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Program för seminarium i riksdagen 
 

om industriella transfetter i livsmedel 
 
 

14 februari 2007 13.30 – 16.00 
 
Lokal L1-43 i riksdagshuset   
föranmälan nödvändig 
 
 
Arrangörer:  
Sveriges Konsumenter i Samverkan tillsammans med Miljöpartiet de gröna  
 
Program:  
 
13.30        Välkommen       Bengt Ingerstam, Gunvor G Ericson  
 
13.35        Inledning  Sveriges Konsumenter i Samverkan 
                 Bengt Ingerstam, ordf.  och Gunnar Lindgren, civiling. och sakkunnig  
 
13.45        Hälsorisker med industriella transfett och hur har Danmark gjort  
                 Steen Stender, prof  Gentofte Hospital 
 
14.10        Vad säger producenterna  
                  Så har vi gjort på Lantmännen, Mats Larsson, forskningsdirektör Lantmännen   
 
14.20        Hamburgerkedjan MAX:s arbete med att få bort transfett 
                 Richard Bergfors, vd MAX 
 
        PAUS med förfriskningar, bl a prov på Göteborgs Kex utan transfett!  
 
15.00        Debatt med de 7 riksdagspartierna och Steen Stender  
                 Är ni beredda att förbjuda tillsats av industriellt framställt transfett i livsmedel med     
                 omtanke på folkhälsan, eller finns det andra vägar att gå som ni hellre vill ta för att  
                 människor inte ska utsättas för dessa risker?  
 
15.50        Summering och avslutning  
 
 
Anmälan av deltagande måste ske för att komma in i riksdagshuset till 
E-post: magnus.lindgren@riksdagen.se
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Bakgrundsmaterial för närmare information om aktionen mot de 
industiella trans-fetterna finns här: 
 
 
Pressröster om transfetterna 
http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/hardatfett/hardfettindex.htm#press
 
 
Material från Sveriges Konsumenter i Samverkan: 
 
Tidigare utgivna Snabba KonsumentNyheter 
http://www.konsumentsamverkan.se/sknarkiv.htm
 
Härdade/delvis härdade fetter i livsmedel 
http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/hardatfett/hardfettindex.htm
 
The influence of trans fatty acids on health 
http://www.ernaeringsraadet.dk/pdf/Transfedt_UK_ny.PDF
 
Brevet till regeringen om de industriella fetterna som hot mot lantbruket 
http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/hardatfett/oppetbrevreg.htm
 
Snabba KonsumentNyheter nr 40 – mycket om de härdadefetterna 
http://www.konsumentsamverkan.se/nyhetsbrev2/nr40.html
 
Listan på härdade/delvis härdade fetter i livsmedel 
http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/hardatfett/hardat_lista.htm
 
Kampen fortsätter mot de härdade och delvis härdade fetterna!
http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/hardatfett/klargor.htm
 
Härdade fetter –stor enighet om de många hälsorikserna 
http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/hardatfett/trans_sammanst.PDF
 
Härdade fetter måste tas bort från livsmedel 
http://www.gunnarlindgren.com
sök vidare därifrån på 
Härdade fetter "transfetter" är hälsofarliga. Pkt 1 
 
Nyhetsbrev nr 31 med enkätresultat – hanteringen av frågan om härdade fetter 
http://www.konsumentsamverkan.se/nyhetsbrev2/nr31.html
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