmjolk.se.  
Ange Spårbarhetsseminarium, Ditt namn och Din arbetsplats när Du anmäler Dig. Anmälan 
vill vi ha senast den 5 mars. Kostnad 500:- inkl. kaffe och lunch. 
 
Tid: Onsdagen den 12 mars kl 10.00 – 16.45 
Plats: Mejeriernas Hus, Torsgatan 14, Marmorsalen (1:a våningen) 
 
Fråga: Är svensk ostproduktion rustad inför den nya lagen den 1 januari 2005? 
Syftet med seminariet är att  

• utifrån det utredningsarbete som genomförts i Kristianstad identifiera  behov av och 
fördelar med införande av spårbarhet i osttillverkningen  

• redovisa erfarenheter av spårbarhet från verksamheter utanför svensk mejeriindustri 
• diskutera en modell för hur målet full spårbarhet för ost kan uppnås på den korta tid 

som återstår tills lagen träder i kraft. Genom att använda utredningen från Kristianstad 
finns stora möjligheter att osttillverkning kan ligga före alla andra i 
livsmedelsbranschen och därmed bl.a. slå vakt om sitt goda renommé. 

 
 
Program för dagen 
Kaffe och fralla serveras före seminariet 
 
Kl. 10.00 
Välkomsthälsning/inledning  Per-Olof Weréen Ostfrämjandet 
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Spårbarhet i Skånemejeriers ysteri/centrallager 
I Kristianstad    Mejerichef Göran Nyström 
 
Nya regler och lagar samt aktiviteter inom spår- 
barhetsområdet för livsmedelsindustrin  Professor Christina Skjöldebrand LTH 
 
Spårbarhet i läkemedelsindustrin – hur gör man Kvalitetsansvarig Britt Olsson 
i andra branscher   Kronans Droghandel 
 
Spårbarhet vid Tine mejerier i Norge – hur gör Föredragshållaren från Tine ännu ej 
man i andra länder   utsedd 
 
Lunch 
 
Spårbarhet/ostplattform. Resultat från studien i 
Kristianstad    Projektledare Jan-Erik Gutman ABB 
 
Debatt och diskussion∗ . Hur går vi vidare? Vad  
kan göras på respektive ysteri med utredningsarbetet  
som grund    Moderator P-O Weréen 
 
Kl. 16.30 Avslutning 
 
 
∗ Exempel på frågor att diskutera 
• Hur kan spårbarhet och full kontroll förbättra effektivitet och lönsamhet i 

ostproduktionen? 
• Hur kan ostproducenterna skaffa sig fördelar genom att utnyttja befintlig teknik och 

investeringar på ett klokt sätt? 
• Hur kan vi rusta oss för att möta lagen som träder i kraft den 1 januari 2005? 
• Kloka investeringar och stegvis införande – hur kan detta göras – strategiska hänsyn? 
• Hur kan ostproducenterna utnyttja erfarenheter och teknik från andra branscher och andra 

länder? 
 
OBSERVANDUM! Ansvaret för att spårbarhet införes ligger hos tillverkarna (ej 
Ostfrämjandet!) 
 
Välkomna! 
P-O Weréen 
Ostfrämjandet 


