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Antibiotika 

GlobalMeatNews: Ökande resistens bland 

livsmedelsburna zoonoser. I den senaste 

rapporten om förekomst av resistens hos 

zoonotiska bakterier från EFSA och ECDC 

rapporteras att multiresistenta 

salmonellastammar sprider sig i Europa 

och att resistenta stammar är vanligt 

förekommande hos både människor och 

djur. Då det gäller Campylobacter var 

resistens mot fluorokinoloner vanligt både 

hos människa och kyckling. Även BBC 

uppmärksammade rapporten. 

DagensMedicin: Nu tar vi ett helhetsgrepp 

på resistenta bakterier. Tre ministrar 

kallade till blocköverskridande möte mot 

antibiotikaresistens. 

FoodSafetyNews: Nära en procent av 

testade mjölkprover innehåller otillåtna 

halter av antibiotika. I en ny rapport från 

FDA konstaterar myndigheten att 

säkerheten i mjölksektorn är hög.  

JA.se: 15 besättningar med MRSA. Efter 

att man fattat misstanke om MRSA i 30 

norska grisbesättningar, blev det i dagarna 

konfirmerat att 15 av dem var infekterade. 

NewYorkTimes: McDonalds fasar ut 

kyckling som fått antibiotika som används 

inom humanmedicinen. Inom två år ska all 

kyckling som serveras komma från gårdar 

som inte använder antibiotika som är 

viktiga för humanmedicinen.  

PNJ.com: McDonalds är inte ensamma. 

Stora livsmedelsföretag som Tyson, 

Chipotle och Perdue har redan tidigare 

tagit steg för att begränsa 

antibiotikanvändningen hos sina 

leverantörer.  

Frontline: Senatorer vill utöka FDA:s 

befogenheter. I ett lagförslag vill tre 

senatorer ge FDA möjlighet att återkalla 

godkännande för användning i 

förebyggande syfte då det gäller 

antibiotika som i USA betraktas som 

viktiga för humanmedicin.  

FHI.no: Djurassocierad MRSA hos 23 

personer i 2014. 2014 anmäldes totalt 

1866 fall av MRSA hos personer i Norge. 

Endast 23 av dessa kan karaktäriseras som 

djurassocierad MRSA (LA-MRSA).  
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Djurskydd 

GlobalMeatNews: Compassion in World 

Farming instiftar djurvälfärdspris. Priset 

riktar sig till livsmedelssektorn och 

vinnaren presenteras på Milan Expo 2015 i 

juni. 

ATL.nu: Ica värnar om beteskravet. Ica 

anser att det är djupt olyckligt om 

beteskravet för kor slopas.  

UNT: Sämre för fä och folk. Ska svenskt 

lantbruk återgå till en djurindustri med 

ökad antibiotikaanvändning och sämre 

mat? frågar SLU-forskare på UNT Debatt. 

ATL.nu: Dansk forskning siktar på lägre 

smågrisdödlighet. Ett nytt danskt 

forskningsprojekt ska nu försöka hitta 

lösningar för att få ner dödligheten bland 

diande smågrisar utan att suggan fixeras. 

GlobalMeatNews: Svenska handelskedjor 

hotar att upphöra med import av griskött 

från Danmark. Efter rapporter i svensk 

media om att ca 500 000 underviktiga 

spädgrisar avlivas varje år i Danmark vill de 

svenska kedjorna se förbättringar om 

importen ska fortsätta.  

 

Handel 

JA.se: Mjölkpaketet som kan rädda 

Sveriges mjölkbönder. Det finns ett 

massivt konsumentstöd för svensk 

mjölkproduktion. Ändå har mjölkbönderna 

det tuffare än någonsin. Nu måste 

politikerna ta sitt ansvar för den svenska 

mjölken, skriver bl.a. Helena Jonsson, 

LRF:s ordförande. 

JA.se: Konsumenter efterfrågar och vill 

betala för hög kvalitet. Under lång tid har 

lågpris genomsyrat både konsumenter och 

handelns känsla av en bra affär, men det 

är på väg att ändras. Svensk 

livsmedelsindustri visar sina starkaste 

siffror på över fyra år 2014, och det är 

konsumenternas ökade intresse för 

premiumsegmentet som driver på. 

JA.se: Konkurrenskraftsutredningen 

sammanfattad. Bland förslagen på 

åtgärder finns allt från ett förändrat 

djurskydd till uppmaningar om en mer 

tillämpad forskning på SLU. 

DN.se: Minister på turné ska ge ny strategi 

för livsmedel. Projektet Matlandet Sverige 

läggs ned och tidigare jordbruksminister 

Annika Åhnberg blir samordnare för 

arbetet med en livsmedelsstrategi för 

Sverige. 

JA.se: Ica ökar försäljningen av svenskt 

kött. Under förra året ökade Ica 

försäljningen av färskt svenskt griskött 

med 20 procent. Även svenska nöt-, fågel- 

och lammförsäljningen går uppåt. 
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