
Tid Tema Foreleser

09:00 – 09:30 Kaffe & frukt – bli kjent med Nettverksmedlemmene

09:30 – 10:00 Velkommen til første møte i Nettverksgruppen 
Introduksjon om nettverksdeltakerne – rolle i verdikjeden og hva de forventer

10:00 – 10:15 Introduksjon til hvordan forebygge matsvindel Eirin Schrøder
Eurofins Food & Feed Testing

10:15 – 10:45 Verktøy, system til sårbarhetsvurdering – introduksjon 
av Eurofins sitt metodesystem SAVE (Screening And 
Vulnerability Evaluation) 

Eurofins Food Consulting Danmark

10:45 – 11:00 Pause

11:00 – 11:45  Hva vil bruk av blockchainteknologi kunne bety for 
sporbarhet og dokumentasjon av autentisitet i matva-
reindustrien?

Petter Olsen
Nofima

11:45 – 12:30 Lunsj m/ nettverksbygging

12:30 – 13:00 Sesongvarer – risiko etter 2018 innhøsting
Gjennomgang av noen råvaregrupper som stikker seg ut 
etter 2018 sesongens klimautfordringer

Valeria Araya & Eirin Schrøder
Eurofins Food & Feed Testing

13:00 – 13:30 Analyse som verktøy til forebygging av matsvindel Gjermund Vogt
Eurofins Food & Feed Testing

13:30 – 13:45 Pause

13:45 – 14:00 Verktøy – Food Fraud Database Valeria Araya
Eurofins Food & Feed Testing

14:00 – 14:45 Matsvindel – bekjempe gjennom samarbeid og tillit Keren Bar-Yaacov 
Mattilsynet

14:45 -15:00 Pause

15:00 – 15:30 Samarbeid og planlegge sammen neste Nettverks møte

Nettverksgruppe om
MATSVINDEL
& FOREBYGGING
Vi har den glede å invitere til første møte i 
Nettverksgruppen om Matsvindel & Forebygging 
på Thon Hotel - Oslo Airport
 31. oktober kl. 09:00 - 15:30

Agenda: Påmelding eller 
spørsmål  
sendes til  

mat@eurofins.no

NB!  
Nytt sted

Ved spesifikke problemstillinger som ønskes tatt opp med Nettverksgruppens medlemmer, er det fint om disse 
sendes til oss på forhånd.  Er det ønske om å behandle spørsmål konfidensielt, så er også det mulig og vi kan da 
avtale tid i forkant av møtet for dette.

Det vil bli gitt tid for dialog og spørsmål, samt lunsj og noe snacks mellom foredragene.
Adresse for dagen: Thon Hotel - Oslo Airport, Balder allé 2, 2060 Gardermoen.



Nettverksgruppe om
MATSVINDEL
& FOREBYGGING

Keren Bar-Yaacov
Fagdirektør i Mattilsynet med ansvar for utvikling av tilsyn relatert til matsvindel og e-handel.

Utdannet veterinær, jobbet med EØS-saker for forvaltningen først i Dyrehelsetilsynet fra 
1994 og frem til 2013 i Mattilsynet. Tidligere veterinærdirektør i Mattilsynet. Jobbet 3 år i 
EU Kommisjonen med utvikling av matsvindelnettverket og EU sine koordinerte kontrollpro-
grammer for å avdekke matsvindel fra 2013 – 2015. Startet der i tilknytning til den store 
hestekjøttsaken i 2013. Kom tilbake til Mattilsynet i 2016 og startet i nåværende stilling.

Petter Olsen
Seniorforsker i Nofima med ansvar for andvendelser av IKT i næringsmiddelindustrien, spesiel 
relatert til informasjonslogistikk, produktdokumentasjon, miljøregnskap og sporbarhet.

Arbeider mest med og i EU-prosjekter, bl.a. koordinerte TraceFish i 5. rammeprogram (spor-
barhet) og WhiteFish i 7. rammeprogram (bærekraft), og  har eller hadde sentrale roller i 
prosjektene TRACE, FoodIntegrity og Authent-Net (autentisering av matens egenskaper), 
EcoFishMan og MareFrame (beslutningsstøtte relatert til fiskeriforvaltning), PrimeFish (øko-
nomi i sjømatsektoren) og ClimeFish (klimapåvirkning av sjømatproduksjon). Også over-
ordnet ansvar for å holde oversikt over all Nofimas deltakelse i internasjonale prosjekter. 
Ledet arbeidet med å lage standardene ISO 12875, ISO 12877 (sporbarhet av sjømat) og 
CWA 16960 (egenevaluering og dokumentasjon av bærekraft), og jobber generelt mye med 
utvikling av metoder og standarder spesielt relatert til elektronisk informasjonsutveksling, 
prosesskartlegging og dokumentasjon av bærekraft.

Henriette Schønwandt
Udannet Cand. Lact (mejeriingeniør). (M.Sc. in Dairy Science)
1997 – 2010: QEHS Manager Arla Foods (various sites)
2010 – 2013: QA & product manager OrifO
2013 – 2015: EHS manager SPX Flow Technology
2015 -           : Senior food consultant Eurofins Steins Lab

Rikke Dahl
Uddannet Cand. Scient. i molekylær ernæring og fødevareteknologi (M.Sc in molecular nutri-
tion and food technology)
2015 -    : Food consultant Eurofins Steins Lab.

Gjesteforelesere


