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Antibiotika 

FoodSafetyNews: Odlad fisk kan också vara en 

källa till antibiotikaresistens. Forskare vid 

Arizona State University undersökte prover 

från bl.a. räkor, lax, havskatt och tilapia från 

11 olika länder och fem olika typer av 

antibiotika detekterades. De uppmätta 

halterna låg under gällande gränsvärden. 

BBC: Ny studie från Edinburghs universitet 

visar att MRSA CC398 kan smitta människor 

och även hittas hos patienter på sjukhus. 

Detta är första gången som den fulla genetiska 

koden hos MRSA CC398 har kartlagts i 

Storbritannien. 

LantbrugsAvisen: Dokumentation om gårdar 

som drabbats av MRSA-smitta ska inte hållas 

hemlig. Det anser danska journalistförbundet 

som nu stämmer branschorganisationen 

Landbrug & Fødevarer. Bakgrunden till 

stämningen är att Landbrug & Fødevarer i sin 

tur stämt danska staten för att förhindra att 

en lista med namn över vilka gårdar som bär 

på MRSA-smitta blir offentlig. 

JA.se: Antibiotikaförbrukningen minskar i EU. 

Den årliga rapporten från den Europeiska 

läkemedelsmyndigheten, EMA, som mäter 

antibiotikaförbrukningen inom EU, visar att 

användningen minskar totalt sett. Samtidigt 

visar den att Sverige fortfarande är ett 

föredöme på området. 

 

 

PigProgress: Danmarks försök med 

antibiotikafri grisproduktion uppmärksammas 

internationellt. Fem grisgårdar på Bornholm 

ingår i försöket, som påbörjas 1 december. 

GlobalMeatNews: Alltfler danska 

grisföretagare kontrollerar om MRSA finns på 

den egna gården. - Vi ser ett ökande antal 

prover som skickas in från både större och 

mindre grisgårdar, vilket är ett tecken på den 

oro som finns bland grisföretagarna, säger 

Jeppe Boel på DTU, det laboratorium som är 

ledande i Danmark när det gäller analys av 

MRSA CC389 hos gris. 

FoodSafetyNews: Den amerikanska 

organisationen Keep Antibiotics Working 

(KAW) har återigen lyft frågan med FDA om 

hur en fodertillsats, som innehåller två olika 

typer av antibiotika, marknadsförs. Enligt KAW 

sker marknadsföringen på ett sätt som inte är i 

enlighet med de godkännande som gäller för 

dessa antibiotika. 

FoodSafetyNews: Ny task-force för 

antibiotikaresistens - djurhållning bildad i USA. 

Association of Public and Land-grant 

Universities (APLU) och Association of 

American Veterinary Medical Colleges 

(AAVMC) har gått samman för att ge råd till 

den federala regeringen då det gäller 

forskning om antibiotikaresistens och för att 

bidra till information till allmänheten om 

antibiotikaanvändning inom djurhållningen. 
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Djurskydd 

GP.se: Bevara det svenska djurskyddet. När 

den nya landsbygdsministern Sven-Erik Bucht 

(S) ska forma en svensk livsmedelsstrategi är 

det oerhört viktigt att det inte leder till en 

nedmontering av det svenska djurskyddet och 

en anpassning till situationen i många EU-

länder, skriver bland andra Gunnela Ståhle. 

ATL.se: Bonus med smärtfri kastrering. Coops 

satsning på extra ersättning till bönder som 

använder bedövning vid kastrering av sina 

smågrisar har slagit väl ut. Nu söker 

livsmedelsjätten efter fler villiga grisbönder. 

 

 

Handel 

JA.se: Allt fler vill ha svenskt och 

närproducerat. Två av tre konsumenter 

betalar gärna mer för att köpa svenska råvaror 

och sex av tio köper närproducerade råvaror 

när det är möjligt. Detta visar den 

konsumentundersökning kring svenskarnas 

matvanor, som Jordbruksverket genomfört.  

JA.se: Kanadas djuruppfödare ser fram emot 

frihandel med EU. Handelsavtalet mellan EU 

och Kanada faller de kanadensiska 

djuruppfödarna i smaken. Nu ska CETA 

godkännas i EU-parlamentet och i 

medlemsländernas nationella parlament, 

sedan kan processade fläskprodukter från 

landet fritt komma till EU, medan 

begräsningar råder på hela köttdetaljer. 

Agenda: Handelsavtal med USA väcker 

farhågor. Det förhandlas just nu intensivt om 

ett frihandelsavtal mellan EU och USA. Tanken 

är att det ska bli fritt fram att handla med 

varor över Atlanten. Men kritiker varnar för 

att det kan leda till att vi får hit produkter som 

strider mot europeiska hälsoregler. EU:s 

blivande handelskommissionär Cecilia 

Malmström ville lugna alla som är oroliga för 

vad det kommande handelsavtalet mellan USA 

och EU kan komma att innebära. Hon sade 

bland annat att antibiotikabehandlat kött inte 

kommer att få importeras från USA till EU. 
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