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Antibiotika 

ATL: MRSA-screening klar efter nyår. En 

screening efter MRSA-bakterier pågår just nu i 

svenska grisavelsbesättningar. Resultatet 

väntas bli klart i januari, men vad som händer 

om MRSA påträffas vet man inte ännu. 

Politiken.se: Riksrevisionen undersöker 

Fødevareministeriets kamp mot svin-MRSA. 

Den markanta stigning av antalet danskar, 

som blivit smittade med svin-MRSA, samt den 

växande förbrukningen av antibiotika gör nu 

att danska Riksrevisionen inleder en 

granskning.  

Information.dk: Danska grisproducenter vill 

halvera användningen av tetracyklin. Detta ska 

ske genom en ny handlingsplan från 

Videnscenter for Svineproduktion. 

ATL.se: Danska grisbönder testar antibiotikafri 

produktion. Fem av Danish Crowns 

grisuppfödare ska producera slaktgrisar helt 

utan antibiotika i ett nytt försök  

ATL.se: Sverige bäst i antibiotika-klassen. 

Svenska bönder är för fjärde året i rad bäst i 

EU-klassen när det gäller att hålla igen på 

antibiotika i djurhållningen. 

ThePigSite.com: Vilka antibiotika används till 

djur och mot vad? I en studie publicerad i den 

brittiska tidskriften Veterinary Record 

presenteras data utifrån en enkät till 

veterinärer i 25 länder i EU. 

Politiken.se: Svineboblen brister snart i 

Danmark. Dyrens beskyttelse och Danmarks 

Naturfredningsforening ifrågasätter i en 

debattartikel den danska grisproduktionen. 

PigProgress: Ökad förekomst av tarmsjukdom 

orsakad av bakterien Lawsonia intracellularis 

hos gris efter ökad reglering och minskad 

användning av antibiotika i Nederländerna.  

PigProgress: Antibiotikaanvändningen i den 

brittiska grishållningen under lupp på ett 

arbetsmöte i Storbritannien. Syftet med mötet 

var att komma fram till en handlingsplan för 

att minska antibiotikaanvändningen. Ett utkast 

till handlingsplan kommer inom kort att 

cirkulera till intressenterna inom industrin för 

synpunkter.  

GlobalMeat: Minskad förekomst av ESBL i 

danskt kycklingkött. Förekomsten har minskat 

från 36 % 2012 till 25 % 2013. 

FoodSafetyNews: Dokumentär undersöker 

användningen av antibiotika till 

livsmedelsproducerande djur. Dokumentären 

sändes denna vecka i USA och annonseringen 

av den har oroat djurindustrin i landet. I 

dokumentärens andra del skildras ett utbrott 

av karbapenresistent Klebsiella pneumoniae 

på ett sjukhus 2011. 
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Djurskydd 

GlobalMeat: Animal Welfare Institute i USA 

har jämfört näringens  (NCBA) 

kvaltitetsstandard för uppfödning av 

nötkreatur i feedlot med den standard som 

finns utvecklad i OIE, och konstaterar att 

NCBA:s standard inte lever upp till den. – 

Eftersom det inte finns någon lagstiftning på 

området så är det mycket viktigt att NCBA har 

riktlinjer som garanterar en god djurvälfärd, 

säger Dina Jones, på AWI. 

DN.se: Stränga djurskyddskrav bakom ökade 

köttimporten. Martin Wierup och Åke 

Rutegårds debattartikel ledde till många 

repliker som kan hittas via slutrepliken. 

 

 

Handel 

FoodMonitor: Mer vegetariskt i 

kundvagnarna. Vegetariskt är den senaste 

trenden inom matlagning. En ny studie från 

Nielsen visar att vegotrenden nu också har 

nått kundkorgen med stora ökningstal för det 

gröna. Samtidigt ser det tuffare ut för färsk 

och fryst kött samt fågel. 

GlobalMeat: WTO:s tvistlösningspanel anser 

att USA:s regler om ursprungsmärkning, där 

endast djur som är fött, uppfött och slaktat i 

USA kan få ursprungsmärkning USA inte är i 

enlighet med WTO:s avtal om Technical 

Barriers to Trade.  

JA.se: Positiv trend i restaurangerna. En ny 

undersökning från LRF, i samarbete med Ipsos, 

visar att närmare åtta av tio LRF-medlemmar 

har uppfattningen att de svenska 

restaurangerna är mer intresserade av 

svenska råvaror i dag än för några år sedan. 

JA.se: Svenska grispriser går emot trenden. 

Det ryska stoppet för griskött från EU börjar 

nu sätta spår på den gemensamma 

marknaden. Men i Sverige verkar ett ökat 

intresse för svenskt griskött inte bara hålla 

priserna stadiga utan även att lyfta dem. 

ATL.se: Danskar vill fylla svenskt ekosug. 

Danska ekobönder vill rida på den ekovåg som 

pågår hos svenska och norska konsumenter.  

ATL.nu: Danmark pressar Hogan om lika villkor 

i EU. Danmarks representant pressade den 

tilltänkte jordbrukskommissionären Phil 

Hogan om hur han tänkte förbättra 

medlemsstaternas implementering av EU-

direktiv när han utfrågades av EU-parlamentet 

på torsdagen.  
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