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Antibiotika 

European Antibiotic Awerness Day: 18 

november uppmärksammades med egen 

diskussion både på Twitter (#AntibioticDay) 

och Facebook. EU:s hälsokommissionär 

Vytenis Andriukaitis uppmärksammade dagen 

via sin blogg. 

ECDC: Europeiska smittskyddsmyndigheten 

har publicerat en ny rapport angående 

antibiotikaresistens i EU. Rapporten visar på 

ökande andel karbapenemresistens hos 

Klebsiella pneumoniae, från 4,6 % 2010 till 

8,3 % 2013. För första gången har man även 

mätt resistens mot kolistin, och där 

förekommer resistens hos 5 % av de isolerade 

stammarna av Klebsiella pneumoniae.  

FoodSafetyNews: Senatorer i kongressen, 

USA, vill att FDA samlar mer data om 

antibiotikaanvändningen i djurhållningen. I ett 

brev till FDA uttrycker de besvikelse över att 

detta arbete har försenats och de vill också se 

att datainsamlingen, som idag bygger på 

försäljningsdata, också omfattar 

användningen på gård. 

DN: Smittat fläskkött i svenska butiker. DN 

analyserade, tillsammans med SVA, förekomst 

av MRSA på danskt, tyskt och svenskt kött och 

hittade MRSA på danskt och tyskt kött. 

Artikeln var den första i en serie artiklar, och 

ledde också till en debattartikel skriven av 

Annie Lööf (c). Frågan om MRSA togs också 

upp i en debattartikel skriven av 

generaldirektörerna för Jordbruksverket, 

Livsmedelsverket och SVA. 

PoultryHealthToday: Åtta delstater har infört 

lagstiftning i syfte att begränsa antibiotika-

användningen till livsmedelsproducerande 

djur: Kalifornien, Maryland, Minnesota, New 

Jersey, New York, North Carolina, 

Pennsylvania och West Virginia. 

EurActive: Europeiska 

konsumentorganisationen, European 

Consumer Organisation (BEUC), lanserade 

under Antibiotikadagen en kampanj för 

minskad antibiotikaanvändning. Ett särskilt 

fokus i kampanjen är livsmedelsproducerande 

djur. 

PewTrusts: Pew Charitable Trust har tagit 

fram en bibliografi över vetenskapliga artiklar 

inom området antibiotikaresistens och 

livsmedelsproducerande djur, som omfattar 

åren 1969-2014. 

AllAboutFeed: Det belgiska expertcentret om 

antibiotikaanvändning och resistens hos djur 

(AMCRA) har lanserat en handlingsplan för att 

reducera antibiotikaanvändningen och 

förekomsten av antibiotikaresistens hos djur. 

Det centrala målet är att reducera 

antibiotikaanvändningen med 50 % till 2020. 

ModernFarming: Kan storskalig 

köttproduktion klara sig utan rutinmässig 

antibiotikaanvändning? Arbetet med 

halveringen av Nederländernas 

antibiotikaanvändning beskrivs med exempel 

från holländska gårdar. 
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Expressen: Sjukdom är priset för köttlobbyns 

vinster. Länder med sämre djurhållning har 

motarbetat kriget mot antibiotikaresistensen. 

Men allt fler inser sambandet mellan djur- och 

folkhälsan, skriver Marit Paulsen och Fredrick 

Federley. 

Folkhälsomyndigheten: Internationellt 

toppmöte om antibiotikaresistens i 

Stockholm. Ett 30-tal länder samlas i 

Stockholm den 2-3 december. Mötet  

 

 

arrangeras av Folkhälsomyndigheten och 

Socialdepartementet tillsammans med WHO. 

SVA: Låg risk att smittas av 

antibiotikaresistenta bakterier från maten. 

Risken att smittas av antibiotikaresistenta så 

kallade ESBL-bildande Escherichia coli-

bakterier via maten är inte särskilt stor i 

Sverige. Det visar en ny studie. Resultaten 

pekar på hur viktigt det är att fortsätta arbeta 

förebyggande. 

 

Djurskydd 

JA.se: Så tänker regeringen kring djurskydd. 

13 november genomfördes den 8:e upplagan 

av Jordbruksverkets djurskyddskonferens. 

Flera olika föreläsare fick ge sin syn på 

djurskyddet i Sverige, bl.a. Elisabeth 

Backteman, statssekreterare på 

landsbygdsdepartementet. 

PigProgress: Zoetis leder projekt för att öka 

djurvälfärden hos grisar. Ett konsortium av 

intressenter från universitet och 

djurhälsoföretag i Storbritannien startar ett 

projekt som ska utveckla digitala 

bildanalysmetoder för förbättrad djurvälfärd 

och produktion. 

GP: Stoppa det olagliga köttet. Trots 

återkommande larm om 

antibiotikaanvändning och undermålig 

djurhållning i många EU-länder fortsätter 

importen av olagligt kött. När ska politiker och 

dagligvaruhandeln ta sitt moraliska ansvar och 

när tänker konsumenterna sätta den egna och 

andras hälsa och miljö framför billigt kött? 

skriver professor Bo Algers, SLU. 

JA.se: Dansk gris upprör, glöm dock inte den 

tyska, påpekar Jordbruksaktuellt efter att SVT-

programmet Plus pratade om skillnaderna i 

svensk och dansk grisuppfödning.  

 

Handel 

JA.se: Regeringen vill främja svensk export av 

livsmedel. För att den svenska 

livsmedelsproduktionen ska öka krävs mer 

export, menar Sven-Erik Bucht. Därför har 

regeringen har gett Jordbruksverket två 

uppdrag som båda syftar till att öka exporten. 

FoodMonitor: Japan vill godkänna Sverige för 

livsmedelsexport. I slutet av november och i 

början av december kommer två inspektörer 

från Japan till Sverige. Anledningen är att man 

vill godkänna Sverige som exportland av 

livsmedel. På agendan står bland annat besök 

på Dafgårds, Scan, och Atria.  
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