
 

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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Friska djur behöver inte antibiotika! 
     

 
 
AMR – antimikrobiell resistens är ett växande globalt hot. I fokus för debatt och åtgärder står ofta 
användningen av antibiotika inom sjuk- och hälsovård. Men globalt används den mesta 
antibiotikan inom djurhållningen. Sverige har sedan 80-talet bedrivit ett omfattande och 
framgångsrikt arbete för att minska denna användning. Hur kan vi på bästa sätt dela med oss av 
kunskap, kompetens och erfarenheter till andra länder? 
I augusti 2022 överlämnade utredaren Ann Lindberg till regeringen betänkandet: 
Friska djur behöver inte antibiotika – bättre verkan genom internationell 
påverkan (SOU 2022:43). Utredningen remissbehandlas för närvarande och 
remissvaren ska vara inlämnade senast den 20 februari 2023. 
 
"Antibiotikaplattformen från gård till gaffel” är ett initiativ av KSLA och 
Axfoundation.  Detta möte är ett av plattformens kunskaps- och nätverks-
seminarier. Ambitionen med plattformen är att öka takten i arbetet mot 
antimikrobiell resistens och antibiotikaresistens med fokus på livsmedels-
systemen. Läs mer i KSLAT 5-23 om antibiotikaresistens med fokus på djur.  
 
Seminariet ger en unik möjlighet att ta del av utredningens förslag och experters 
kommentarer till förslagen, samt delta i diskussionen. 
Varmt välkomna! 
 
Eva Pettersson, Akademisekreterare och vd             
 
Denna aktivitet finansieras med stöd av KSLA:s stiftelse A.W. Bergstens fond 

Tid & plats 
Tisdag 7 februari 2023 
kl. 13.00 – 16.00. 
Deltagare medverkar på 
plats eller via Zoom. Länken 
mejlas ut dagen före.  
   
Anmälan 
Senast den 6 februari 2023 
på denna länk 
 
Avgift 
Detta möte är utan kostnad. 
 
Frågor 
Innehåll: Linda Cederlund 
08-5454 7724 
linda.cederlund@ksla.se 
 
Övrigt: Agneta D Ohlson 
08-5454 7712 
agneta.ohlson@ksla.se 

http://www.ksla.se/
https://www.regeringen.se/remisser/2022/12/remiss-av-sou-202243-friska-djur-behover-inte-antibiotika---battre-verkan-genom-internationell-paverkan/
https://www.regeringen.se/remisser/2022/12/remiss-av-sou-202243-friska-djur-behover-inte-antibiotika---battre-verkan-genom-internationell-paverkan/
https://www.ksla.se/pdf-meta/kslat-5-2022-miraklet-som-skapat-ett-monstert/
https://dinkurs.se/84190
mailto:linda.cederlund@ksla.se
mailto:agneta.ohlson@ksla.se
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Friska djur behöver inte antibiotika! 
 
Moderator: Annika Åhnberg, KSLA 
 
 
13.00 Välkommen 

Peter Normark, akademisekreterare och vd 

13.15 Friska djur behöver inte antibiotika – övergripande presentation av 
utredningens förslag. Ann Lindberg*, särskild utredare, generaldirektör, SVA 

13.30 
  

Veterinärerna – en nyckelgrupp för en ansvarsfull antibiotikaanvändning,  
Inledning: Sanna Sternberg Leverin, professor i Epizootologi & Smittskydd, 
programchef, SLU Future One Health  
Kommentar: Ann Lindberg 
Frågor & diskussion  

14.10 PAUS med frukt och fika 

14.30 Hur märks det? Utmaningar och möjligheter i ett konsumentperspektiv  
Inledning: Anna Andersson, fil.dr., AgriFood Economics Centre, SLU  
Kommentar: Anna Ullman, sekreterare i utredningen  
Frågor&diskussion 

15.00 Healthy animals, healthy business – utredningens exportinitiativ 
Inledning: Business Sweden, tbc 
Kommentar: Ann Lindberg* 
Frågor&diskussion  

15.40 Avslutande diskussion 

16.00 Mingel med tilltugg i foajén 

 
*) Ledamot i KSLA 

http://www.ksla.se/

