
Antibiotikaresistens 
i Sverige vs EU
Förekomsten av antibiotikaresistens bland bakterier hos 
matfågel (kyckling och kalkon) i Sverige är mycket låg. 

I EU:s övervakning av antibiotikaresistens hos bak-
terier från djur undersöks bland annat tarmbakterier 
(kolibakterier) från slumpmässigt utvalda friska djur 
vid slakt. 

Resultatet speglar hur användningen av antibiotika 
över tid har påverkat djurpopulationens bakterieflora. 
Man kan se det som ett ekologiskt fotavtryck. Därför 
används ofta begreppet indikatorbakterier för denna 
typ av undersökning.

Normalfloran anses utgöra ett lager av resistensgener 
som på olika sätt kan spridas till andra bakterier hos 
djur och människor.

Stor skillnad

I Sverige är målsättningen att alltid arbeta förebyg-
gande för att minska behovet av att behandla våra djur 
med antibiotika, Under de år då det har förekommit 
någon behandling alls har det skett i samband med 
något slags problem, innan detta har identifierats och 
åtgärdats. Då har det skett enbart när det har funnits 
behov av djurskyddsskäl ”så lite som möjligt men så 
mycket som behövs”.

Svensk Fågel är branschorganisationen för svensk kyckling och kalkon. Vi representerar hela kedjan, från avelsföretag, kläckerier och fodertill-
verkare till bönder och slakterier. Medlemsföretagen är: Kronfågel, Guldfågeln, Atria Sweden, Knäreds Kyckling, Bjärefågel och Ingelsta Kalkon. 
Alla arbetar mot samma mål – att ta fram världens bästa kyckling och kalkon.
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Maria Donis, VD Svensk Fågel

Mobil: 0708-25 48 58, E-post: maria.donis@svenskfagel.se

www.svenskfagel.se

Kartbilden illlustrerar hur 
användning/överanvändning 
av antibiotika kan spegla graden 
av antibiotikaresistens. Använd-
ningen av antibiotika till matfågel 
i Sverige och i de övriga nordiska 
länderna är mycket låg, vilket 
resulterar i få resistenta tarm-
bakterier. Ju mörkare grönt i 
kartan – desto färre bakterier bär 
resistens. Alltså ju mörkare grönt 
desto bättre.

Källa: ECDC och EFSA, The European 
Union summary report on antimicrobial 
resistance in zoonotic and indicator 
bacteria from humans, animals and food 
in 2017/2018 (Figur 34 c, sid 76)  


