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Antibiotika 
PigProgress:	  Projekt	  halverade	  
antibiotikaanvändningen	  på	  belgiska	  
grisgårdar.	  I	  projektet	  ingick	  61	  gårdar.	  
Gårdarnas	  smittskydd,	  skötsel	  och	  djurhälsa	  
gick	  igenom	  och	  gårdsspecifiks	  hälsoplaner	  
upprättade.	  Därigenom	  kunde	  
antibiotikaanvändningen	  minskas	  utan	  
negativa	  effekter	  på	  djurhälsa	  eller	  
produktionen.	  

SR.se:	  Antibiotikaresistens	  hotar	  miljontals	  liv.	  
Världens	  rika	  länder	  måste	  ta	  till	  
gemensamma	  krafttag	  för	  att	  ta	  fram	  nya	  
läkemedel	  mot	  antibiotikaresistenta	  bakterier,	  
det	  menar	  den	  brittiska	  regeringens	  särskilde	  
utredare	  i	  en	  ny	  rapport.	  

Phenomena:	  Hur	  hindrar	  vi	  att	  miljoner	  dör	  
p.g.a	  antibiotikaresistens?	  Slutrapporten	  från	  
Review	  of	  Antimicrobial	  Restance	  föreslår	  bl.a.	  
att	  viktiga	  antibiotika	  förbjuds	  för	  användning	  
i	  djursektorn	  och	  att	  livsmedelsmärkning	  
inkluderar	  antibiotikaanvändning.	  

ATL.nu:	  Norge	  skärper	  kampen	  mot	  MRSA.	  
Norska	  regeringen	  vill	  öka	  anslaget	  till	  kampen	  
mot	  MRSA	  i	  svinproduktionen	  med	  tio	  
miljoner	  norska	  kronor.	  	  

MeatInfo:	  Industrin	  välkomnar	  globala	  
åtgärder	  mot	  antibiotikaresistens.	  Såväl	  
brittiska	  veterinärförbundet	  som	  brittiska	  
grisproducentorganisationer	  ställer	  sig	  i	  stort	  
bakom	  förslagen	  i	  Review	  of	  Antimicrobial	  
Resistance.	  	  

StatNews.com:	  FDA	  initierar	  djurslagsvis	  
datainsamling	  av	  antibiotikaförsäljning.	  
Läkemedelsbolagen	  bli	  nu	  skyldiga	  att	  
tillhandahålla	  uppskattningar	  av	  
antibiotikaförsäljningen	  uppdelade	  efter	  
djurslag	  (nötkreatur,	  gris,	  höns	  och	  kalkoner).	  

TheGuardian:	  Storbritanniens	  bönder	  ska	  
minska	  antibiotikaanvändningen.	  En	  
arbetsgrupp	  för	  att	  minska	  användningen	  av	  
antibiotika	  inom	  jordbruket	  kommer	  att	  
inrättas	  som	  svar	  på	  regeringens	  oro	  över	  den	  
ökande	  förekomsten	  av	  antibiotikaresistens.	  
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Djurskydd 
JA.se:	  Ny	  vägledning	  för	  djurskyddskontroll	  på	  
slakteri	  klar.	  Jordbruksaktuellt	  har	  tidigare	  
rapporterat	  om	  att	  det	  är	  en	  ny	  vägledning	  för	  
djurskyddskontroll	  på	  slakteri	  på	  gång.	  Nu	  är	  
vägledningen	  klar.	  	  

ATL.nu:	  Dansk	  stjärnmärkning	  av	  griskött	  snart	  
verklighet.	  Nästa	  sommar	  kommer	  det	  att	  
finnas	  stjärnmärkt	  griskött	  i	  danska	  butiker.	  
Inom	  loppet	  av	  några	  år	  förväntas	  hälften	  av	  
det	  fläsk	  som	  säljs	  i	  Danmark	  ha	  minst	  en	  
stjärna.	  

ATL.nu:	  EU-‐plattform	  för	  djurvälfärd	  skapas.	  
Det	  svenska	  initiativet	  för	  ökat	  samarbete	  blir	  
verklighet,	  lovar	  EU-‐kommissionen.	  

JA.se:	  Klart	  med	  enklare	  betesregler.	  Från	  och	  
med	  den	  15	  maj	  är	  reglerna	  kring	  bete	  för	  
nötkreatur	  enklare	  och	  flexiblare.	  Därmed	  får	  
lantbrukaren	  större	  möjlighet	  att	  avgöra	  när	  
betesgång	  är	  lämpligast.	  

.

Handel 
ATL.nu:	  EU-‐parlamentet	  vill	  ha	  mer	  
ursprungsmärkning.	  De	  folkvalda	  är	  inte	  nöjda	  
med	  att	  mjölk	  och	  mejeriprodukter	  inte	  har	  
obligatorisk	  ursprungsmärkning.	  

Lantbruk.com:	  Sju	  av	  tio	  vill	  att	  mjölken	  är	  
svensk.	  I	  valen	  av	  livsmedel	  anser	  de	  flesta	  
svenskar	  att	  varumärkets	  ursprung	  väger	  
tyngre	  än	  priset.	  Sju	  av	  tio	  vill	  att	  mjölken	  ska	  
vara	  svensk.	  Sex	  av	  tio	  svarar	  likadant	  när	  det	  
gäller	  kött,	  visar	  en	  global	  rapport.	  

JA.se:	  Kina	  säljer	  ut	  statens	  griskött.	  De	  lokala	  
myndigheterna	  i	  Peking	  öppnar	  fryslagren	  för	  
griskött	  i	  ett	  försök	  att	  dämpa	  de	  höga	  
grispriserna.	  Chansen	  att	  det	  får	  någon	  större	  
påverkan	  på	  marknaden	  är	  liten.	  

ATL.nu:	  Starkt	  motstånd	  mot	  tullkvoter	  på	  
kött	  i	  frihandelsförhandling.	  Sänkta	  tullar	  på	  
kött	  ingick	  inte	  i	  EU:s	  ingångserbjudande	  till	  de	  
sydamerikanska	  länderna	  i	  Mercosur	  när	  
förhandlingarna	  om	  ett	  handelsavtal	  
återupptogs	  i	  går.	  

Lantbruk.com:	  Värmlandsmjölk	  kör	  om	  Arla.	  
Det	  lokala	  mejeriet	  som	  bildades	  förra	  året	  
har	  snabbt	  ökat	  både	  invägningen	  och	  
försäljningen,	  och	  nu	  går	  man	  om	  jätten	  Arla	  i	  
försäljning	  i	  Konsum	  Värmlands	  butiker.	  

ATL.nu:	  Amerikanskt	  nötkött	  är	  åter	  i	  
Sydafrika.	  Den	  första	  leveransen	  av	  
amerikanskt	  nötkött	  har	  nu	  nått	  Sydafrika	  
efter	  två	  års	  intensiva	  förhandlingar	  mellan	  
länderna.	  Den	  sydafrikanska	  marknaden	  har	  
tidigare	  varit	  stängd	  för	  amerikanska	  
fjäderfäprodukter,	  nötkött	  och	  griskött,	  men	  
nu	  har	  hindren	  hävts.	  

EurActiv.com:	  Malmström	  bekymrad	  över	  
allmänhetens	  uppfattning	  om	  TTIP.	  Det	  stör	  
henne	  att	  samtalen	  om	  TTIP	  får	  intensiv	  kritik	  i	  
medlemsstaterna,	  trots	  att	  förhandlingarna	  
har	  ett	  mandat	  från	  EU-‐28.	  

ATL.nu:	  Eget	  mejeri	  för	  bättre	  lönsamhet.	  Allt	  
fler	  mjölkbönder	  väljer	  nu	  ett	  eget	  
gårdsmejeri	  för	  att	  förbättra	  ekonomin.	  


