
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 

startade sitt arbete den 28 januari 1813. 
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Antibiotikaresistens – ett globalt hot! Hur kan Sveriges 
erfarenheter bidra till lösningar för en hållbar djurhållning? 

 

Tid Tisdag den 12 november 2019, kl 13.00–17.00  

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 8 november via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 10 november, annars faktureras SEK 500 för omkostnader) 

Avgift Kostnadsfritt 

Frågor Innehåll: Per Eriksson per.eriksson@ksla.se, tel 08 54 54 77 17 

Anmälan: agneta.ohlson@ksla.se, tel 08 54 54 77 12 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Carl Fredrik von Horns stiftelse 

 

Vi har ingen tid att förlora – den globala situationen med utbredd antibiotikaresistens, AMR, är 

alarmerande idag. På djursidan är god djuromsorg, förebyggande djurhälsoarbete och hållbara 

produktionsmetoder viktiga verktyg i den internationella kampen mot AMR och något vi i Sverige arbetar 

med sedan länge. På vilket sätt kan de svenska erfarenheterna vara till nytta för länder som nu påbörjar sitt 

AMR-arbete? 

 

Seminariet tar avstamp i det arbete som Sverige inledde på 1980-talet då vi som första land i världen 

förbjöd tillväxtbefrämjande antibiotika i djurfoder. Det var långt innan resistensproblematiken hade nått de 

alarmerande nivåer som vi ser i dagsläget. KSLA vill belysa det svenska arbetet för en ansvarsfull och 

restriktiv antibiotikaanvändning i djurhållningen, där samarbetet mellan näring, myndigheter, konsumenter 

och beslutsfattare har varit en viktig framgångsfaktor. Något vi däremot har varit mindre skickliga på är att 

göra vår strategi internationellt känd.  

 

I april 2019 lade IACG, en arbetsgrupp initierad av FN:s generalförsamling, fram ett antal genomarbetade 

rekommendationer om hur en global insats för att motverka hotet mot den ökande antibiotikaresistensen bör 

utformas. Rekommendationerna tas nu vidare inom FN-systemet. Det finns med andra ord ett momentum 

för att komma vidare i arbetet mot AMR. Därför är det relevant att fråga sig hur Sverige bäst kan bidra på 

den globala arenan. 

 

Med utgångspunkt i dagens globala antibiotikasituation på såväl human- som djursidan, vill vi granska 

relevansen i den svenska verktygslådan från 80-talet. Vad är användbart i ett internationellt perspektiv för 

att uppnå en hållbar produktion som ger friska djur med minskat behov av antibiotika och ökad djurvälfärd? 

Vi ser fram emot en öppen och framåtsyftande diskussion om Sveriges roll i det internationella AMR-

arbetet och hur läkare och veterinärer – i sann One Health-anda – kan bidra till att det även i framtiden finns 

möjlighet att behandla bakteriella infektioner hos både människor och djur.  

 

Välkommen! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 

http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/63118
http://www.ksla.se/
mailto:per.eriksson@ksla.se
mailto:agneta.ohlson@ksla.se
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Antibiotikaresistens – ett globalt hot! Hur kan Sveriges 
erfarenheter bidra till lösningar för en hållbar djurhållning? 
 
Tisdagen 12 november 2019 
 
Moderator: Annika Åhnberg 

 

 

13.00  KSLA:s VD Eva Pettersson hälsar välkommen 

13.05 Presentation av dagens ämne av moderator Annika Åhnberg 

13.10 Det globala arbetet mot AMR från ett One Health-perspektiv 

Anna Zorzet, Head of ReAct Europe 

Gunilla Eklund, Näringsdepartementet 

13.45 Historik 

Sveriges insats inom antibiotikaområdet under 1980-talet och framåt 

– Kristina Nordéus, tidigare avdelningen för agrarhistoria, SLU, Lantbruksråd i Bryssel 

14.15 Panelsamtal med de som var med under resans gång  

Gunnela Ståhle, tidigare LRF 

Martin Wierup, professor em., SLU 

Torbjörn Malm, tidigare Jordbruksverket 

14.35 Kaffe 

15.05 Vad kan vi ta tillvara av vår erfarenhet och vad kan vi lära av samtiden?  

Margareta Åberg, LRF 

Maria Smith, generalsekreterare, Axfoundation 

Ulf Magnusson, professor i husdjursreproduktion, SLU Global 

Susanna Sternberg Lewerin, professor i epizootologi och smittskydd, SLU 

16.00 Panel med framtidsvision – hur blir vi bäst en del av det framtida arbetet med AMR-

problematiken? 

Margareta Åberg, LRF 

Håkan Henriksson, näringslivschef och chefsveterinär, Jordbruksverket 

Gunilla Eklund, Näringsdepartementet 

Ulf Magnusson, professor i husdjursreproduktion, SLU Global 

Susanna Sternberg Lewerin, professor i epizootologi och smittskydd, SLU 

Maria Smith, generalsekreterare, Axfoundation 

Kristina Nordéus, tidigare avdelningen för agrarhistoria, SLU, lantbruksråd i Bryssel 

Anna Zorzet, Head of ReAct Europe 

17.00 Avslutning med mingel 
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