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Antibiotika 

FoodSafetyNews: Vita Huset vill nära 

dubblera statsanslagen för att förebygga 

antibiotikaresistens. Budgeten för 2016 

läggs nästa vecka, men redan nu finns ett 

faktablad som presenterar satsningarna 

som omfattar bland annat användning av 

antibiotika, övervakning och främjande av 

framtagande av nya antibioitka. 

World Economic Forum: Slutet på 

antibiotikaeran. I Davos hölls en webbsänd 

diskussion mellan Nobelpristagaren Venki 

Ramakrishnan och antibiotikaexperten 

Jean Carlet om kriget mot 

antibiotikaresistenta bakterier.  

DN: Svenska grisar fria från MRSA-

bakterier. De antibiotikaresistenta MRSA-

bakterierna som många danska grisar bär 

finns inte hos svenska avelsgrisar. Det 

visar en ny undersökning som 

Jordbruksverket, Statens veterinär-

medicinska anstalt och Svenska 

Djurhälsovården gjort. 

NRK.no: ”Vi kan ha sparat människoliv”. 

Mattilsynet har utrotat den allvarliga 

MRSA-bakterien bland djur i Norge, något 

som är unikt i världssammanhang.  

FoodSafetyNews: Antibiotikaresistens kan 

spridas via damm från feedlots. Forskare i 

Texas har undersökt damm och sett högre 

halter av bakterier, antibiotika och DNA 

som kodar för antibiotikaresistens i 

luftprov som tagits nedanför feedlots i den 

förhärskande vindriktningen. 

OECD: Rapport om den globala 

användningen av antibiotika, djur. 

Rapporten uppskattar den globala 

användningen av antibiotika till 

livsmedelsproducerande djur (nötkreatur, 

gris, kyckling) till ca 63 000 ton 2010 och 

om inga policyändringar sker beräknas den 

öka med 67 procent till 2030 (pga av stark 

ökning av intensiv djurhållning i 

Sydostasien). 

WATTAgNet: Långsiktiga effekter av 

förbud mot tillväxtantibiotika. I en studie, 

finansierad av Alltech, som omfattar 128 

länder har man gått igenom förekomsten 

av ev. förbud mot tillväxtantibiotika och 

också tittat på vilka konsekvenser som 

följt av införande av ett förbud. 
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Djurskydd 

SR.se: Suggor fixerades i försök - vill 

förändra djurskyddslagen. För att vända 

utvecklingen i den krisande grisnäringen 

har branschen genomfört ett försök som 

kallas Djuromsorgsprogrammet. Bland 

annat testas att fixera suggor.  

 

 

 

SVTOpinon: Inburade suggor luktar 60-tal. 

I en tid när det börjar gå upp för 

medborgarna hur illa grisar behandlas i 

djurhållningen i stora grisproducerande 

länder som Danmark, Tyskland och 

Spanien är det fel tänkt att bura in suggan, 

skriver professor Bo Algers. 

 

 

Handel 

JA.se: "Det är världsunika siffror”. Förra 

året såldes det totalt ekologiska livsmedel 

för 15,5 miljarder kronor i Sverige. Det är 

en ökning med 38 procent från 2013 då 

siffran låg på 11,2 miljarder kronor.  

GlobalMeatNews: ”Olika 

livsmedelssäkerhetsregler är ett 

handelshinder”. Gina Tumbarello, 

American Feed Industry, anser att EU:s 

försiktighetsprincip, till skillnad från de 

riskbedömningar som USA baserar sig på, 

innebär svårigheter på ett flertal områden, 

t.ex. användningen av ractopamin i 

grisproduktionen.  

Dagens Media: Centerpartiets nya giv – 

kampanjar för svenska bönder. 

Centerpartiet lanserar den nya kampanjen 

#mjölklöftet med syftet att göra mjölk 

dyrare – och rädda de krisande 

mjölkbönderna. 

JA.se: ”Vår låga självförsörjning gör att vi 

lever farligt”. Sparbankernas 

lantbruksdebatt i Skövde lockade en stor 

publik som ville höra vad bland annat 

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht hade 

för åsikter om framtiden för svenskt 

lantbruk. 
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