
   

 

 

 
 

Inbjudan till Miljösamverkan Skånes projekt Spåra fusket 

2018 -2019 - om spårbarhet och redlighet  

 
Inledning 
Ni bjuds in att delta i Miljösamverkan Skånes projekt Spåra fusket som startar den 1 
november 2018. 
Syftet med projektet är att ge inspektörerna verktyg för att utveckla spårbarhetskontrollen och 
kontrollera livsmedelsfusk. Kommunerna uppmuntras även till att samarbeta genom att ta hjälp av 
en annan kontrollmyndighet för att verifiera att spårningsuppgifter stämmer.  
Livsmedelsfusk är inte definierat i lagstiftningen. Enligt den definition som används inom EU:s 
arbetsgrupp för ”food fraud” menar man med livsmedelsfusk en medveten överträdelse av 
livsmedelslagen för ekonomisk vinning.1 Livsmedelsfusk underminerar förtroendet för hela 
livsmedelsbranschen genom att fusket skadar marknadsförutsättningarna och riskerar att snedvrida 
konkurrensen mellan företag. Livsmedelsfusk kan också vara direkt hälsofarligt, till exempel då 
produkter märks om.  

 

Projektmaterial 
Projektarbetsgruppen har tagit fram ett projektmaterial som innehåller: 

1. Spåra fusket 2018 -2019 – arbetsmaterial för kontrollen (här finns det information om hur 
checklistan ska användas och exempel på beslut) 

2. Checklista för kontroll. 
 

Avgränsningar 
Ni som deltar i projektet väljer själv hur många kontroller som utförs och rapporteras inom ramen 
för projektet. Men ju fler kontroller som rapporteras från kommunerna ju bättre slutsatser kan 
projektarbetsgruppen dra vid sammanställningen av projektet! 

De fyra verksamhetstyperna som bedömts vara aktuella för projektet är torghandel, grossistverksamhet, 
restaurang och butik. Dessa har valts både med hänsyn till att fusk förekommer samt att alla 
deltagande kommuner ska ha möjlighet att genomföra kontroller. 

Inom projektet ska inte kontroller av varor från branschanslutna butikers centrallager prioriteras, 
provtagning av produkter ska inte ingå i projektet. För att underlätta kontrollen bör heller inte 
kontroll av varor som verksamheten importerar eller exporterar omfattas. 

 

 

 

                                                
1 Livsmedelsverket PM Livsmedelsverkets arbete för att motverka livsmedelsfusk, mars 2017. Dnr 2017/01250 
 
 



   

 

Tid-och aktivitetsplan 
Sista dagen för anmälan till projektet  1 november 2018  
Kontrollperiod    1 november 2018 – 28 februari 2019  
Rapportering till projektarbetsgruppen  senast 15 mars 2019 

Anmälan 
Anmälan till projektet görs via länken: ANMÄLAN senast den 1 november.  

Rapportering 
Rapportering av projektet kommer att ske via en länk som skickas ut i början av 2019, 
tillsammans med instruktioner för hur rapporteringen ska göras.  

 

Projektarbetsgrupp - kontaktpersoner 

Om ni har frågor om projektet är ni välkomna att kontakta någon av deltagarna i 
projektarbetsgruppen: 

 
Arvid Nordland  arvid.nordland@malmo.se Malmö stad 

Elena Evald elena.evald@ystadosterlenmiljo.se Ystad-Österlens miljöförbund 

Johan Persson johan.persson@lomma.se Lomma 

Nadja Borg Jeizawi nadja.borgjeizawi@malmo.se Malmö stad 

Pia Fagerberg pia.fagerberg@hoganas.se Höganäs 

Sara Bjerke sara.bjerke@skurup.se Skurup 

Elin Ulander elin.ulander@kfsk.se Miljösamverkan Skåne/KFSK 

 
 
 
 

 

https://response.questback.com/kommunfrbundetskne/anmlantillsprafusket

