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Förslag till Statens Jordbruksverks föreskrifter om förebyggande åtgärder avseende
hygien m. m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen (K112)
Jordbruksverket har med syfte att motverka spridning av zoonoser och då framför allt
multiresistenta MRSA föreslagit ändringar i gällande föreskrift K112. Föreningen Vi
Konsumenter (VK) har beretts tillfälle att avge synpunkter på Jordbruksverkets förslag. VK har
inga synpunkter på detaljer i regelverket, men vill framföra vissa allmänna synpunkter på
förslaget till ändringar i föreskriften. Dessa förutsätter att Jordbruksverket i samverkan med
andra myndigheter och intressenter inom näringen verkar för att uppfylla syftet med föreskriften
d v s förhindra smittspridning.
Föreningen Vi Konsumenter har tidigt engagerat sig i frågan kring antibiotikaresistens och
medverkat till att Sveriges Konsumenter genomförde ett seminarium i ämnet i januari 2010.
Sveriges Konsumenter är också representerat i STRAMA VL:s referensgrupp genom
ordförande i föreningen Vi Konsumenter. Att motverka spridning av zoonoser som VTEC
(EHEC) och framför allt antibiotikaresistens är angeläget för att skapa förutsättningar för trygga
medborgare och trygga konsumenter. VK uppskattar det seminarium som Jordbruksverket
tillsammans med Sveriges Konsumenter anordnade kring EHEC i mars 2012. Antalet
rapporterade fall av MRSA på människa ökar i Sverige. Från att människor tidigare
huvudsakligen smittats genom sjukvården är MRSA nu spritt i svenska samhället där
äldreboenden och dagis räknas som riskmiljöer. När det gäller djur, framför allt
livsmedelsproducerande djur, är läget fortsatt tämligen gott när det gäller förekomsten av
resistenta bakterier. VK stöder Jordbruksverkets uppfattning att det finns goda skäl att skärpa
föreskriften K112.
I syfte att förhindra direkt spridning av zoonoser mellan djur och människor föreslås
hygienregler för alla djurhållare och speciellt för besöksanläggningar. Regelverket måste vara
en avvägning mellan målsättningen att skydda mot smittor och strävan efter ökad kunskap hos
allmänheten om djur och om hur livsmedlen produceras exempelvis hur de
livsmedelsproducerande djuren hålls och sköts. Det är olyckligt om regelverket allvarligt
begränsar möjligheterna för skolbarn och konsumenter till engagemang och insyn i
primärproduktionen. Det finns sedan länge verksamheter med gårdsbesök och
rekommendationer för att förhindra smittspridning. Det åligger lantbruksnäringen att se till att
gårdar som tar emot besök är väl uppdaterade om vilka krav och rekommendationer som gäller
för att minska riskerna för smittspridning mellan djur och människa. Det förekommer fortfarande

att besökare serveras opastöriserad mjölk. Det åligger också lantbruksnäringen att medverka till
att förhindra att smittor sprids mellan besättningar genom att ställa krav på smittfrihet vid handel
med levande djur inom landet och över landsgränserna. Detta är inte reglerat i förslaget till
föreskrift. VK hoppas att det gemensamma projektet mellan Svensk Mjölk och Svenska
Djurhälsovården ”Smittfri gård” bidrar positivt. VK förutsätter också att näringen i samverkan
med veterinärkåren och berörda myndigheter fortsatt arbetar med förebyggande djurhälsovård
och omdömesgill användning av antibiotika till såväl livsmedelsproducerande djur som
sällskapsdjur.
När det gäller regelverket kring verksamheter inom djurens hälso – och sjukvård har VK inga
synpunkter. Vid fynd av MRSA eller MRSP hos sällskapsdjur föreslås åtgärder, som kan
uppfattas som allvarliga inskränkningar för djurägarna. Detta kräver kunskapsöverföring från
veterinär till djurägare för att motivera restriktionerna. VK ser fram emot att olika intressenter
inom sällskapsdjursektorn exempelvis försäkringsbolagen, Veterinärförbundet, Kennelklubben,
hästnäringen tillsammans med Jordbruksverket och SVA bidrar till kunskapshöjning hos
djurägarna om riskerna med spridning av antibiotikaresistenta bakterier.
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