
 

 

Hållbar användning av antibiotika till livsmedelsproducerande djur:  
Kriterier och bakgrund 

 
Alla aktörer inom livsmedelskedjan har ett ansvar för att utveckling och spridning av 
antibiotikaresistens hos de livsmedelsproducerande djuren minimeras. Friska djur och god hygien 
är grunden för ett minimerat behov av antibiotika1 i djurhållningen. Genom förebyggande 
djurhälsovård omfattande god djurmiljö, god skötsel, lämpligt djurmaterial och fullvärdigt foder 
minskas risken för sjukdomsutbrott. Smittspridning minimeras genom biosäkerhetsåtgärder på 
gårdsnivå och minimerad handel med levande djur. Friska djur innebär att djuren inte behöver 
behandlas med läkemedel. Därigenom minskar risken för utveckling och spridning av 
antibiotikaresistenta bakterier. Detta gynnar både djur- och folkhälsa. 
 
Det finns en tydlig koppling mellan god djurvälfärd och friska djur, och förslaget till kriterier 
omfattar därför även djurvälfärd. Konsumenterna visar också ett allt större intresse för att de djur 
som hålls för livsmedelsproduktion har haft en god djurvälfärd. Konsumenterna förväntar sig av 
handeln att de varor som finns i utbudet produceras med ett minimimått av djurvälfärd på samma 
sätt som man förväntar sig att livsmedelssäkerheten är tillfredsställande.  

Kriterier 

 
1. Antibiotika ska inte användas i tillväxtbefrämjande syfte. 

 
2. Antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär. 

 
3. Utförlig dokumentation av all användning av antibiotika, inklusive via foder och vatten. 

Ansvarig veterinär ska regelbundet gå igenom och signera dokumentationen.  
 

4. Om antibiotika återkommande används till alla djur i en viss ålderskategori ska skälen för 
detta dokumenteras, utredning ska genomföras av veterinär och ett åtgärdsprogram för att 
motverka hälsoproblemen ska tas fram och tillämpas.  
 

5. En hälsoplan med rutiner för förebyggande hälsovård och minskad smittspridning ska finnas 
och följas. Planen ska ha fokus på strategiskt förebyggande djurhälsoarbete inklusive 
smittskydd och ska åtminstone omfatta: 

 Behov av karantän, vaccinationer och andra åtgärder för att förbättra hälsan. 

 Rutiner för smittskydd för besökare och vid in- och utförsel av djur till/från 
besättningen. 

                                                           
1
 Antibiotika definieras i detta dokument som naturliga och syntetiska substanser som vid behandling av 

djur har en hämmande eller avdödande effekt på bakterier. Antiparasitära medel, desinfektionsmedel och 
antiseptika ingår inte i definitionen.  



 Rutiner för djurflöden och smittskydd inom besättningen. 

 Rutiner för rengöring och desinfektion av stallar. 
Rutiner för att hantera återkommande hälsoproblem i olika åldersgrupper. 
 

6. Djur får inte hållas i bur 
 

7. Djur får inte stympas 

  



Bakgrund 

 
Antibiotika – landlevande djur 
 
Alla aktörer inom livsmedelskedjan har ett ansvar för att utveckling och spridning av 
antibiotikaresistens hos de livsmedelsproducerande djuren minimeras. Friska djur och god hygien 
är grunden för ett minimerat behov av antibiotika2 i djurhållningen. Genom förebyggande 
djurhälsovård omfattande god djurmiljö, god skötsel, lämpligt djurmaterial och fullvärdigt foder 
minskas risken för sjukdomsutbrott. Smittspridning minimeras genom biosäkerhetsåtgärder på 
gårdsnivå och minimerad handel med levande djur. Friska djur innebär att djuren inte behöver 
behandlas med läkemedel. Därigenom minskar risken för utveckling och spridning av 
antibiotikaresistenta bakterier. Detta gynnar både djur- och folkhälsa. 
 
Förslaget då det gäller antibiotika baseras i huvudsak på rekommendationer som finns i Code of 
Practice to minimize and contain antimicrobial resistance (CAC/RCP 61-2005, nedan kallat Codex), 
framtagna av Codex Alimentarius. 
 
Kriterier, Codextext och kommentarer 
Leverantören ska ha dokumenterade rutiner som bidrar till ansvarsfull användning och minskat 
behov av antibiotika i samband med produktionen av de varor som levereras under avtalstiden.  
 
I rutinerna ska minst ingå: 
 
1. Antibiotika ska inte användas i tillväxtbefrämjande syfte. 

Codex para 8 definierar ansvarsfull användning av antibiotika. Ansvarsfull användning 
inkluderar inte tillväxtbefrämjande syfte i avsaknad av riskvärdering avseende folkhälsa. Inom 
EU är användning av antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte inte tillåtet.  

2. Antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär. 

Codex para 59 punkt 3: antibiotika ska endast användas i enlighet med veterinärens 
ordination, produktinformation eller veterinärens råd.  

Kommentar: Vi föreslår här ett skarpare krav än Codex. Det är inte rimligt att endast 
tillverkarens produktinformation ska kunna ligga till grund för en djurägares val av 
behandlingsstrategi. Detta är heller inte i linje med andra punkter i samma paragraf i 
Codexvägledningen. Inom EU är det krav på veterinär ordination i samband med all 
användning av antibiotika till djur.  

3. Utförlig dokumentation av all användning av antibiotika, inklusive via foder och vatten. 
Ansvarig veterinär ska regelbundet gå igenom och signera dokumentationen.  

Codex para 59 punkt 11: Djurägaren ansvarar för att dokumentation av all användning av 
veterinär antibiotika. Utförliga specifikationer finns angivna i Codexvägledningen. Krav på 
dokumentation finns också inom EU. Codex para 56 anger att veterinären regelbundet ska gå 
igenom dokumentationen för att försäkra sig om följsamhet.  

4. Om antibiotika återkommande används till alla djur i en viss ålderskategori ska skälen för 
detta dokumenteras, utredning ska genomföras av veterinär och ett åtgärdsprogram för att 
motverka hälsoproblemen ska tas fram och tillämpas. 

                                                           
2
 Antibiotika definieras i detta dokument som naturliga och syntetiska substanser som vid behandling av 

djur har en hämmande eller avdödande effekt på bakterier. Antiparasitära medel, desinfektionsmedel och 
antiseptika ingår inte i definitionen.  



Codex para 47: Veterinären ansvarar för att identifiera återkommande sjukdomsproblem och 
för att utveckla alternativa strategier för att förebygga eller behandla infektioner. Detta kan 
innebära ändringar i djurhållningen eller vaccinationer om vaccin finns tillgängliga. I para 59 
anges bland annat att djurägaren är skyldig att underrätta veterinären om återkommande 
sjukdomsproblem. Det anges också att antibiotika bara får användas när det är nödvändigt 
och inte istället för bra skötsel, hygien och andra förebyggande åtgärder. 

9. En hälsoplan med rutiner för förebyggande hälsovård och minskad smittspridning ska finnas 
och följas. Planen ska ha fokus på strategiskt förebyggande djurhälsoarbete inklusive 
smittskydd och ska åtminstone omfatta: 

 Behov av karantän, vaccinationer och andra åtgärder för att förbättra hälsan. 

 Rutiner för smittskydd för besökare och vid in- och utförsel av djur till/från 
besättningen. 

 Rutiner för djurflöden och smittskydd inom besättningen. 

 Rutiner för rengöring och desinfektion av stallar. 

 Rutiner för att hantera återkommande hälsoproblem i olika åldersgrupper. 

Codex para 59 punkt 2: producenten ansvarar för att tillsammans med ansvarig veterinär 
tillämpa en hälsoplan i vilken förebyggande åtgärder ska beskrivas. Även andra punkter i para 
59 är relevanta för kriterium 5. 

 
Djurvälfärd – landlevande djur 
I artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt erkänns djur som kännande varelser, 
och enligt samma artikel ska full hänsyn tas till djurens välfärd vid utformning och genomförande 
av unionens politik. Konsumenterna visar också ett allt större intresse för att de djur som hålls för 
livsmedelsproduktion har haft en god djurvälfärd, 2010 ansåg 64 % av konsumenterna inom EU 
att detta är en angelägen fråga. I Sverige är prioriteringen av djurvälfärd ännu högre, 74 % av de 
svenska konsumenterna ansåg i samma undersökning att detta är viktigt.3 Konsumenterna 
förväntar sig av handeln att de varor som finns i utbudet produceras med ett minimimått av 
djurvälfärd på samma sätt som man förväntar sig att livsmedelssäkerheten är tillfredsställande. 
 
Regelverket inom EU och i länder utanför EU då det gäller djurskydd håller dock varierande nivå. 
För att kunna garantera en miniminivå då det gäller djurvälfärd föreslås följande kriterier: 
 
6. Djur får inte hållas i bur 

Grundprincipen är att djur inte ska hållas i bur. Med bur avses här en djurhållningsform som 
inte medger att djuret kan vända sig, inklusive former som baseras på uppbundna djur. 
Formen för djurhållning varierar och kraven varierar därför för olika djurslag. Principen är att 
en avgränsning för hållande av djur (box, s.k. inredd bur för värphöns, etc.) ska medge att 
djuren kan vända sig, att alla djur i gruppen samtidigt kan ligga obehindrat på ett plant 
underlag (undantaget fjäderfä där alla djur samtidigt ska kunna sitta på en sittpinne) samt att 
djuren har tillgång till foder, vatten och strömaterial eller annat mjukgörande golvmaterial. 

 
7. Djur får inte stympas. 

Ingen stympning av djuren får förekomma utöver vissa specificerade ingrepp. Dessa är: 

 Kastration utförd på unga djur och under bedövning. Avhorning utförd under 
bedövning. Dessa ingrepp får utföras för att förbättra djurvälfärden och 
arbetarskyddet genom att minska aggression (kastration) och risk för 
stångningsskador (avhorning). Utveckling och användning av alternativa metoder till 
sådan stympning ska uppmuntras.  
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 http://www.efsa.europa.eu/en/riskcommunication/riskperception.htm 
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 Borttagande av övertaliga spenar på kalvar av nötkreatur. 

 Nosringning av tjur. 

 Identitetsmärkning av djur. 

 Borttagande av den yttersta delen av den inre tån på tunga köttrastuppar under 
förutsättning att syftet med ingreppet är att skydda hönorna från skador vid parning. 
Ingreppet ska göras innan djuret har uppnått 24 timmars ålder. 

 
Stympning som t.ex. svanskupering, näbbtrimning eller annan stympning utöver den här 
specificerade får inte förekomma. Övriga operativa ingrepp får endast förekomma vid 
veterinärmedicinsk indikation. Sådana ingrepp får endast utföras under bedövning. 



Antibiotika – landlevande djur, jämförelse mellan Codex och regelverk 

 Codex EU Sverige 

1. Antibiotika ska inte användas i 
tillväxtbefrämjande syfte. 

Codex para 8 Inte tillåtet Se EU 

2. Antibiotika får endast användas efter 
ordination av veterinär. 

Codex para 59 punkt 3 -  
kravet striktare än Codex  

Dir 2001/82 para 66-67 Se EU, ska ha undersökt djuren 
eller gjort utredning på plats 
SJVFS 2013:42 

3. Utförlig dokumentation av all användning av 
antibiotika ska finnas. Denna ska även innehålla 
information om användning via foder och vatten. 
Dokumentationen ska sparas i minst 5 år. 
Ansvarig veterinär ska regelbundet gå igenom och 
signera dokumentationen 

Codex para 59 punkt 11 

Codex para 56 

Inget krav på signering 

Dir 2001/82 69 anger baskrav, 
MS kan bestämma om ytterligare 
krav 

Inget krav på signering 

Se EU, vid villkorad behandling 
mer utförlig dokumentation, 
kontroll av veterinär och 
signering i 
djurskyddsdeklarationen 
SJVFS 2013:42 

4. Om antibiotika används till alla djur i en viss 
ålderskategori ska skälen för detta särskilt 
dokumenteras av veterinär och en skriftlig plan 
för utfasning av sådan behandling ska finnas och 
följas. 

Codex para 47 & para 59 Inga krav Inga uttalade regelkrav, 
indirekt bör detta dock vara 
fallet vid villkorad behandling 
enl SJVFS 2013:42  

5. En hälsoplan med rutiner för förebyggande 
hälsovård och minskad smittspridning ska finnas 
och följas. Planen ska ha fokus på strategiskt 
förebyggande djurhälsoarbete inklusive 
smittskydd och ska åtminstone omfatta : 

Behov av karantän, vaccinationer och andra 
åtgärder för att förbättra hälsan.  
Rutiner för djurflöden 
Rutiner för rengöring och desinfektion av stallar. 

Codex para 59 Inga krav Följer i princip av anslutning till 
organiserad djurhälsovård enl 
SJVFS 1993:42 
 

 


