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Antibiotika 

DN.se: Svenskar tar med sig farliga bakterier 

hem. Allt fler väljer att operera sig utomlands. 

Men informationen om riskerna att dra på sig 

resistenta bakterier är dålig. 

FoodSafetyNews: FDA föreslår 

djurslagsuppdelad insamling av 

antibiotikastatistik. I ett lagförslag vill FDA få 

en uppdelning på djurslagen nötkreatur, gris, 

kyckling och kalkon, idag finns bara statistiken 

uppdelad på antibiotikaklasser. Även om det 

inte ligger i det nuvarande förslaget vill man 

på sikt även se gårdsspecifika data som både 

anger djurslag och syfte med användningen. 

SVT.se: Handlingsplan mot resistenta 

bakterier ska utformas. Politiker och experter 

från hela världen samlades i Schweiz för att 

komma överens om en handlingsplan mot 

antibiotikaresistens, ett av vår tids största 

hälsohot. Se även chatt med Otto Cars på 

samma tema. 

Forskning.se: Mjölk från kor som fått 

antibiotika ökar resistens hos kalvars 

tarmbakterier. Att utfodra kalvar med mjölk 

från antibiotikabehandlade kor leder till fler 

resistenta tarmbakterier hos kalvarna.  

 

Forskning.se: Lönsamt för samhället stoppa 

gris-MRSA vid gränsen. Svensk humansjukvård 

sparar minst nio miljoner kronor per år genom 

de åtgärder som grisbranschen vidtar för att 

förhindra att antibiotikaresistenta bakterier 

(LA-MRSA) får fäste i svenska besättningar.  

DK-nyt.dk: MRSA hittas i nära var tredje 

förpackning av danskt kött. 

Konsumentgruppen Forbrugerrådet Tænk har 

undersökt 25 paket fläskkött inköpt danska 

livsmedelsbutiker och gris-MRSA hittades i 8 

paket. 

DN.se: ”Svenska uppfödare skulle kunna lära 

EU:s länder en hel del”. Sverige är nästan bäst 

i klassen i Europa när det gäller användning av 

antibiotika till djur. Förebyggande 

djurhälsovård, samarbete mellan veterinär 

och uppfödare är delar av receptet. 

ABC-News: Wal-Mart inför 

rekommendationer om antibiotika och 

djurskydd. I en ny riktlinje rekommenderar 

USA:s största detaljhandel sina leverantörer 

att fasa ut antibiotika som ges i tillväxt-

stimulerande syfte och förbättra djurskyddet. 
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Djurskydd 

FarmersJournal.ie: Eurobarometer om 

djurvälfärd planeras under 2015. EU-

kommissionen kommer senare i år fråga EU-

invånarna om deras syn på djurvälfärd. Senast 

det gjordes var 2006. 

Europaportalen.se: Sverige kräver mer knorr i 

EU. På måndagens ministerrådsmöte 

diskuterade EU-ländernas jordbruksministrar 

hur EU-förbudet mot svanskupering av grisar 

ska efterlevas. 

ATL.nu: Tyskarna satsar på djurvälfärd. Ökat 

intresse för djurvälfärd har gjort att Tyskland 

dragit i gång ett djuromsorgsprojekt som 

finansieras av konsumenter. 

ATL.nu: Djurskyddet för EU:s grisar måste 

förbättras. Den europeiska grisproduktionen 

står inför stora utmaningar beträffande 

djurskyddet, skriver jordbruksministrarna från 

Nederländerna, Danmark och Tyskland i ett 

nyligen antaget gemensamt uttalande. 

Handel 

JA.se: De planerar en ny svensk 

ursprungsmärkning. Under den senaste tiden 

har LRF, Svensk Dagligvaruhandel och 

Livsmedelsföretagen, i det tysta, arbetat fram 

en ny ursprungsmärkning.  

GlobalMeatNews: Obligatorisk 

ursprungsmärkning orsakar ekonomisk skada. 

Enligt en rapport har märkningen av kött som 

infördes 2009 ökat branschens kostnader 

samtidigt som den inte har lett till ökad 

konsumentefterfrågan.  

PigProgress: Defra vill utöka 

ursprungsmärkning. Förslaget innebär att den 

nuvarande nationella märkningen av kött blir 

mer detaljerad och anger vilken del av landet 

köttet kommer ifrån. Man vill också införa en 

nationell ursprungsmärkning på 

mejeriprodukter. 

GlobalMeatNews: Ökad efterfrågan på 

ekogrisar i Danmark. Butikspriset på ekologiskt 

fläskkött fortsätter att stiga i Danmark, delvis 

drivet av djurskyddskontroverser i den 

konventionella produktionen.  

JA.se: Stark intresse för producentföreningen. 

När sista dagen för anmälan till den nya 

producentföreningen Glada Bonden ut var 

man över 60 medlemmar. 

SVT.se: Bönder vill lämna Arla. Sju av tio 

mjölkbönder skulle byta eller överväga att 

byta från Arla till ett annat mejeri om de 

kunde, visar Uppdrag gransknings enkät. 

DN.se: Så ska den svenska mjölken räddas. 

Det råder kris bland svenska mjölkbönder. 

Samtidigt rustar irländska producenter för 

ökad export till Sverige. 

Aftonbladet.se: Ingen svensk mjölk i glasen. 

Glöm bilden av mjölkpallar och skuttande 

kalvar i någon solig svensk sommarhage. Det 

är kris i Bregottfabriken. 

SVD.se: Bucht höll nytt krismöte med 

mjölknäringen. En handlingsplan med över 80 

punkter, men få här-och-nu-åtgärder. Det är 

resultatet av landsbygdsminister Sven-Erik 

Buchts (S) senaste krismöte med 

mjölknäringen. 
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