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Antibiotika 

PigProgress: Reduktionsmål efterfrågas i 

Storbritannien. I ett brev publicerat i The 

Times efterfrågar Royal Colleges att mål sätts 

för att minska antibiotikaanvändningen inom 

djurhållningen, som idag står för 42 % den 

totala användningen i Storbritannien.  

FoodSafetyNews: Konsumenter uppmanas 

köpa antibiotikafri kalkon till Thanksgiving. 

Pew Charitable Trust uppmanar till röstning 

med plånboken för att minska utvecklingen av 

antibiotikaresistens. 

FoodSafetyNews: Kryphål i FDA:s 

antibiotikapolicy. PEW Charitabel Truts har 

analyserat FDA:s vägledning #213 och anser 

att den i praktiken fortfarande gör det möjligt 

för lantbrukare att använda antibiotika som 

tillväxtstimulerare. Även Maryn McKenna 

skriver om detta på sin blogg, och där finns 

också en bakgrundsbeskrivning av frågan. 

Reuters.com: Missbruk av viktigt antibiotikum 

på amerikanska mjölkgårdar. Ceftiofur, som 

har klassats som kritiskt viktigt för 

humanmedicinen av WHO, är det läkemedel 

som oftast hittas i otillåtna halter vid 

resthaltsundersökningar vid slakt i USA. 

JA.se: Alla har ett ansvar för antibiotika. Hans 

Jørn Kolmos, professor och överläkare på 

Odense universitetssjukhus skriver om allas 

ansvar för att minska förbrukningen av den 

ännu verkande medicinen. 

GlobalMeatNews: Rapporterar om fynd av 

MRSA i tyskt och danskt fläskkött som sålts i 

svenska butiker. 

JA.se: Projekt kring antibiotikaanvändning och 

resistens inom mjölkproduktion. Finns det 

någon skillnad mellan ekologisk och 

konventionell uppfödning när det gäller 

antibiotika? Genom att undersöka 

tarmbakterier från kalvar hoppas forskare få 

fram svar. 

Aftonbladet.se: Utan antibiotika kan våra barn 

dö. Anders Lindberg, ledarskribent på 

Aftonbladet, uppmärksammar WHO- mötet 

om antibiotikaresistens i Stockholm. 

Folkhälsomyndigheten rapporterar att mötet 

ledde till att representanter från ett 30-tal 

länder enades om att samarbeta för att 

utveckla ett globalt program för övervakning 

av resistenta bakterier. 

UNTDebatt: MRSA ska bekämpas på EU-nivå. 

Sveriges arbete mot antibiotikaresistens är 

bra, men det räcker inte. Fighten måste tas på 

europeisk nivå, skriver Fredrick Federley (C). 

Artikeln bemöttes av veterinären Örjan 

Ljungvall och folkpartisten Kajsa Dovstad. 

DN.se: Sjukhusmat ska bli fri från antibiotika. 

Landstinget i Stockholm är först ut med att 

lova helt antibiotikafri sjukhusmat. 
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Djurskydd 

JA.se: Litar mest på svenskt och minst på 

danskt. En ny undersökning som ICA gjort visar 

att nio av tio har större förtroende för svensk 

djurhållning än den i andra europeiska länder. 

GlobalMeatNews: Djurvälfärdsexperter 

diskuterade hållbarhetsfrågor inom 

grissektorn i Brasilien. Rundabordssamtalet 

leddes av World Animal Protection 

tillsammans med jordbruksministeriet och 

universitetet i Sao Paolo. 

GlobalMeatNews: Dansk ”Best Practice” i 

fokus på internationellt seminarium. 

Djurvälfärd, avel och god hygien är 

hemligheten bakom Danmarks framgång som 

grisproducerande land, enligt Bent Nielsen, 

Landbrug & Fødevarer. 

 

 

Handel 

FoodMonitor: Rekordjul för KRAV-skinka. Det 

kommer att finnas tio ton KRAV-märkt 

julskinka till försäljning i år, vilket är en ökning 

med 67 procent jämfört med 2013. ”Det är ett 

riktigt glädjande all-time-high", säger Johan 

Cejie, försäljningschef på KRAV. 

SVD.se: Hälsosam och miljövänlig mat kan bli 

det nya stålet. Landsbygdsminister Sven-Erik 

Bucht vill se en bred parlamentarisk 

uppgörelse om framtidens 

livsmedelspolitik. - Kvalitetssegmentet är 

definitivt vägen. Vi ser väldiga problem i 

omvärlden med hög antibiotikaanvändning i 

djuruppfödningen och resistenta bakterier. 

Här har Sverige en enorm fördel. 

FoodSupply: City Gross KRAV-märker alla 

köttavdelningar. Som första dagligvarukedja 

väljer City Gross att KRAV-certifiera 

köttavdelningarna i samtliga City Gross-

butiker, spridda från Trelleborg till Sundsvall. 

 

SVD Brännpunkt: Handelsavtalet en oslagbar 

chans. Genom att stärka partnerskapet över 

Atlanten kan vi bli en förebild för andra när 

det gäller handel, arbetsmiljö, 

produktsäkerhet och miljöskydd. Den 

möjligheten måste vi ta vara på, skriver Cecilia 

Malmström (FP). Varför är livsmedelssäkerhet, 

hälso- och miljöskydd värda mindre än en 

ökning i tillväxt som, hur siffran än 

presenteras, knappt ens summerar till ett 

avrundningsfel, undrar ekonomerna Rudiger 

Von Arnim och Eric Sjöberg i en replik. 

JA.se: Ökat sug för svenskt märks i industrin. 

Majoriteten av livsmedelsföretagen ser ett 

ökat intresse hos konsumenter för produkter 

med svensk råvara. Nio av tio företag ser 

svensk råvara som en konkurrensfördel, visar 

Livsmedelsföretagens konjunkturenkät. 
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