Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens främjar till samhällets gagn med stöd
av vetenskap och praktisk erfarenhet 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.

Webbinarium – måndag 8 november 2021

Hur ska vi handla?

Kan och bör internationell handel bli ett verktyg i arbetet mot
AMR/antibiotikaresistens?
AMR (antimikrobiell resistens) och antibiotikaresistens är av Världshälsoorganisationen (WHO) klassat som ett av de tio
största hoten mot människors hälsa. Sverige har visat att det går att minska användningen av antibiotika radikalt, men problemet är globalt. Svenska aktörer inom alla samhällssektorer – politik, myndigheter, akademi, näringsliv och ideella organisationer – är aktiva i arbetet internationellt och här hemma.
I de globala relationerna är handelspolitik och handelsavtal mycket viktiga. År 2022 träder en ny EU-förordning rörande veterinära
läkemedel i kraft. År 2022 träder en ny EU-förordning rörande veterinära läkemedel i kraft. Ett motiv för lagstiftningen är behovet av
regler som motverkar uppkomsten av antimikrobiell resistens. Men förordningen väcker motstånd
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på grund av att den innehåller krav på hur även importerade livsmedel av animaliskt urspring produceMåndag 8 november 2021
ras. och flera länder har i WTO väckt frågan om detta regelverk inte i själva verket är ett handelshinder.
I Antibiotikaplattformen från gård till gaffel samverkar KSLA och Axfoundation för att öka takten i
arbetet mot AMR (antimikrobiell resistens) och antibiotikaresistens med fokus på livsmedelssystemen. En viktig del i verksamheten är kunskaps- och nätverksseminarier. Nu har turen kommit till de
viktiga och aktuella frågorna kring internationell handel. Sverige är ett frihandelsvänligt land, men
kan vi förena den inställningen med det starka behovet av ytterligare minskningar av antibiotikaanvändning globalt?
Seminariet kommer att belysa hur Sveriges arbete med EU:s handelsavtal och hållbarhetsfrågor
kopplade till dem bedrivs generellt, vad konflikten kring EU:s förordning handlar om samt ge exempel på hur ett importerande företag hanterar dessa frågor i praktiken.
Varmt välkommen!
Eva Pettersson					

kl 14–16. Webbinariet sänds
via Zoom, länken mejlas ut
dagen före.

Anmälan

Senast den 5 november
på denna länk:
https://dinkurs.se/75616

Frågor

Innehåll: Linda Cederlund
linda.cederlund@ksla.se
tel 08-54 54 77 24
Övrigt: Agneta D Ohlson
agneta.ohlson@ksla.se
tel 08-54 54 77 12
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13:45		

Uppkoppling och samling

14:00		
		

Välkommen
Linda Cederlund, akademiagronom och Jordbruksavdelningens sekreterare, KSLA

14:05		
Praktisk information
		Moderator Annika Åhnberg*
14:10		
		

På gång inom Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel
Maria Smith, generalsekreterare, Axfoundation

14:20		
		

EU:s frihandelsavtal och AMR
Björn Strenger, WTO-enheten, Kommerskollegium

14:40		
		

Potentiella handelskonflikter kring EU:s nya förordning om veterinära läkemedel
Christina Lindström, ämnesråd, Näringsdepartementet

15:00		

Bensträckare

15:05		
		

Så arbetar vi med antibiotikafrågor
Calle Ramvall, miljö- och kvalitetschef, Norvida

15:25		

Gemensam diskussion

15:55		

Frågestund och diskussion kring AMR/antibiotiakresistens i relation till internationella handel

		

*) Ledamot i KSLA
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