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Antibiotika 

GlobalMeatNews: National Pork Board 

välkomnar Vita Husets aktionsplan mot 

antibiotikaresistens. - USA:s grisbönder 

välkomnar initiativet och har ett starkt 

engagemang för fortsatta förbättringar för 

att säkra en ansvarsfull antibiotika-

användning på gård, säger Chris Hodge, 

VD på NPB. 

FoodSafetyNews: Vita Husets aktionsplan 

kritiseras för att inte ha tillräckligt fokus på 

lantbruket. - Obama-adminstrationen 

måste göra mer för att minska 

antibiotikanvändningen till djur som inte 

är sjuka, säger Mae Wu vid National 

Resource Defense Council. 

Folkhälsomyndigheten: Breddat grepp 

kring antibiotikaresistens i ny 

handlingsplan. Regeringen har nu fått en 

ny handlingsplan för antibiotikaresistens 

och vårdrelaterade infektioner och bakom 

den står 20 myndigheter från flera olika 

samhällssektorer. 

NRK.no: - En ekonomisk katastrof för mig. 

Kjell Morten Dahlgren måste slakta 1 350 

grisar efter att LA-MRSA påvisades i 

besättningen. 

DagensMedicin: Långsiktig 

forskningssatsning inom antibiotika-

resistens behövs. Ökad resistens mot 

antibiotika är i dag en av mänsklighetens 

största utmaningar, skriver Mats 

Ulfendahl. 

TheAtlantic.com: Köttets 

antibiotikaproblem. Den ökade globala 

konsumentefterfrågan på kött kan leda till 

kraftiga ökningar av antibiotika-

användningen i djurhållningen. Finns det 

något vi kan göra åt det? 

ABCnews: Ögonsalva med tusenåriga anor 

verksamt mot MRSA. Forskare vid 

Nottinghams universitet har hittat ett 

tusenårigt recept på ögonsalva som i 

laboratorieförsök hämmade MRSA. 
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Djurskydd 

ATL.nu: Djurskyddslag upprätthålls i 

Kalifornien. För tredje gången har en 

domstol slagit fast att Kaliforniens 

värphöns har rätt att kunna röra sig. 

JA.se: Försök med fixerade suggor 

godkänns. I Alnarp har man fått klartecken 

att genomföra försök med fixerade 

suggor. 

ATL.nu: Svenska suggor ska kunna fixeras. 

Sveriges grisföretagare vill ges undantag 

från djurskyddslagen. Bland annat genom 

möjlighet att fixera suggor.  

 

Handel 

JA.se: Stabil fårtrend. Under en längre tid 

har konsumtionen och intresset för lamm 

ökat i Sverige. 

GlobalMeatNews: 30 månader i fängelse 

för hästköttskandalen. Den första 

fängelsedomen har nu fallit i 

hästköttskandalen. En holländsk 

kötthandlare döms till 30 månaders 

fängelse för att bl.a. ha förfalskat 

dokumentationen. 

ATL.nu: Nya krav på märkning av kött. 

Från 1 april måste kött från gris, får, get 

och fågel märkas med vilket land djuret är 

uppfött och slaktat i. 

 

 

 

 

JA.se: Svensk Fågel kritisk till ny EU-

förordning. Kritiken riktas mot att den nya 

ursprungsmärkningen av kött inte 

omfattar alla typer av importerad kyckling. 

Värmebehandlade, ätklara produkter hålls 

utanför kravet på ursprungsmärkning. 

DN.se: Ekomat har ersatt fläskfilén som 

lockvara. Så billigt som möjligt var länge 

normen när det gällde matinköp, både för 

konsumenter och butiker. Men på kort tid 

har attityden ändrats radikalt. 
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