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I de flesta länder, men inte i de nor-
diska, anser man att det är ekonomiskt
omöjligt att bedriva animalieproduk-
tion i industriell skala utan antibiotika.
Man ser antibiotika främst som styrme-
del för att nå en effektiv produktion.

På grund av resistensutvecklingen är
man utanför Skandinavien numera ofta
hänvisad till moderna fluoriderade ki-
noloner och moderna cefalosporiner för
att klara infektionsproblemen. Efter sex
till sju års användning är emellertid re-
sistensutveckling mot kinoloner hos så-
väl luftvägspatogener som tarmpatoge-
ner ett växande problem i Europa.
Överanvändningen av antibiotika har
skapat en pool av vankomycinresisten-
ta enterokocker, kinolonresistenta
Campylobacter samt multiresistenta
salmonella- och kolibakterier i Europa. 

I Sverige har det visat sig ekono-
miskt möjligt att bedriva animaliepro-
duktion utan inblandning av antibiotika
i foder och man anser att Salmonella
och Campylobacter bekämpas bäst utan
antibiotika. 

Antibiotika som
tillväxtbefrämjande medel
Svensk veterinärmedicin och anima-

lieproduktion är i ett par avseenden uni-
ka. Dels är antibiotika tillgängliga en-
bart efter veterinärförskrivning på spe-

cifika indikationer, dels är all inbland-
ning av antibiotika i foder i tillväxtbe-
främjande syfte förbjuden (sedan
1986).

Inom EU, utom Sverige, och i USA
är däremot många antibiotika, utan re-
cepttvång, tillåtna som fodertillsatser i
låg dosering. Många antibiotika har
nämligen en tillväxtbefrämjande effekt
på olika djurslag. Denna effekt är kopp-
lad till en lägre foderkonsumtion. Vad
detta beror på är inte klarlagt men den
tillväxtbefrämjande effekten saknas i
stort sett hos gnotobiotiska (bakterie-
fria) djur [1].

Hos danska grisar uppskattas den
ökade tillväxten som mest till åtta pro-
cent. Det finns indikationer på att den
tillväxtstimulerande effekten är störst i
besättningar med dålig hygien och sto-
ra infektionsproblem. 

I EU är följande antibiotika godkän-
da som fodertillsatser i låg dos utan re-
cepttvång: bacitracin, spiramycin (mak-
rolid), tylosin (makrolid), virginiamycin
(streptogramin), avoparcin (glykopep-
tid), nitroimidazoler samt olakindox (ki-
noxalinsyra). Kinoxalinerna är närbe-
släktade med de moderna kinolonerna. 

Nitroimidazolerna är numera för-
bjudna som djurläkemedel i EU och
USA, då bland annat misstankar om
karcinogena effekter föreligger. Para-
doxalt nog är de däremot ännu tillåtna i
EU som fodertillsatser.   

Många antibiotika som används i
tillväxtbefrämjande syfte används ock-
så som läkemedel inom både veterinär-
medicin och humanmedicin.

På 1960-talet utbröt en landsomfat-
tande salmonellaepidemi i England,  or-
sakad av en multiresistent Salmonella
typhimurium-stam från kalvuppföd-
ningsanläggningar. En kommitté,
Swannkommittén, tillsattes. Den re-
kommenderade att antibiotika som an-
vändes i terapeutiskt syfte för männi-
skor eller djur skulle förbjudas som fo-
dertillsatser [2]. Detta ledde till att anti-
biotika som penicillin och tetracykliner
inte längre används som tillväxtbefräm-
jande medel i EU. I USA däremot an-
vänds dessa antibiotika fortfarande som
fodertillsatser.

I Danmark har man nyligen rekom-
menderat att grisar som uppnått en vikt

av 30 kg inte längre ska få tillväxtbe-
främjande antibiotika.

Resistens och hälsorisker
Vilka är då  hälsoriskerna med foder-

antibiotika i låg dos? I det följande ges
aktuella exempel på sådana.

Resistensutveckling: Även låga do-
ser av antibiotika orsakar resistensut-
veckling. Det är sålunda klarlagt att den
antibakteriella fodertillsatsen avopar-
cin, vilken i EU ges i stor skala i tillväxt-
befrämjande syfte till gödkycklingar,
grisar och kalvar, orsakar vitt spridd re-
sistens, medierad av vanA-genen, hos
enterokocker mot avoparcin och andra
glykopeptider [3-5, Kruuse, 1995, pers
medd]

Korsresistens: Avoparcin är ett
högaktuellt exempel på att resistens mot
ett visst antibiotikum ofta leder till re-
sistens även mot andra antibiotika med
likartad struktur och verkningsmeka-
nism, så kallad korsresistens.

Ovannämnda referenser från Eng-
land, Tyskland, Danmark och Norge vi-
sar att avoparcinresistenta enterokocker
isolerade från broiler och svin även är
resistenta mot vankomycin och teiko-
planin. I Norge fann man också vanko-
mycinresistenta enterokocker hos tre av
sex undersökta broileruppfödare. Dessa
hade kontinuerligt använt avoparcin
som fodertillsats i sina besättningar.
Vankomycinresistenta enterokocker
har även isolerats från kycklingar i bu-
tiker i Danmark, England och på sjuk-
hus i Tyskland [3-5]. 

I en nyligen avslutad svensk studie
av ett begränsat antal svin- och broiler-
besättningar var samtliga undersökta
enterokockisolat fullt känsliga för avo-
parcin (MIC, lägsta koncentration som
hindrar bakterietillväxt: 1–2 mg/l), ett
förväntat resultat eftersom avoparcin
inte använts i Sverige sedan 1988 [Gre-
ko, Uppsala, 1995, pers medd]. 

Sedan juni 1995 är användning av
avoparcin i djuruppfödning  förbjuden i
Danmark och Norge på grund av huma-
na hälsorisker. Slutsatsen av hittills ut-
förda undersökningar är att avoparcin-
användningen i animalieproduktionen
skapat en reservoar av vankomycinre-
sistenta enterokocker hos husdjur och i
miljön. Detta är givetvis oroande och
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betydelsen för humanhälsan är idag fö-
remål för prövning i EU-kommissio-
nen. Man diskuterar nu om vankomy-
cinresistenta enterokocker från djur kan
kolonisera människans tarmkanal eller
överföra vankomycinresistens till våra
artegna enterokocker i sådan utsträck-
ning att det innebär humana hälsorisker.
Eftersom de gener som kodar för van-
komycinresistens är belägna i en myc-
ket rörlig transposon finns naturligtvis
risken att dessa gener överförs till våra
egna enterokocker [3, 4]. 

Spridning från djur till människa
Fram till förbudet 1995 konsumera-

des i Danmark årligen 20 kg vankomy-
cin inom humanmedicinen, medan hela
18 ton avoparcin användes till djur. Se-
lektionstrycket är sålunda mycket stort
i de länder där man fortfarande använ-
der avoparcin i stor skala till djur. Den
kraftiga ökningen av vankomycinresi-
stenta enterokocker på sjukhus i USA är
emellertid med stor sannolikhet orsa-
kad av en hög human förbrukning av

vankomycin. Avoparcin används näm-
ligen inte till djur i USA. 

Spridning av antibiotikaresistens
från djur till människa kan exempelvis
ske genom att man via kontaminerade
livsmedel infekteras med resistenta
djurbakterier, till exempel vankomycin-
resistenta enterokocker.

Resistensgener kan också överföras
via plasmider och transposoner  mellan
bakterier i tarmen, framför allt inom
Enterobacteriaceae. Till följd av en in-
tensiv användning av tetracykliner, sul-
fa och andra antibiotika i den intensiva
animalieproduktionen är koliforma
bakterier hos kalvar, grisar och fjäderfä
världen över multiresistenta i stor ut-
sträckning.  Djurstallar med många djur
sammanförda på små ytor är en idealisk
miljö också för etablering av nya resi-
stensgener, vilka kan spridas till män-
niskan [5]. Kolibakterier från djur pas-
serar troligen i regel endast tillfälligt
människans tarmkanal men kan under
passagen överföra resistensgener till
den i tarmen etablerade bakteriefloran
[6]. Det har till exempel visats att tetra-
cyklin inblandat i kycklingfoder snabbt
leder till tetracyklinresistens hos både
djurens och deras skötares kolibakterier
[7].  Antibiotikaintag underlättar kolo-
nisering med antibiotikaresistenta koli-
och salmonellabakterier i människans
tarmkanal [8, 9]. Ett väldokumenterat
exempel på detta är spridningen via

hamburgare av en ampicillin- och tetra-
cyklinresistent Salmonella newport-
stam i fyra delstater i USA.  Smittkällan
spårades till en biffdjursfarm där tetra-
cyklin ströddes på fodret [9]. Epidemio-
logiska data tyder på att användningen
av penicillin och tetracyklin i djurfoder
orsakar ett stort antal insjuknanden i
salmonellos i USA. 

Förändringar i djurens tarmflora 
Sannolikt har den utbredda använd-

ningen av foderantibiotika bidragit till
att patogena tarmbakterier som Salmo-
nella, Campylobacter och troligen ock-
så den svårdiagnostiserade Yersinia en-
terocolitica ökar i animalieproduktio-
nen i EU-området. De flesta antibiotika
som används som tillväxtbefrämjare är
nämligen aktiva mot framför allt gram-
positiva  och anaeroba bakterier. Där-
emot är aktiviteten mot gramnegativa
bakterier med använda doseringar för-
sumbar. Detta gynnar selektivt de gram-
negativa aeroba tarmbakterierna. Det
har också klart visats i experiment med
kyckling att avoparcin förlänger och
också kvantitativt ökar utsöndringen av
salmonellabakterier [10].  

Den shigatoxinproducerande koli-
bakterien O 157: H7 är en under senare
år i Europa och USA allt oftare isole-
rad livsmedelsburen humanpatogen
(10 000 till 20 000 fall per år, Centers
for Disease Control and Prevention,
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1986 kom ett svenskt förbud mot att ge
djur antibiotika som tillväxtbefrämjare. I
Sveriges avtal med EU ingår att vi får
behålla våra regler till och med 1998. Till
dess måste vi lägga fram dokumentation
eller genomföra försök som visar att de
antibiotika som används i låg dos som
fodertillsatser ger upphov till negativa
effekter på djurs och människors hälsa
eller på miljön.



CDC, Atlanta, USA). Bakterien före-
kommer normalt hos cirka två procent
av friska kalvar i USA [J Cullor, 1994,
pers medd]. Det kan inte uteslutas att
foderantibiotika spelar en roll för eta-
blering och spridning av denna »nya
patogen» genom att förändra djurens
tarmflora. Vi har ännu inte (januari
1996) funnit toxinproducerande koli-
bakterier av denna serotyp hos svenska
nötkreatur [opubl data]. 

I många länder i Europa är salmonel-
lainfektioner ett stort kliniskt problem i
all djuruppfödning. Med antibiotika
som kinoloner och gentamicin försöker
man bemästra infektionerna. Salmonel-
labakterierna blir därför allt mer anti-
biotikaresistenta. I till exempel England
har andelen multiresistenta S typhimu-
rium-stammar hos nötkreatur fyrdubb-
lats under åttiotalet. Många stammar är
samtidigt resistenta mot ampicillin,
kloramfenikol, gentamicin, neomycin,
streptomycin och trimetoprim–sul-
fonamider [11]. Multiresistens är vanli-
gast hos vissa fagotyper. I en fagotyp är
multiresistensen medierad av minst tre
olika plasmider, i en annan, DT 104, or-
sak till 1 600 insjuknanden 1993, kro-
mosomalt integrerad, medan den i en tre-
dje uppenbarligen integrerats i den sero-
varspecifika virulensplasmiden [12].

Från Central Public Health Labora-
tory i London har man uttryckt en för-
hoppning om att den i animalieproduk-
tionen profylaktiska användningen av
antibiotika som orsakar korsresistens
med antibiotika som används i human-
sjukvård upphör [13]. Detta skulle
minska förekomsten av multiresistenta
salmonellastammar hos husdjur och
som en konsekvens därav också hos
människa. Situationen är troligen inte
mycket bättre i övriga Europa, men få
rapporter om salmonellaprevalens hos
djur eller resistensläge presenteras.

Multiresistenta stammar
vanliga hos tyska nötdjur
Helt klart är dock att multiresistenta

och kinolonresistenta salmonellastam-
mar är mycket vanliga hos nötkreatur i
Tyskland och Holland. I åtminstone
dessa båda länder används moderna ki-
noloner förebyggande mot salmonel-
lainfektioner hos kalvar. Kinoloner an-
vänds också allmänt i Europa som en
del i ett program för att bekämpa salmo-
nellainfektioner hos kyckling. I Tysk-
land används även gentamicin förebyg-
gande mot salmonellainfektioner hos
kalkoner.  

Den ökade gentamicinresistens som
rapporterats hos salmonellabakterier
isolerade på sjukhus i Belgien och
Frankrike har med stor sannolikhet vi-
sats orsakad av aminoglykosiden apra-
mycin, ofta inblandad i foder till svin
och kalv i dessa länder [13].  

I Sverige har vi lyckats hålla nere fö-
rekomsten av Salmonella hos husdjur
med andra metoder än antibiotika. De
stammar som ändå isolerats de senaste
fem åren, framför allt Salmonella dub-
lin från nötkreatur, har samtliga varit
känsliga för moderna kinoloner och
gentamicin och med ett undantag när
för trimetoprim–sulfonamider, medan
några procent varit resistenta mot tetra-
cyklin, ampicillin och kloramfenikol
[opubl data]. 

Förekomsten av Campylobacter hos
kyckling är också betydligt lägre i Sve-
rige än i andra länder. Andelen kinolon-
resistenta Campylobacter-stammar iso-
lerade från kyckling var 1993 mindre än
5 procent och andelen erytromycinre-
sistenta 2 procent, under det att cirka 30
procent av de humana isolaten i Sverige
var kinolonresistenta [15, 16]. Som
jämförelse kan nämnas att 37 procent av
kycklingisolat i Holland var kinolonre-
sistenta [17].

En fjärdedel av europeiska
kycklingar kontaminerade
Parallellt med den ökade förekoms-

ten av Salmonella och Campylobacter i
djurproduktionen ökar antalet livsme-
delsburna infektioner med dessa bakte-
rier. I till exempel Holland insjuknar år-
ligen 250 000 människor på grund av
Campylobacter och i Tyskland 200 000
på grund av Salmonella. Enligt en nyli-
gen publicerad undersökning var en
fjärdedel av alla kycklingar sålda i buti-
ker i Europa kontaminerade med Sal-
monella och en tredjedel med Campy-
lobacter. I Frankrike, Portugal och Itali-
en var 8 av 10 kycklingar kontaminera-
de med minst en av dessa bakterier [8].
Dessa salmonellabakterier kan förmo-
das vara kinolonresistenta i viss ut-
sträckning, till följd av det ovannämnda
bekämpningsprogrammet mot Salmo-
nella i Europa. I Sverige och Norge var
samtliga kycklingar salmonellafria,
medan Campylobacter isolerades från
10 procent av kycklingarna.

Risken för att kött och andra livsme-
del ska vara kontaminerade med rest-
mängder av antibiotika som skulle kun-
na påverka vår egen hälsa, genom att till
exempel ge allergiska och toxiska reak-
tioner eller tarmflorerubbningar, anses
allmänt vara i det närmaste försumbar.
Kontrollen av antibiotika på slakterier
och mejerier är omfattande, och risker-
na för konsumenterna i detta avseende
borde åtminstone i större delen av den
industrialiserade världen vara små.  

Antibiotika ansamlas i marken
Man kan befara att kemiskt relativt

stabila foderantibiotika, som till exem-
pel olakindox, som huvudsakligen ut-
söndras i aktiv form via urin, med tiden
kan ackumuleras i marken i sådana kon-

centrationer att framtida  toxiska effek-
ter på växter, djur och människor inte
kan uteslutas. Kinoxalinerna ges till en
stor del av Europas grisar från tre till
fem veckors ålder, men inte ända fram
till slakt. Inom norsk fiskodlingsindus-
tri har man varit mycket oroad, dels
över de ekologiska konsekvenserna av
den ackumulering av tetracykliner och
kinolonsyror som sker i bottensedimen-
tet i odlingarnas närmiljö, dels över re-
sistensutvecklingen mot tetracykliner
och kinoloner hos Vibrio och Aeromo-
nas [19]. 

Ackumuleringen av antibiotika i
bottenslammet har setts som en tickan-
de miljöbomb. Det får därför ses som en
stor framgång att man lyckats reducera
antibiotikaanvändningen i norska fisk-
odlingar med hela 96 procent mellan
1990 (37,4 ton) och 1994 (1,4 ton).
Denna radikala minskning har uppnåtts
genom förbättrade uppfödningsformer,
bättre hälsokontroll och effektivare vac-
ciner mot de fiskpatogena bakterierna. 
Den svenska fiskodlingen är av liten
omfattning (5 179 ton 1993) jämfört
med till exempel Norges (775 000 ton
1993). Enligt en nyligen publicerad rap-
port från Livsmedelsverket fann man
inga rester av antibiotika i den saluför-
da svenska odlade fisken och inte heller
i odlad fisk från andra länder.  

Förbrukningen minskade
efter svenskt förbud
1986 års förbud mot antibiotika som

tillväxtbefrämjare har lett till en mins-
kad förbrukning, från cirka 55 ton aktiv
substans 1984 till en stabil och betydligt
lägre nivå på cirka 35 ton de senaste
åren [20]. Under 1993 användes mest
penicillin (13,2 ton), tetracykliner (8,8
ton), olakindox (3,5 ton), sulfonamider
(2 ton) och aminoglykosider (1,9 ton).

Denna kraftiga minskning (cirka 35
procent) beror huvudsakligen på en
minskad användning av de antibiotika
som tidigare, även i vårt land, användes
som receptfria fodertillsatser.

De antibakteriella fodertillsatserna
hade, förutom den tillväxtbefrämjande
effekten, även en profylaktisk effekt
mot tarmsjukdomar hos grisar (avvänj-
ningsdiarré) och gödkycklingar (klost-
ridios). Förbudet mot fodertillsatserna
medförde till en början ökade problem
med diarréer och högre mortalitet i
många besättningar samt även försäm-
rad tillväxt, men med förbättrade sköt-
selrutiner och ändrade uppfödningsfor-
mer har man numera kommit tillrätta
med dessa problem.   

Om antibiotikaanvändningen i andra
länder föreligger få uppgifter. Att döma
av resistensutvecklingen och de rappor-
ter som ändå finns är den i allmänhet be-
tydligt större än i vårt land. Enligt en
holländsk rapport gavs 1990 minst 290
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ton (103 ton tetracykliner) aktiv sub-
stans av antibiotika i terapeutiskt eller
profylaktiskt syfte till svin, nötkreatur
och fjäderfä [17]. Utöver detta använ-
des minst 400 ton som tillväxtbefrämja-
re. I Danmark förbrukades i animalie-
produktionen 80 ton antibiotika för te-
rapeutiskt bruk under 1993, medan 130
ton användes som tillväxtbefrämjare.

Totalt sett är förbrukningen visserli-
gen betydligt större i dessa länder än i
Sverige, men skillnaden framstår som
mindre dramatisk om man tar hänsyn
till antalet svin och mjölkkor. Exempel-
vis har Danmark fler mjölkkor och svin
(700 000 respektive 20 miljoner) än
Sverige (500 000 respektive 4 miljo-
ner). Mjölkkor och  slaktsvin är nämli-
gen storkonsumenter av antibiotika i
alla länder. 

Försäljningen av antibiotika till lant-
brukets djur i hela EU uppgick 1993 till
cirka 6 miljarder svenska kronor 1993,
exklusive antibakteriella fodertillsatser
(troligen minst samma summa). Den
totala veterinärläkemedelsmarknaden
ökade med 15 procent under samma tid.
I EU förekommer också en omfattande
illegal marknad med receptbelagda an-
tibiotika, dock inte vad vi vet i Sverige. 

En avgörande skillnad mellan Sve-
rige och övriga EU-länder är läkeme-
delsdistributionen. I flera länder, kan-
ske de flesta, säljs läkemedel direkt till
djurägarna av veterinärerna. Försälj-
ning till djurägare sker även direkt från
foderfirmor och, åtminstone i Frankri-
ke, från jordbruksföreningar till rabatte-
rat pris. En liten del (15 procent) av de
receptbelagda preparaten i Frankrike
säljs från apoteken. Allt detta bidrar gi-
vetvis till en hög och okontrollerad anti-
biotikaförbrukning och i förlängningen
till resistensutveckling och ekologiska
konsekvenser.

Sverige måste dokumentera
negativa effekter
I  Sveriges avtal med EU ingår att vi

får behålla våra hittillsvarande regler
under en övergångstid till och med
1998. Under denna tid måste vi lägga
fram dokumentation eller genomföra
försök som visar att de antibiotika som
används i låg dos som fodertillsatser ger
upphov till negativa effekter på djurs
och människors hälsa eller på miljön.
Generaldirektören för Statens veteri-
närmedicinska anstalt har nyligen fått
regeringens uppdrag att leda detta ut-
redningsarbete.

Utredningar i Storbritannien och
USA har kommit fram till att sådana ris-
ker varken kan bevisas eller motbevi-
sas. Kunskapen inom området har dock
ökat väsentligt sedan dess, inte minst
genom den snabba utvecklingen av mo-
lekylärbiologisk metodik. Den oroande
ökning av antibiotikaresistens som vi

ser idag borde också bidra till en ändrad
riskbedömning. På ett av EU-kommis-
sionen arrangerat expertmöte i novem-
ber 1995 om användning av tillväxtbe-
främjande antibiotika och hormoner i
animalieproduktion drogs emellertid
slutsatsen att hälsoriskerna med foder-
antibiotika ännu inte är så väl dokumen-
terade att en förändrad inställning till
dessa kan anses motiverad. Riskerna är,
säger man, identifierade men inte kvan-
tifierade.  

Det är inte bara Sverige som har en
negativ inställning till »tillväxtbefräm-
jare». Norge skulle ha fått motsvarande
undantagsregler. Finland har undantag
för vissa substanser och ska redovisa sin
dokumentation ett år före Sverige.
Även i Danmark är man nu inne på att
eventuellt helt upphöra med antibiotika
som receptfria fodertillsatser.

Vi bör värna om vår
restriktiva användning
Det i ett internationellt perspektiv

goda resistensläget i Sverige är med stor
sannolikhet en följd av en restriktiv
antibiotikaanvändning. Det är dock
oroande att tetracyklinerna ökat under
senare år, en ökning som till största de-
len orsakats av en enda veterinär. För-
brukningen av tetracykliner kommer
därför troligen att minska igen. Det säk-
raste sättet att undvika framtida huma-
na hälsoeffekter är att fortsätta med den
restriktiva antibiotikaanvändning vi har
idag i vårt land och att bekämpa zoono-
serna utan antibiotika, vilket hittills
gjorts mycket framgångsrikt. Antibioti-
kaförbrukning, resistensutveckling och
smittläge måste följas noga. Det senare
är inte minst viktigt mot bakgrund av
den förväntat ökande importen av livs-
medel och djur  till Sverige från andra
länder. Vi måste också försöka övertyga
EU-länderna om att användning av an-
tibiotika i tillväxtbefrämjande och pro-
fylaktiska syften är onödig och skadlig
för både den humana hälsan och djur-
hälsan.
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