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Märkning av kött med uttryck som 
”antibiotikafritt”! Vilka konsekvenser kan det få på 
den svenska marknaden? 
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Intro

• 88 % svarat att kopplar hög 
användning till resistenta 
bakterier i miljön

• 62 % tror det finns rester av 
antibiotika i kött- och 
charkprodukter

– Antibiotikaresistens är ett alarmerande hot som sätter 
både djur och människor i fara. Vi har satt in flera 
åtgärder för att stoppa spridningen men det räcker inte. 
Vi måste vara snabbare och starkare och agera på flera 
fronter.
EU-kommissionär för hälsa och säkra livsmedel Vytenis Andriukaitis



Bakgrund till antibiotikafrågan

• 1986: Sverige först i världen med förbud mot användning av antibiotika i 
tillväxtbefrämjande syfte i djurproduktion

• 2006: Samma krav i EU

• Globalt engagemang de senaste åren:
 WHO global plan mot antibiotikaresistens (2015)
 Världsorganisationen för djurhälsa resolution om ansvarfull 

användning av antibiotika (2015)
 EU:s handlingsplan för antibiotikaresistens (2017)
 I EU:s bilaterala förhandlingar
 OECD: Policy Brief – ekonomiska konsekvenserna

• Svensk strategi för arbetet mot antibiotikaresistens (2016)



AMR Review 2015 

Användning av antibiotika per kg djur 



Handelns arbete i antibiotikafrågan 1(2)

• Dagligvaruhandeln är känd för tuff konkurrens mellan kedjorna

• Men här tar hela branschen antibiotikafrågan på allvar och kommer att jobba allt mer intensivt med 
att utveckla arbetet, sprida erfarenhet bland EU-kollegor och uppmuntra leverantörer

• Svenska jordbrukare och veterinärer förtjänar ett erkännande för sina goda insatser – bejaka 
svenska mervärden

• Handeln drivande att inkludera antibiotikaresistens i livsmedelsstrategin

• Initiativ av Axfoundation om gemensamma kriterier på vetenskaplig grund

• I februari 2016 implementering genom branschöverenskommelse där ICA, 
Axfood, Coop, Bergendahls och Lidl ingår



Handelns arbete i antibiotikafrågan 2(2)

• Antibiotika ska inte användas i tillväxtbefrämjande syfte.

• Antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär.

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

• 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.

Svdh:s branschöverenskommelse gällande animalieproduktion inom handelns egna 
märkesvaror



Lagstiftningen kring information och märkning

Märkningen av livsmedel ska:

• Vara lätt att förstå

• Väl synlig – får ej döljas

• Klart läsbar

• Beständig

• Språket ska normalt vara svenska

• Märkningen får inte vilseleda  

Livsmedelsinformation = 
information om ett livsmedel som görs 
tillgänglig för slutkonsumenterna genom en 
etikett, annat åtföljande material eller andra 
metoder, inklusive moderna tekniska 
verktyg eller muntlig kommunikation. 

Artikel 2.2 a) enligt Europaparlamentets och Rådets 
förordning (EU) 1169/2011 

Presentatör
Presentationsanteckningar
QR-kod räknas och all information som kan finnas bakom den?



Hur ”fri från”-märkning fungerar

Särskilj mellan märkning:
• av glutenfria, laktosfria eller "fria från" något annat ämne som kan orsaka allergi eller intolerans

och 

• Övrig märkning, såsom sockerfri och fri från tillsatser

 ”fri från” eller ”utan” är frivillig märkning och sådan märkning är tillåten under förutsättning att den 
inte vilseleder konsumenten enligt artikel 7 i förordning (EU) nr 1169/2011

 artikel 7 c: ”får inte märkningen av ett livsmedel vara vilseledande genom att det antyds att 
livsmedlet har speciella egenskaper, då i själva verket alla liknande livsmedel har sådana 
egenskaper, framför allt genom att närvaron eller frånvaron av vissa ingredienser och/eller 
näringsämnen särskilt framhävs”

 artikel 36: att märkningen inte får vara tvetydig eller förvillande för konsumenten och att 
märkningen i förekommande fall ska vara grundad på relevanta vetenskapliga uppgifter



Utländska exempel på märkning



Läget i Sverige – antibiotikafri märkning

• Enstaka exempel än så länge:

• Aspekter att ta i beaktande:

• Efterfrågan

• Konsumentkunskap

• Kommunicera mervärden

• Importpåverkan



Läget i Sverige – GMO

Om märkning och 
upphandling av 
livsmedel från djur 
som ätit foder med 
eller utan GMO

Uppdrag från 
Regeringen

Rapport 
från SLV 

den 1 
december

Vilseledande

Dyrt

Krångligt

Effektlöst

Slutsatser



Reflektioner över märkningarna och framtidsspaning

• Arbeta för redlighet i handeln kring begrepp och märkning

• Skilja på produktionsmetoder kontra innehåll i livsmedel

• Bidra till att upprätthålla en god djurvälfärd i Sverige

• Samtidigt vara drivande för förändringar i andra länder

• God dialog med leverantörer

• Hjälpa konsumenten att göra informativa val

I väntan på att antibiotikafri märkning lanseras på bred front i Sverige?
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