Frukostseminarium – Coops marknadsföring om
”Ekoeffekten” fälld av Patent- och marknadsdomstolen
Svenskt Växtskydd vann full framgång i den rättsliga processen mot Coop Sverige AB.
Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Coop Sverige AB vid vite om 1 000 000 kr
att vid marknadsföring av livsmedel påstå att ekologiska livsmedel är bättre och
medför färre risker än konventionellt odlade livsmedel. Med anledning av detta hälsar
KTF Utbildning välkomna till ett frukostseminarium som förklarar de kommersiella,
juridiska och vetenskapliga bevekelsegrunderna av den nu avslutade rättsliga tvisten.

Ur innehållet
•

Vad gör växtskyddsmedel för nytta?

•

Varför beslutade Svenskt Växtskydd att stämma Coop?

•

Vilka juridiska övertramp är mest flagranta i kampanjen?

•

Hur ska domen tolkas och vilka prejudicerande effekter kan förutses?

•

Är ekologisk odling neutralt behandlad av media?

•

Livsmedel till en växande befolkning, hur ser framtiden ut?

Vi vänder oss i första hand till journalister men naturligtvis är alla intresserade varmt
välkomna.

Föreläsare
Fler föreläsare kan tillkomma. Slutgiltigt program presenteras i augusti.
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Seminarieprogram
Tid

Innehåll

8.00 – 8.30

Frukosten står uppdukad

8.30 – 8.45

Bakgrunden till Svenskt Växtskydds stämningsansökan
Ida Björling, Svenskt Växtskydd

8.45 – 9.00

En översiktlig juridisk genomgång av domen.
Stefan Brandt, Lindskog Malmström Advokatbyrå

9.00 – 9.15

Ekologisk odling i media och framtidens livsmedelsförsörjning.
Torbjörn Fagerström, Lunds Universitet

9.15 – 9.30

Frågestund

Viktig information
Pris
Seminariet är kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande tas en avgift på 1000 kr (ex
moms) per person ut (ej för journalister). Det går bra att utse ersättare vid
förhinder.
Frukost ingår.
Tid & Plats
Styrelserummet, Näringslivets Hus, Storgatan 19 (T-bana Östermalmstorg)
Torsdagen 7 September 2017 kl. 8.00 – 9.30

Övrigt
Anmälan sker via formuläret på ktfutbildning.se senast fredagen den 1 september
2017. Anmälan är obligatorisk och bindande.
Vid fulltecknat seminarium eller för få deltagare vid anmälningstidens slut förbehåller
vi oss rätten att ställa in seminariet resp. att få återkomma med nytt tillfälle.
Frågor och funderingar mailas till ktfutbildning@ktf.se.
Mer information finns på www.ktfutbildning.se
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