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Anknytningen till dagens tema och världen

”A move away from ‘grain 
fundamentalism’ to higher
quality milk, meat and egg 
calories to fight malnutrition”, 
CGIAR, 2018

UNICEF beräknar

att 149 miljoner barn 

i världen är ”stunted” 

Mjölkprodukter reducerar förekomsten av ”stunting”

Vietnam, Lien et al., 2009; Bangladesh, Choudhury and Headey, 2018



Produktiva djur, emissioner och djurhälsa

l ”..animal-sourced food produced in resilient, 

sustainable & low-GHG emission systems 

present major opportunities for adaptation & 

mitigation while generating significant

co-benefits in terms of human health”

ippc, augusti 2019

Friska djur producerar

mer mjölk, ägg och kött

per emissionsenhet!

Mycket stor variation 

mellan länder vad gäller 

effektivitet. Beror på 

skötsel, hälsa, foder 

och gener. 



Djurhållningen bedöms vara den största användaren av antimikrobiellla

läkemedel globalt, f.f.a. p.g.a. förebyggande använding och som

tillväxtbefrämjare

Global estimate, Van Boeckel et al., 2015

Pig>Chicken>>Cattle

Fig. S9. Antimicrobial consumption for food animal production by country, in 

2013 (light red) and projected for 2030 (dark red). Van Boeckel et al., 2017

Djurhållningen och AMR



Utveckling och spridning av antibiotikaresistens 
hotar produktivitet och produktion globalt

World Bank, 2016



Länken mellan djurhållning och människor

”Interventions that restrict antibiotic use in food-producing animals are associated

with a reduction in the presence of antibiotic-resistant bacteria in these animals.

A smaller body of evidence suggests a similar association in the studied human 

populations, particularly those with direct exposure to food-producing animals. 

The implications for the general human population are less clear, given the 

low number of studies.” Tang et al.,  The Lancet Planetary Health, November 2017



Data from 70 non-EU countries

European Commission, 2017

Förskrivningen av läkemedel



Försäljningen av veterinära läkemedel

I flera länder kommer läkares och veterinärers inkomster till stor, eller

största, del från försäljning av läkemedel. “A perverted incentive”?

FVE, 2015



Försäljningen av antimikrobiella veterinära 
läkemedel för livsmedelsproducerande djur i de 
Nordiska länderna är lägst i Europa

ESVAC, 2018



Professionellt djurhälsoarbetet minskar
behovet av antibiotika –
sjukdomsförebyggande åtgärder är nyckeln

Animal Husbandry

Biosecurity

Vaccinations

Good animal husbandry forms 

the basis of disease prevention, 

effective biosecurity act as a 

broad-range filer of infectious 

agents and vaccinations target 

specific pathogens.

Här gör mjölk-

producenter 

ett utomordentligt

arbete!



Och när antibiotika används skall den 

användas ansvarsfullt och på ett medicinskt

rationellt sätt. Generella rekommendationer: 

➢ use only quality-controlled drugs and 

➢ avoid antibiotics critical for humans,

➢ treat only for therapeutic purposes and 

➢ strive for treating animals individually (except for  
poultry),

➢ treat only after a proper clinical diagnosis (if needed 
after microbiological diagnosis), 

➢ use only antibiotics adequate for the diagnosis and 

➢ in correct dosage and duration, and finally, 

➢ respect withdrawal periods.



Funkar det?

* 2016, **2004
Sources: ESVAC, SVA/SVARM, Växa

Trait (National data) 1989 2018

Sales of Ab mg/PCU (all farm animals) 32 12 *

Resistance (Pencillinase+ Staph. A.) 8-10% 2%

Incidence treated mastitis 25% ** 7%

ECM Kg Milk/cow/year 7 500 10 250

Produktivitet 👍

Ekonomi…



Nordisk mjölkproduktion världsledande



On-line course Future Learn /SLU, starts 26 August

”Effective Livestock production with low use of antibiotics

Contact: sandra.nohrborg@slu.se

WWW.SLU.SE/LAMP

https://www.youtube.com/watch?v=QZmDVNNN54M&feature=youtu.be
http://www.slu.se/LAMP

