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Antibiotika 

TheNewYorkTimes: Kraftigt minskad 

antibiotikaanvändning hos Perdue. 

Försäljningen av ”antibiotika-fri” kyckling har 

ökat med 20 % hos Perdue. Artikeln ger också 

en bild av de olika definitionerna av 

säljargumentet ”antibiotikafritt”. 

FoodSafetyNews: FDA har publicerat 2012-

2013 års National Antimicrobial Resistance 

Monitoring System (NARMS) Integrated 

Report, som innehåller resistensdata från 

prover från människor, kött i butik och djur vid 

slakt.  

PigProgress: Utveckling av antibiotikaresistens 

hos grisar. I ett stort brittiskt forskningsprojekt 

kommer gris att användas som modelldjur för 

att se hur antibiotika påverkar djurens 

tarmflora. 

FoodSafetyNews: Vissa Klebsiella-infektioner 

kan vara livsmedelsburna. En ny studie visar 

att kött kontaminerat med Klebsiella kan vara 

en källa för exponering av bakterien. 

PigProgress: Nya Zealand förbjuder antibiotika 

2030. Då ska djurhållningen inte vara 

beroende av antibiotika för att hålla djur 

friska, säger ordförande för Nya Zealands 

veterinärförbund.  

NRK.no: Grisgård i Gran drabbad av MRSA. 

Alla grisar kommer att slaktas. Tidigare har 

man påvisat MRSA i besättningar i Tröndelag, 

Troms, och Rogaland.  

GlobalMeatNews: Köttindustrin i USA 

förbereder sig på antibiotikakontroller. I slutet 

av 2016 kommer FDA:s nya riktlinjer 

implementeras vilket innebär krav på 

veterinär ordination för antibiotika som ses 

som viktiga för humanmedicinen.  

PigProgress: Antibiotikaarbetet i Belgien. I 

PigProgress genomgång av åtta EU-länder har 

man nu kommit till Belgien. Hur arbetar man 

där för att minska antibiotikaanvändningen i 

grisproduktionen? 

ATL.nu: Rätt tant för jobbet. Redan vid 

förhandlingarna om det svenska EU-

medlemskapet fick Sverige ett undantag för 

vårt förbud mot antibiotika i foder och allt 

sedan EU-inträdet har svenska politiker varit 

pådrivande i dessa frågor, skriver 

europaparlamentarikern Fredrick Federley (C). 
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Djurskydd 

JA.se: Upphandlingen följer inte svenskt 

djurskydd. Det är glädjande att många 

grossister vill leverera produkter vid offentlig 

upphandling som motsvarar de svenska 

djurskyddsreglerna, skriver Maria Donis, VD 

Svensk Fågel. Men de svenska reglerna är 

unika och det kan därför vara felaktigt att tro 

att produkterna uppfyller en nivå 

motsvarande de svenska reglerna. 

ATL.nu: Lugna kor mjölkar mer. Fridfulla och 

lugna kor producerar mer mjölk, enligt en ny 

studie från Linköpings universitet som 

publicerats i tidskriften Journal of Dairy 

Science. 

ATL.nu: Federley (C) vill se ny strategi för 

djurvälfärd i EU. EU-parlamentarikern Fredrick 

Federely (C) har fått ett nytt uppdrag av EU-

parlamentets djurvälfärdsgrupp. Hans uppgift 

blir att försöka förmå EU-kommissionen att 

lägga fram en ny strategi för djurvälfärd – som 

ska omfatta hela unionen. 

GlobalMeatNews: Chipotle går över till 

brittisk leverantör av djurskyddskäl. 

Amerikanska snabbmatskedjan har 

kontrakterat Karro Food efter att deras 

leverantör i USA inte levt upp till de 

djurskyddskrav de ställer. 

. 

Handel 

ATL.nu: Allt mer Krav i mejerihyllan. Under 

första halvåret 2015 har 1 640 nya Krav-

märkta produkter registrerats. Framförallt 

ökar antalet produkter inom mejeri. 

ATL.nu: Vi måste diskutera TTIP. 

Förhandlingarna om frihandelsavtalet TTIP går 

vidare. Det är i grunden positivt även om vi 

måste erkänna att det finns diskussioner att 

ta. 

JA.se: Sverige springs ifrån efter att 

mjölkkvoterna släppts. Till skillnad från 

Sverige, har flera EU-länder kraftigt växlat upp 

sin mjölkproduktion. 

DN: Mjölk i lösvikt en succé. Få svenskar har 

möjlighet att köpa dagsfärsk mjölk. Men 

utanför Borås har en butik börjat samarbeta 

med en lokal bonde för att sälja dagens mjölk 

på glasflaska. 

Expressen: Politikerna måste rädda 

mjölkbönderna. I många andra länder tar nu 

politikerna krafttag för att säkerställa att 

mjölkbönderna klarar sig igenom krisen. Det 

är dags för svenska politiker att göra 

detsamma, skriver Helena Jonsson, LRF och 

Palle Borgström, LRF Mjölk. 

ATL.nu: Danska mjölkbönder dras med stora 

underskott. Hela 86 procent av de danska 

mjölkbönderna har underskott. Dansk 

mjölkproduktion riskerar därför att minska 

framöver, skriver landbrugsavisen.dk. 

ATL.nu: Nu startar mjölkupproret. Tidningarna 

ATL, Land Lantbruk och Land går nu samman 

för att uppmärksamma konsumenter på 

mjölkkrisen.  
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