
Stortinget 
Næringskomiteen 
0026 OSLO 

Deres ref 

MH/fg 

DET KONGELIGE 
LANDBRUKS· OG MATDEPARTEMENT 

Statsråden 

Vår ref Dato 

14/1722- 11.02.2015 

Dokument 8:5 S (2014-2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir 
Pollestad og Liv Signe Navarsete om handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier i 
mat og dyr 

Jeg viser til brev fra næringskomiteen 10. februar 2015. 

Regjeringen har besluttet at det skal det skal utarbeides en helhetlig tverrsektoriell strategi 
mot antibiotikaresistens. Den skal inneholde noen overordnede målbare mål for området. De 
berørte departementer, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, 
Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet er i gang med dette 
arbeidet. 

For meg har det vært viktig å handle raskt og iverksette nødvendige tiltak på eget 
ansvarsområde uten å vente på strategier og handlingsplaner. Jeg har møtt utfordringene på 
mine ansvarsområder offensivt og er allerede i gang med en rekke tiltak innenfor flere av de 
åtte innsatsområdene som den tverrsektorielle ekspertgruppen har foreslått. 

I budsjettproposisjonen for 2015 har jeg varslet en styrking av både overvåking og forskning 
knyttet til antibiotikaresistens, og jeg omdisponerte også på slutten av fjoråret ekstra midler til 
nye forskningsprosjekter på området. Dette vil bidra til bedre kunnskap om reservoarer av 
antibiotikaresistens i dyr, mat og miljø og om konsekvenser av ulike typer resistens i 
matkjeden. 

Mattilsynet har også bestilt flere risikovurderinger fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet på 
dette området. Det gjelder resistens i matkjeden, betydningen av resistens hos kjæledyr og 
betydningen av bruk av koksidiostatika i for og mulig utvikling av resistens. Disse 
risikovurderingene ventes å foreligge i løpet av 2015. 

Jeg venter at disse forskningsprosjektene og risikovurderingene vil gi ny kunnskap som kan 
bidra til nye kunnskapsbaserte og målrettede tiltak for å begrense videre utvikling av 
antibiotikaresistens. Jeg er derfor opptatt av en dynamisk tilnærming til utfordringene på 
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området og ser ikke behov for å prioritere bruk av ressurser til å lage en egen handlingsplan 
knyttet til antibiotikaresistens i matproduksjonskjeden nå. 

Jeg legger til grunn at de forskjellige sektordepartementene kan ha litt ulik vurdering av 
behovet for handlingsplaner på sine ansvarsområder. 

Når det gjelder de andre forslagene i Dokument 8:5 S (2014-2015), viser jeg til mitt brev til 
næringskomiteen av 5. november 2014. 

Med hilsen 
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