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Synpunkter på betänkandet Friska djur behöver 

inte antibiotika - bättre verkan genom internationell 

påverkan, SOU 2022:43 
 

Djurskyddet Sverige har inte bjudits in att kommentera betänkandet, men önskar att våra 

synpunkter tas i beaktande. Utredningen är mycket välgjord och genomarbetad. Den ger en bra 

överblick över det globala problemet med antibiotikaresistens och det stora hot detta innebär för 

human- och djurhälsa samt för miljön.  

Svensk djurhållning är i vissa delar bättre än i flera andra länder. Men även i Sverige finns risker 

med den storskaliga djurhållningen. I de delar där djurskyddslagens syfte följs inom svensk 

djurhållning kan det framhävas att just djurskyddslagstiftningen bidrar till Sveriges framgångsrika 

arbete mot antibiotikaresistens. Djurskyddslagens syfte är inte endast att det ska finnas system 

som håller djur friska, utan att systemen även ska se till djurs naturliga beteendebehov och gynna 

deras välfärd. Djurskyddslagen, till skillnad från motsvarigheten i flera andra länder, syftar till att 

djur ska respekteras och deras välfärd främjas. Men det görs avsteg från detta. Som exempel kan 

nämnas att omgångsuppfödning i grisstallar kan bidra till att minska problemen med 

sjukdomsutbrott och avvänjningsdiarré. Men för tidig avvänjning av smågrisarna är också en faktor 

till sjukdomsutbrott och här har man genom förändringen i djurskyddsföreskrifterna, som 

möjliggjorde avvänjning redan vid 21 dagars ålder, gjort tydliga avsteg från djurskyddslagens 

övergripande syften. Ett ytterligare exempel på avsteg från djurskyddslagstiftningens syfte är när 

det avlivas en större djurbesättning istället för att behandla med antimikrobiella medel. Detta anser 

Djurskyddet Sverige vara djupt oetiskt. Självklart ska antimikrobiella medel inte användas till djur i 

stor skala. Men i fall som dessa är det uppenbart att en stor smittspridning beror på djurtätheten i 

stallarna. Djurskyddet Sverige anser att man inte endast ska satsa på förebyggande åtgärder inom 

de system som nu är gällande i produktionen utan faktiskt se över tätheten i djurhållningarna. 

Vi förstår att utredningen har att förhålla sig uppdragets gränser men anser att vissa av åtgärderna 

är något av konstgjord andning, när man behåller system som ger upphov till smittor. Det behöver 

satsas på en minskad köttproduktion i intensiva system och fokusera på produktion i hållbara 

system, inte endast på förebyggande arbete i de system som nu finns. Roten till flera av problemen 

med antibiotikaresistens ligger i storskalig djuruppfödning. Minskad köttkonsumtion av kött 

producerat i intensiva system är även i linje med miljömålen.  

Koccidostatika som fodertillsats i kycklingbesättningar behandlas inte alls i utredningen. I Norge 

har användningen fastats ut med goda resultat1. Enligt en EPI-Agri rapport från 20212 behöver 

detta område utredas vidare.  Vi ställer oss även frågande till att användningen av antibiotika inom 

 
1 NORM/NORM-VET 2017. Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Norway. Tromsø / Oslo 2018 
2 EIP-AGRI Focus Group. Reducing antimicrobial use in poultry farming. 2021 

 



Djurskyddet Sverige 
Hammarby Fabriksväg 25 

120 30 Stockholm 
 

08-673 35 11 
info@djurskyddet.se 
www.djurskyddet.se 

 

Org.nr. 802000–6832  │  Plusgiro 90 01 06-6  │   Bankgiro 900-1066 

fisk- och skaldjursproduktionen inte tagits upp i utredningen. Enligt Fiskhelserapporten3 från 2021 

har en ökning av bakteriesjukdomar konstaterats i norska fiskuppfödningar. Djurskyddet Sverige 

anser att det är olyckligt att utesluta denna produktion från utredningen eftersom det inom Sverige 

finns önskemål om att öka produktionen och det förs tydliga diskussioner internationellt om 

regelverk. Redan nu är produktionen stor i världen.  

Enligt Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsmiljörisker med antibiotikaresistenta bakterier från 2018, är 

risken att utsättas för ESBL-bildande tarmbakterier förhöjd för personer som arbetar inom 

kycklinguppfödning. Problemet synes vara import av avelsdjur. Detta är ytterligare ett exempel på 

att den svenska djurhållningen som industri kan bidra till spridning av resistenta bakterier. I stället 

bör man ställa om produktionen och inte importera djur eller avelsmaterial.   

Mer forskningsanslag bör reserveras för forskning som rör användning av antibiotika till djur 

eftersom utredningen visar att denna del av forskningen har färre anslag än forskningen inom 

humansidan.  

Nedan följer synpunkter på specifika kapitel i utredningen.  

4. Svenska myndigheters internationella insatser inom policyutveckling, 

utvecklingssamarbete och forskning 

Det är viktigt att översynen av EU:s djurskyddslagstiftning sker framåtsyftande och att Sverige 

driver frågan om ett starkare djurskydd, inte tvärtom med intentionerna att sänka de svenska 

reglerna. Ett bra fungerande djurskyddsarbete, med syfte på god djurvälfärd ger bevisligen en 

minskning av antibiotikaanvändning. Sverige bör även verka för att begreppen i den nya 

veterinärmedicinska lagstiftningen definieras på ett tydligare sätt. Förbud mot rutinmässig och 

förebyggande behandling samt mot metafylaktisk behandling måste förtydligas och det måste 

arbetas vidare för implementering och kontroll av huruvida lagstiftningen efterlevs.  

Vi anser att det är viktigt att se till att det finns kompetens och finansiella resurser till 

sekundering av personal till WOAH och FAO.  

7. Insatser för att främja varor producerade med ansvarsfull 

antibiotikaanvändning inom handel och inköp 

Ursprungsmärkning av animaliska produkter inom restaurangbranschen anser vi kan tänkas öka 

intresset hos allmänheten gällande både djurvälfärd och antibiotikaanvändning, eftersom det visat 

sig att det finns en diskrepans mellan åsikter och handlingar. Vi tror att information och märkning 

kan öka intresset hos allmänheten genom att de faktiskt ges möjlighet att göra medvetna val.  

8. Utvärdering av det internationella arbetet mot målen i den svenska 

antibiotikastrategin 

De projekt som bedrivits och bedrivs avseende ansvarsfull antibiotikaanvändning anser vi ska 

innefatta inte endast krav på ansvarsfull antibiotikaanvändning, utan även tydliga aspekter på 

djurvälfärd. Sverige har expertis inom områdena både vad gäller ansvarsfull antibiotikaanvändning, 

vilket innebär antibiotikabehandling där den behövs och förebyggande arbete, samt experter på 

djurvälfärdsområdet. Eftersom utredningen beskriver att interventioner för att förändra 

 
3 Sommerset I, Walde C S, Bang Jensen B, Wiik-Nielsen J, Bornø G, Oliveira VHS, Haukaas A og Brun E. 
Fiskehelserapporten 2021, Veterinærinstituttets rapportserie nr. 2a/2022, utgitt av Veterinærinstituttet 2022 
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djurhållningar tar lång tid är det beklagligt att de svenska forskningsprojekten har alltför 

begränsade budgetar och pågår över för korta tidsperioder. 

11. Styra konsumtion mot livsmedel producerade med ansvarsfull 

antibiotikaanvändning 

Eftersom handelspolitiska åtgärder är svåra eller omöjliga att införa på nationell nivå, anser vi att 

Sverige bör arbeta för att utreda möjligheterna att införa sådana på EU-nivå.  

Vi förstår att det är effektivt om konsumenterna efterfrågar livsmedel som är producerade med 

ansvarsfull antibiotikaanvändning. Men eftersom relativt få konsumenter faktiskt är medvetna om 

kopplingen mellan antibiotikaanvändning i livsmedelsproduktionen och antibiotikaresistens och att 

de även tenderar att lita på myndigheterna gällande livsmedelssäkerhet och kontroll, ser vi inte att 

ansvaret ska läggas på konsumenterna.  

Vad gäller animalieprodukter som används inom restaurang och storhushåll måste krav ställas på 

förtagen om att vara transparanta med antibiotikaanvändningen inom djurhållningen. Här anser vi 

att Sverige på EU-nivå behöver arbeta för att ta fram regler för djurvälfärd och ansvarsfull 

antibiotikaanvändning. Det måste utredas huruvida det blir ett handelshinder för länder utanför 

unionen att exportera till EU samt att även arbeta för att påverka WTO:s SPS-avtal och TBT-avtal.  

Eftersom svenska produkter redan nu produceras med ansvarsfull antibiotikaanvändning och det 

är en stor andel svenska animaliska produkter som säljs inom dagligvaruhandeln, finns inget syfte 

att införa en nationell lagstiftning endast för att få bukt med de produkter som säljs inom restaurang 

och storkök. Däremot ser vi en stor potential om man inom EU kan få till bestämmelser och 

märkningar. 

12. Förslag om exportinitiativ: Healthy Animals – Healthy Business 

För att förbättra arbetet mot antibiotikaresistens i andra länder ser vi positivt på förslaget om ett 

exportinitiativ, där export av svenska lösningar för hållbara livsmedelssystem kan bidra till 

lösningen med antibiotikaresistens. Den svenska modellen med förebyggande arbete under 

devisen: friska djur behöver inte antibiotika bör däremot utökas och innefatta även djurvälfärd och 

lägre beläggning i djurstallar.  

Förslaget med en förstudie är bra, men vi anser inte att utredningen ska föreslå vilket 

forskningsinstitut som ska utföra denna utan en öppen utlysning bör göras, så att rätt kompetens 

inkluderas. Friska djur ska inte enbart anses vara fysiskt friska utan även psykiskt välmående. 

Därför bör experter inom djurvälfärd ingå i samverkan. Detta skulle gagna Sverige då EU just nu 

ser över djurskyddsbestämmelserna och Sverige har flertalet experter inom området.  

13. Hur myndigheternas arbete kan effektiviseras och utvecklas 

Utredningen menar att ett svenskt deltagande i WOAH är en viktig arena att påverka i. WOAH har 

även efterfrågat svensk expertis och därför ser Djurskyddet Sverige det som nödvändigt att det 

finansieras för att prioritera denna fråga och tillsätta resurser. Vi menar att den svenska modellen 

både gällande ansvarsfull antibiotikaanvändning och den svenska djurskyddslagstiftningen bör 

representeras av experter inom områdena.  
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14. Veterinär antibiotikaförskrivning 

Den svenska framgången med mindre antibiotikaförskrivning till djur torde även den kunna spridas 

som information till djurhållare i andra länder. Ökad medvetenhet hos svenska veterinärer och 

djurägare om resistenta bakterier hos hundar ledde till minskad förskrivning. Vi anser att Sveriges 

goda exempel behöver spridas och att veterinärer internationellt kan ges stöd i form av information 

de kan ge till djurhållarna, i de fall de inte förskriver antibiotika.  

Att veterinärer ges avans på antibiotikaförskrivning är rent kontraproduktivt och Sverige måste 

självklart arbeta för att ändra på detta. Vi anser att det är ett mycket bra förslag att ge SLU i 

uppdrag att driva en kunskapsmission riktad till undervisande personal på europeiska 

veterinärfakulteter, samt att det undersöks hur avans på antibiotikaförsäljning bidrar till resistens.  

15. Hållbara investeringar ur ett antibiotikaperspektiv 

Finansinspektionen har ett övergripande uppdrag som innebär att de ska verka för ett stabilt 

finansiellt system som ska bidra till en hållbar utveckling och ett högt konsumentskydd. Vi anser att 

det redan nu skulle behövas konkreta förslag på hur företag ska inkludera antibiotikaresistens i 

hållbarhetsredovisningarna. Det bör finnas en stor potential till att styra utvecklingen mot en 

ansvarsfull antibiotikaanvändningen genom att styra investeringar. Eftersom antibiotikaresistens är 

ett stort och världsomfattande hot mot miljö, human- och djurhälsa måste krav ställas på 

finansmarknaden. Detta bör göras i nästa uppdatering av den svenska strategin mot 

antibiotikaresistens, så som utredningen föreslår. Vi tror inte att finansbranschen kommer att ta 

egna initiativ till att ha med antibiotikaresistens som en parameter i arbetet med hållbara 

investeringar, utan behöver tvingas till detta. Vi tror även att om kriterier på god djurvälfärd 

omfattas i hållbarhetsredovisningarna så kommer antibiotikaanvändningen att minska inom 

djurhållningen. Därför ser vi inte bara att det ska finnas krav på att man arbetar med minskad 

antibiotikaanvändning, utan att krav på en god djurvälfärd även ställs.  

Vad gäller EU:s taxonomi för hållbara investeringar ser vi inte att arbetet med minskad 

antibiotikaanvändning endast tillhör den sociala taxonomin, utan borde kunna omfattas av 

taxonomin för miljö- och klimatmål.  

 

För Djurskyddet Sverige 

Åsa Hagelstedt  Anna Lundvall 

Generalsekreterare  Sakkunnig 

 

 

 

 

 

 

 


