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Scott Tips rapporterar från Codex
om föroreningar i våra livsmedel

P å mötet i Codex-kommittén för 
föroreningar i livsmedel (CCCF) i
Utrecht den 13 mars diskuterade

kommittén bland annat vilka halter av 
metylkvicksilver som skulle vara acceptabla i
fisk. Kommittén hävdade att eftersom det
fanns tillräckliga nivåer av selen i fisk 
så kommer selenet att motverka de dåliga 
effekterna av kvicksilvret i samma fisk. 
Därför utgör kvicksilverhalterna i fisk inte
alltid den stora hälsorisk som det görs 
gällande utom i fisk som har låga halter 
av selen (till exempel i svärdfisk), menade 
kommittén. NHF som står upp för hälso-
frihet, reste sig två gånger och talade emot de

höga gränsvärdena på 2,4 mg/kg som hade
angetts som acceptabel nivå för metylkvick-
silver, och som denna Codex-kommitté var
på väg att anta. NHF lyfte förstås även fram
det faktum att låga till obefintliga selennivåer
i svärdfisk skulle göra just denna fiskart 
särskilt farlig för konsumenterna att äta.
Ordföranden på Codex-mötet, Wieke Tas,

var redo att fastställa nivåerna av kvicksilver
till den högsta acceptabla nivån för alla fiskar,
och det trots att den Europeiska unionen och
Ryssland hade reserverat sig. Sedan anslöt sig
Norge, Tunisien och Schweiz till EU och
Ryssland, vilket givetvis även NHF gjorde.
Fortfarande var ordföranden benägen 
att hävda att det fanns ”konsensus” bland 
delegaterna att anta den högsta acceptabla
nivån. Då anslöt även Kuba, Korea och
Ecuador sig till dem som ville ha lägre 
gränsvärden. Nederländerna och Brasilien
räknade dock ut att om de acceptabla 
nivåerna sänktes så skulle 50 % av svärdfisk-
fångsten behöva kasseras med ekonomisk
förlust. Ordföranden sade då att kommittén
riskerade att bli utan en högsta nivå om 
delegaterna inte kunde enas på detta möte.
I detta kritiska ögonblick ställde sig Scott

Tips upp igen för NHF och utmanade 
argumentet om en 50-procentig kassering
och ifrågasatte varför vi skulle tillåtas att äta
ett gift som ostridigt kommer att leda till
ohälsa, inklusive dödsfall, för många, och
detta bara genom att låta bli att kassera 
förgiftad fisk? Scott Tips sa att kommitténs
grundläggande uppgift är att skydda konsu-
menternas hälsa och inte primärt att skydda
exportörernas avkastningsnivåer. Genom
Scott Tips hävdade NHF även att det vore
bättre att inte ha någon högsta nivå än att 
ha en nivå som var falsk och vilseledande.
Slutligen hävdade Scott att det inte kan råda
någon konsensus i denna fråga, när det fanns
så många invändningar mot den höga nivån.
Ordföranden insåg att det fanns ett 

substantiellt motstånd, och förklarade att det
inte fanns någon enighet och att ingen nivå
kunde fastställas. Lyckligtvis har denna 
ordförande – till skillnad från ordföranden i
Codex Nutrition Committee – varit bra på
att låta NHF komma till tals, vilket skedde
sex gånger under konferensen.

Text: Scott Tips, president i NHF International

Foto 1-2: Scott Tips, privat samling

Codexkommittén för kontaminationer i livsmedel hade sitt möte i Utrecht i Nederländerna den 13 mars 2018. Givetvis var
NHF på plats för att påverka besluten i syfte att skydda människors hälsa. Den här gången handlade det om kvicksilver i
f isk. NHF tillförde viktiga synpunkter i debatten.

En vy över Codexförsamlingen i Utrecht, där
NHF återigen påverkade besluten.
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Omkring 20 barn, enbart i Stockholm,
uppges bli skakningsmisshandlade
varje år så att skador uppstår – så

kallat ”shaken baby syndrome”. I landet 
rör det sig uppskattningsvis om 180 fall 
per år och mörkerfallet antas vara stort. 
Diagnosen ”shaken baby syndrome” inne-
fattar symtomen hjärnblödningar (subdural
hjärnblödning), hjärnskador samt ögon-
bottenblödningar. Frågan är dock om det 
är skakvåld som ligger bakom dessa tre 
symtom. Bland annat så upptäckte Jennian
Geddes, neuropatolog i London, att ”shaken
baby syndrome” kan uppstå naturligt, det vill
säga helt utan skakvåld, genom att syrebrist
i hjärnan uppstår. (I det förra numret 
av tidningen Hälsofrihet skrev vi om dr 
Montinari som just berättade hur vaccin
kunde ge upphov till syrebrist i hjärnan 
och därmed kan orsaka autism). En annan 

auktoritet vid namn Waney Squire, patolog
vid John Radcliffe hospital i Oxford i 
Storbritannien, menar att skakvåld kan 
uteslutas som en orsak till blödningar i 
hjärnan om det inte samtidigt går att visa att
det även finns skador i nacken. Hon menar
att om barnets huvud far runt eller fram 
och tillbaka så är det nacken som är den 
svagaste punkten. Om någon skakar ett 
barn så kraftigt att det får en blödning eller
dör, så bör våldet i första hand avslöjas
genom skadorna i nacken och inte i hjärnan,
hävdade hon.
Genom mekaniska studier som har utförts

på dockor så har man funnit att det är svårt
att skaka ett barn så kraftigt som diagnosen
kräver – kraften motsvarar ett fall från 
hög höjd, till exempel från andra våningen,
alternativt en stöt som motsvarar en 
bilolycka i 50 kilometer i timmen.

Endast en välmenande teori
Diagnosen ”shaken baby syndrome” tog 
fart efter att Norman Guthkelch, som var
professor i neurokirurgi, år 1971 publicerade
en artikel i British medical journal:
h t t p s : / / w w w. n c b i . n l m . n i h . g o v / p m c /

art ic les/PMC1796151/ I artikeln lade han
fram sin teori om om varför vissa barn hade
hjärnblödningar utan att det fanns några
andra synliga skador på kroppen, och han
menade att det kunde bero på att en 
förälder hade skakat barnet. Guthkelch är 
således upphovsmannen till diagnosen 
”shaken baby syndrome”. Han har in i det
sista – han dog sommaren 2016 och blev
nästan 101 år – understukit att skakvåld 
bara var en hypotes och att man inte kan
sluta sig till att något brott har begåtts enbart
utifrån dessa skador. Det kan finnas en rad
andra orsaker bakom samma skador, menade
han. Norman Guthkelch arbetade in i 
det sista även med att hjälpa föräldrar som
blev oskyldigt dömda för ”shaken baby 
syndrome”. Det finns helt enkelt andra 
medicinska förklaringar till dessa tillstånd.
”Jag är uppriktigt riktigt störd av att det som
jag avsåg som ett välment förslag för att und-
vika att barn skadades i stället har blivit en
ursäkt för att fängsla oskyldiga föräldrar”,
uppgav han till Sue Luttner i en intervju.
Guthkelch hade till sin stora förskräckelse
upptäckt att under de följande 40 åren 
efter hans publicering på 70-taletså levde 
diagnosen ”shaken baby syndrome” ett eget
liv och tog vägen in i både läkarvetenskapen,
rättsapparaten och samhällsinstitutionerna,
vilket FoF skriver om och Guthkelch uppger
till tidningen: ”Jag har förstått att andra 
lyckades att upphöja mina få fall till en dogm
och döpa de tre symtomen till shaken baby
syndrome utan något som helst bevis för att
dessa ensamma orsakar skadan. Än värre, 
eftersom det ofta saknas andra tecken på 
skador så blev barnets kliniska tillstånd i sig
bevis på våld och avsikt att skada”.

Skakvåld – skrämmande likt vaccinskada
Att skakvåld kan leda till subdurala blöd-
ningar och till blödningar i ögats näthinna,
retinal blödning, liksom till att det uppstår
andningsuppehåll och kanske till och med
syrebrist samt att hjärnan svullnar med stor
risk för grava hjärnskador eller att barnet dör,
låter misstänkt likt de biverkningar som kan
komma till följd av vaccination.
Vidare så är till exempel trombocytopeni

(lågt blodplättsvärde) en inte helt ovanlig 
biverkning av vacciner, och det finns studier
som visar att ett lågt antal blodplättar kan ge
upphov till retinal blödning hos anemiska

”Shaken baby syndrome” anses bero på att föräldrarna misshandlar barnet genom
att skaka det så kraftigt att barnets huvud far fram och tillbaka och innuti skallen
så far barnets hjärna också fram och tillbaka och slår i skallväggarna. Skadorna
på hjärnan kan leda till svåra funktionshinder för resten av livet och i några 
fall till döden. I dag anses ”shaken baby syndrome” vara den näst vanligaste 
dödsorsaken bland barn under sex månaders ålder. Många föräldrar har fängslats,
och därför är det skrämmande att diagnosen inte håller vid närmare granskning
– men det positiva är att detta nu har erkänts även från off iciellt håll. 
Om skadorna inte orsakas av föräldrarna – vad orsakas de då av?

”Shaken baby syndrome”
– en delseger är vunnen!
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patienter. Viera Scheibner visade också att
andningen kan påverkas hos nyvaccinerade
barn och att det kan leda till andningsstopp
och därmed till plötslig spädbarnsdöd. Detta
visar att bebisarna kan bli anemiska och få
svårt att syresätta sig på grund av vacciner.
Det finns även studier som visar att vacciner
kan leda till inflammation i hjärnan, och 
en allergisk reaktion på vaccinationer kan 
enligt National Institutes of Health orsaka
encefalit, hjärninflammation. (Just encefalit
inkluderades även som en av de vaccinskador
som kunde kompenseras enligt 1986 års 
National Childhood Vaccine Injury Act.)
Andra studier har visat att en onormalt för-
längd oxidering, där fria radikaler frisätts,
kan orsaka inflammation i hjärnan och även
hjärnödem (svullnad). Vissa menar att den
tryckökning som detta medför kan få kärl att
brista så att blödningar uppstår. Bland annat
visade Pourcyrousstudien att vacciner kunde
ge mycket snarlika symtom som ”shaken
baby syndrome”, nämligen:

1. Hjärninflammation som indikeras av
förhöjda C-reaktiva proteintester.

2. Hjärtsvullnad (ödem) som en av de kar-
dinala tecknen på inflammation.

3. Potentiellt dödliga hjärt-respiratoriska
händelser.

4. Hjärnblödningar (intraventrikulär)

Studien klargjorde att sammantaget fick
16 % av barnen som vaccinerades vaccin-
associerade kardiorespiratoriska problem
(problem med hjärtcirkulation/andning)
inom 48 timmar efter immunisering, som till
exempel episoder av apné (andningsstopp)
och/eller bradykardi (hjärtat slår för lång-
samt). Intraventrikulära hjärnblödningar 

inträffade hos 17 procent av dem som bara
fick ett vaccin (vaccin-spruta) och hos 24
procent av dem som fick flera vacciner 
(vaccinsprutor). Studien visade även att
DTaP-vaccinet (mot difteri, stelkramp, 
kikhosta) var associerat med den högsta 
förekomsten av hjärt-respiratoriska händelser
hos de spädbarn som fick ett enda vaccin
(spruta).

Avvikelse på grund av prematur
Studien väcker förstås också en fråga. Varför
var hjärnblödningarna i Pourcyrous-studien
intraventrikulära i stället för subdurala, 
som är den typ av blödning som associeras
med ”shaken baby syndrome”? Anledning
skulle kunna vara att Pourcyrous-studien 
utfördes på prematura barn, för vilka intra-
ventrikulära blödningar är kända för att vara
karakteristiska. Detta skulle, i alla fall delvis,
kunna bero på att ett spädbarns hjärna/
kranium-interaktioner skiljer sig åt vid olika
utvecklingsstadier. Hos prematura barn (för
tidigt födda) är skallbenet nämligen ”mjukt”,
vilket ger ett litet om något motstånd mot en
svullen (ödematös) hjärna. Hos fullgångna
spädbarn krävs det å andra sidan en väldigt
liten svullnad på hjärnans yttre yta för att 
påverka den inre ytan av skallen och därmed

blockera det passiva utflödet av blod från 
det subdurala venösa nätverket. Kranialt 
arteriellt blod som då kommer in vid mycket
högre tryck, skulle kunna orsaka en ökning
av det intra-cerebrala venösa trycket – och
därmed vara den verkliga orsaken till många
subduralblödningar, förklarar dr Harold E
Buttram i en artikel.
Tidigare djurstudier har även visat 

att hjärninflammation ofta följer efter
vaccinering och ofta även är associerat med
hjärnblödningar.

En delseger i Sverige
Frågan om skakvåld har emellertid på senare
tid rests även i Sverige och år 2014 slog
Högsta domstolen (HD) fast att diagnosen
var osäker. Sedan åtminstone 1998 har läkare
från olika organisationer arbetat för att sälja
in skakvålds-diagnosen i Sverige. Det har
visat sig att dessa läkare i rättssalen har gett 
sken av att oberoende av varandra tala mot 
den anklagade föräldern i samma rättegång 
– utan att ange för rätten att de tillhör
samma organisation/nätverk och som aktivt
arbetar för skakvålds-diagnosen. Ett av 
läkarsällskapen heter Ray Helfer Society och 
medlemmar har kritiserats efter att ha försökt
stoppa den kritiskt granskande amerikanska
dokumentären ”The Syndrome”, och nyckel-
personer har setts uppträda på skeptikers 
vis och utpeka meningsmotståndare som
”förnekare” och konspirationsteoretiker. En
annan grupp är Mio-gruppen som upplöstes
efter Expressens granskning av läkarna 
som i artiklarna kom att kallas för just 
”skakvålds-läkarna”. De personer som vågade
kritisera skakvåldsläkarna och vetenskapen
bakom skak-diagnosen var en professor 
i rättsmedicin vid Uppsala universitet samt
en verksamhetschef vid Rättsmedicinalverket
i Uppsala. Sedan domen föll har flera 
föräldrar friats från misstankar om att ha 
skadat sina barn genom skakvåld. SBU kom
år 2016 ut med en rapport som visade att det
vetenskapliga underlaget inte var tillräckligt
starkt för att bevisa att den triad av symtom
som ses vid ”shaken baby syndrome” skulle
vara orsakat av skakvåld. Det går således inte
att diagnostisera skakvåld utifrån de tre 
symtomen. Sanningen har således vunnit en
delseger. Det dröjer förhoppningsvis inte
länge förrän den verkliga orsaken till de flesta
”skakvåldssymtomen” nystas upp och även
den erkänns offentligt. 

Text: Sara Boo

Foto 1: Pixabay

Illustration 2: Michael Zazzio

Foto 3: Pixabay
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Det var på Holma folkhögskola
i Höör, en skola som har
många olika kurser i ekologisk

odling, som jag fick stifta bekantskap
med ”spotted-wing drosophila” – ja, det
är så flugan heter på engelska. Det är 
på vingarna som man enklast kan skilja
den från den vanliga bananflugan, som
är relativt harmlös jämfört med denna
släkting. 
Flugan är så pass ny i Sverige att den ännu

inte har fått något svenskt namn. På latin
heter den Drosophila suzukii  och är en riktig
”elaking” som kan  förstöra upp till 100 %
av skörden.

Det nya hotet
Den vanliga bananflugan känns ju nästan 
beskedlig när vi nu står öga mot öga mot dess
nära släkting – Drosophila suzukii! Medan
bananflugan bara lever i övermogen eller 
rutten frukt så lever och frodas Drosophila
suzukii i bär och frukt tidigare i mognads-
fasen, till och med redan när frukter och bär
är omogna, men även i mognadsfaserna.
Detta leder i Europa förstås till stora skörde-
förluster för odlare av frukt och bär. Det
sorgliga är att nästan alla bär och stenfrukter
är värdväxter för flugan. Drosophila suzukii

angriper även äppel-, päron-, och plommon-
träd men allra främst mjuka bärodlingar. 
Favoriter är hallon, björnbär, blåbär, sten-
frukt, fläder, körsbär, blå vindruvor, jord-
gubbar, havtorn med flera. Drosophila
suzukii är enligt Jordbruksverket det nya
stora hotet för odlare…

Överlevnadsexpert 
Fallfrukt är kalas för olika svampar och 
bananflugor och dessa kan föra med sig
svampsporer och bakterier och därigenom
smitta trädet/busken och sprida smitta vidare
till intilliggande odlingar. Därför ska man 
alltid plocka bort övermogna frukter och bär.
Det får inte ligga något övermoget kvar på
marken!
Flugan är känslig för minusgrader men

övervintrar på sköldskyddade platser. Flugan
är en riktig överlevnadsexpert och den börjar
att härja tidigare och tidigare på året i 
Sverige. Honan lägger 40 ägg om dagen, 
400 ägg under en livstid, och hon kan även
lägga dem i omogen frukt. Enskilda odlare i
Frankrike förlorade 80 procent av jordgubbs-
skörden år 2010 och liknande förluster har
rapporterats från hallonodlingar i Italien. Det
finns inte heller några riktigt effektiva 
bekämpningsmetoder, så vad kan då man

göra? Detta fick vi lära oss på kursen som
hölls av Kirsten Jensen på Länsstyrelsen i
Västra Götalands Län.
· Plocka frukt och bär ofta och tidigt i

mognadsfasen.

· Tillåt aldrig övermogna bär/frukter sitta
kvar på träd/buskar.

· Inga bär/frukter får ligga kvar på marken
heller. 

· Övermogna bär ska inte läggas på kom-
posten utan förstöras i stängda behållare. 

· Sätt ut fällor med exempelvis vinäger och
några droppar diskmedel i odlingen. 

Flugorna vill, precis som svamp, ha det
fuktigt och skuggigt, så motsatsen är natur-
ligtvis bra – håll plantorna öppna och luftiga.
Man kan täcka med nät, högst 0,8 mm
maskstorlek. Sätt bären i kylen direkt efter
plockning eller frys in dem! 

Inget skämt
Kursen riktade även in sig på kommersiell
odling, så det bekymrade mig lite att före-
läsaren sa att det gäller att sälja av det snabbt,
så att köparen förhoppningsvis hinner att äta
upp det innan denne märker av angreppet…
Jag vet inte om det kanske var menat som ett
skämt. Det lät emellertid inte så och jag
tänkte med avsmak på att ett hallon kan 
innehålla ett halvt dussin larver medan bäret
fortfarande ser fint ut utanpå, och man 
ser inte dessa förrän man börjar ”dissekera” 
hallonet. Det räcker inte med att liksom titta
ner i ”hålet”… Hoppas att man framöver
inte råkar köpa angripna bär i affären, men
risken är ju större med sådana råd till 
odlarna… En tanke som slog mig är att man
kanske borde införa märkning på gårdar, 
alternativt på partier som har smittats. Det
skulle ge köparen en ”hint” att titta lite extra
om bären är angripna, och ge incitament för
odlarna att förebygga angrepp och därmed
minska smittspridningen.

Upptäcks efter distribution
På Jordbruksverkets hemsida så står det att
flugan är ett nytt gissel och att skadorna ofta
inte upptäcks förrän strax före eller i 
samband med skörd och i värsta fall inte 
förrän efter distribution. Frukterna eller
bären har små stickhål i skalen efter honornas
äggläggningar. Inuti finns det många små
fluglarver eller puppor som är upp till 4 mm
långa. I vissa fall har angreppen inte upp-
täckts förrän man har tagit fram infrysta bär

En ny frukt- och bärmarodör
kan förstöra 100 % av skörden
Våren har varit kall men det är på sätt och vis bra. Det förstod jag efter att ha deltagit
på en kursdag i ekologisk bärodling vid Holma folkhögskola. Då fick jag nämligen
lära mig att vi i odlingssverige står inför ett nytt stort hot – en fruktfluga som är
släktning till bananflugan och som har blivit ett riktigt gissel på kontinenten. Mi-
nusgraderna och kölden gör emellertid att många skadedjur hålls i schack och minskar
i antal, så gäller även denna fluga. En annan lärdom som jag f ick var 
att det är en dödssynd att låta fallfrukt ligga kvar på marken.

På engelska heter flugan ”spotted-wing drosophila”       vilket syftar på de svarta fläckarna på ving-
arna. Det är så som man enklast kan skilja den     från den vanliga bananflugan, men för att
komplicera det ytterligare så finns det äen en   annan fluga som har fläckar på vingarna 
(den har i stället prickig bakkropp).
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och funnit många små fluglarver i förpack-
ningen.
Myndigheten skriver även att flugproblemet

kompliceras av att Drosophila suzukii även
sprider sig till vilda bär i naturen, hemträd-
gårdar och andra trädgårdsmiljöer. Allt som
kan innehålla levande flugor måste läggas i
slutna behållare, grävas ner eller förstöras på
annat sätt för att oskadliggöra insekterna,
skriver verket. Verket vill att man rapporterar 
om man misstänker att man har hittat 
Drosophila suzukii och även att man tar 
en bild och skickar in. ”En tidig upptäckt 
är mycket viktig för att vi snabbt ska kunna
sätta in åtgärder och så långt som möjligt

minska förlusterna på grund av denna 
allvarliga skadegörare”, skriver myndigheten.

Flugan Drosophila suzukii
Drosophila suzukii omtalades första gången
redan år 1931, men först år 2014 hittades det
första fallet i Sverige, det var i Skåne. Flugan
har röda ögon och gulbrun kropp med bruna
band på sidorna, och liknar därför vanlig 
bananfluga. Det som är det främsta känne-
tecknet och som skiljer de båda sorterna åt
är att Drosophila suzukii-hannen har en
mörk fläck på vardera vingen, till skillnad
från den vanliga bananflugan. Äggen kan
kläckas redan efter ett par timmar och ut

kommer larver som sedan kommer att för-
puppas inuti frukten. Ett enda körsbär kan
innehålla 60 till 70 larver. Larverna fullbor-
dar, under goda förhållanden, sin utveckling
till färdiga flugor på 3 till 13 dagar. Beroende
på temperatur kan dock tiden från ägg till
vuxen fluga ta 12-79 dagar. Det kan bildas
upp till 13-15 generationer på ett år.
Universitetet i Maine i USA, har lagt ut en

informativ film på Youtube som visar hur
man känner igen Drosophila suzukii. Där 
visade de även hur hallon hade varit fina 
ena dagen och dagen efter så kryllade det 
av larver i hallonsörja – det såg verkligen 
inte apitligt ut https: / /www.youtube.com/

watch?v=LAmuAduGSAQ

Som kuriosa kan nämnas att Thomas
Hunt Morgan fick nobelpris för sina 
upptäckter inom genetiken. Morgans lab
som han drev under åren 1911-1928 kallades
för ”Flugrummet”. Där utförde han sin 
genetikforskning på just vanlig bananfluga,
eftersom den snabbt bildar nya generationer.
Studierna av bananflugan ledde bland annat
till att vi fick kunskap om recessiva och 
dominanta gener.

Text och foto: Sara Boo

Foto 1: Martin Hauser, bearbetning Sara Boo

Foto 2: Pixabay

Läs mer: 
Detaljerade bilder med flugans karaktärer
hittar du på: h t tp : / /www. ipm.msu.edu /

uploads/files/MSU-SWD-ID.pdf

En bra sida på svenska är denna publikation:
Guide till fruktflugan Drosophila suzukii:
h t t p s : / / p u b . e p s i l o n . s l u . s e / 1 4 0 5 3 / 1 /

svensson_b_et_al_170216.pdf

Plocka bort all fallfrukt – den är mumma för bananflugor och svamp. Det är en dödssynd att
låta gamla frukter bli liggande på marken eller låta dem sitta kvar på träden.
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