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Salmonella – ett nationellt strategidokument

LRF, LRF Mjölk, Svenska Djurhälsovården, Sveriges Nötköttsproducenter, 
Svenska Fåravelsförbundet, Sveriges Grisföretagare, Sveriges 
Lammköttproducenter och Kött och Charkföretagen är mycket positiva till att 
fem myndigheter har enats om en samlad strategi samt att denna tagits fram i 
ett brett samarbete mellan myndigheter och näring, en framgångsfaktor att peka 
på. Även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en viktig part att ha 
med. Vidare är det mycket bra att dokumentet innehåller konkreta mål för såväl 
primärproduktion som folkhälsa. 

Vi vill gärna även fortsättningsvis bidra i arbetet att hålla strategidokumentet 
levande.  Riskanalyserna behöver ständigt uppdateras och kunskapsluckor 
fyllas igen. Med en krympande svensk animalieproduktion så kan 
målformuleringarna behöva göras om. Inte minst den senaste skandalen med 
hästkött visar på behovet av att i dokumentet belysa vilka komplexa kedjor vi 
har inom livsmedelstillverkning idag. 

Salmonella är en smitta som leder till stora kostnader för såväl samhället som 
helhet som för näringen. Det är därför mycket positivt att ett nationellt 
övergripande strategidokument tagits fram som speglar såväl 
veterinärmedicinska som humanmedicinska aspekter. Med tanke på de stora 
besparingarna en låg incidens av salmonella medför för den humana hälso- och 
sjukvården och den stora kostnad som belastar djurägarna via 
bekämpningsinsatser utöver de som ersätts av staten, provtagnings- och 
analyskostnader för den obligatoriska övervakningen i vissa grisbesättningar, 
ökade foderkostnader m.m. så är det angeläget att vidareutveckla frågan om 
vem som bär kostnaderna och vem som erhåller nyttan av insatta åtgärder.  Det 
är också viktigt att alla produktionsgrenar oberoende av storlek ska ha 
förutsättningar att omfattas av ett statligt skydd och inte som i dag att vissa 
lämnas utanför för att själva bära kostnaden för eventuella salmonellautbrott. 
Det måste alltså finnas en hög medvetandegrad om den merkostnad som vår 
strategi ger i svensk produktion och det mervärde som erhålls i form av lägre 
sjuklighet. Att bekämpa salmonella Dublin är på sikt gynnsamt för 
mjölkproducenterna men är initialt mycket krävande. För en fortsatt låg 
incidens salmonella i svenska produkter i livsmedelskedjan krävs en 
medfinansiering från samhällets sida. En ökad konkurrenskraft för svensk 
animalieproduktion är avgörande för att kunna ha ett livskraftigt lantbruk i 
Sverige. 

Vi inser att mycket av den provtagning som utförs bottnar i att vi ska kunna 
behålla våra salmonellagarantier. Ur en riskvärderingssynpunkt ter det sig dock 
märkligt att vi tar ca 30 000 prover vid slakt av svenska djur och styckning av 
svenskt kött när vi har en så låg incidens positiva analyssvar. Vegetabilier som 
tas in till Sverige utgör ett ökande problem vad gäller smitta. Att det finns få 
krav i EUs lagstiftning för kontroll av salmonella på bladgrönsaker minskar 
inte bristen på logik. Med tanke på att vi succesivt har ökat vår import av 
livsmedel på bekostnad av den inhemska produktionen för att nu vara uppe i 
cirka 50% den konsumerade mängden mat, ter det sig också märkligt att vi inte 
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i större omfattning kontrollerar att det kött och de köttprodukter som tas in 
lever upp till de garantier som medföljer.
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