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Antibiotika 
ATL.nu:	  Antibiotikalag	  på	  väg	  i	  Kalifornien.	  En	  
lag	  som	  förbjuder	  rutinmässig	  användning	  av	  
antibiotika	  på	  köttdjur	  blir	  den	  tuffaste	  i	  USA.	  

FoodSafetyNews:	  Samtal	  påbörjade	  i	  USA	  om	  
gårdsspecifik	  datainsamling	  om	  
antibiotikaanvändning.	  Vid	  ett	  öppet	  möte	  
arrangerat	  av	  FDA	  och	  CDC	  presenterades	  
vilka	  metoder	  man	  avser	  använda	  och	  den	  
första	  rapporten	  planeras	  komma	  2018.	  

ATL.nu:	  Fler	  grisar	  utan	  antibiotika.	  Danish	  
Crown	  utvidgar	  försöken	  att	  föda	  upp	  grisar	  
utan	  användning	  av	  antibiotika.	  

Bondebladet.no:	  Vill	  lära	  av	  Norges	  MRSA-‐
insats.	  Tysk	  delstatsminister	  vill	  lära	  av	  Norges	  
resistenskamp.	  

CattleNetwork.com:	  Möjligheter	  och	  
utmaningar	  med	  nya	  antibiotikaregler.	  Farm	  
Foundation	  har	  arrangerat	  ett	  antal	  träffar	  i	  
USA	  för	  att	  diskutera	  det	  nya	  regelverk	  som	  
håller	  på	  att	  införas	  då	  det	  gäller	  användning	  
av	  antibiotika.	  

GlobalMeatNews:	  Global	  databas	  utvecklas	  
för	  att	  övervaka	  antibiotikaanvändning	  i	  
djurhållningen.	  Databasen	  är	  en	  del	  av	  WHO:s	  
globala	  aktionsplan	  om	  antibiotikaresistens	  
och	  databasen	  kommer	  att	  tas	  fram	  av	  
Världsorganisationen	  för	  djurhälsa,	  OIE.	  

	  

JA.se:	  ”Förebygga	  istället	  för	  att	  släcka	  
bränder”.	  Jordbruksverket	  har	  nu	  beslutat	  att	  
ViLA,	  Villkorad	  läkemedelsanvändning,	  ska	  
starta	  den	  1	  januari	  2016.	  Målet	  är	  att	  öka	  
veterinärens	  arbete	  med	  förebyggande	  
djurhälsovård	  och	  minska	  akutbehandlingar.	  

Information.dk:	  Danska	  Fødevareministeriet	  
misslyckas	  i	  kampen	  mot	  MRSA.	  
Statsrevisorerna	  kritiserar	  i	  en	  rapport	  
Fødevareministeriet,	  bl.a.	  för	  att	  inte	  ha	  
prioriterat	  insatser	  mot	  MRSA	  CC398	  i	  
grispopulationen.	  	  	  

DR.dk:	  Seruminstitutet:	  MRSA	  smittar	  inte	  
från	  tillagat	  fläskkött.	  Risken	  att	  smittas	  med	  
MRSA	  när	  man	  äter	  fläsk	  är	  minimal.	  Den	  
störta	  smittrisken	  för	  MRSA	  CC398	  är	  kontakt	  
med	  grisgårdar.	  	  

ReAct:	  FN:s	  nya	  hållbarhetsmål	  innefattar	  
antibiotikaresistens.	  Världens	  ledare	  samlades	  
i	  slutet	  av	  september	  och	  antibiotikaresistens	  
ingår	  i	  den	  antagna	  agendan	  för	  hållbar	  
utveckling.	  	  

ThePigSite:	  Minskad	  antibiotikaanvändning	  i	  
dansk	  djurhållning.	  DanMap-‐rapporten	  för	  
2014	  visar	  på	  en	  minskad	  användning	  på	  2	  %.	  
Detta	  beror	  främst	  på	  en	  minskad	  användning	  
till	  gris	  (-‐5	  %).	  
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Djurskydd 
GlobalMeatNews:	  US	  Poultry	  Board	  söker	  
alternativ	  avlivningsmetod	  för	  nykläckta	  
kycklingar.	  Detta	  efter	  att	  såväl	  handel,	  
djurrättsgrupper,	  allmänhet	  och	  
delstatsregeringar	  har	  uttryckt	  oro	  över	  
nuvarande	  metoder.	  

JA.se:	  Centern	  om	  beteskravet.	  Enligt	  
stämmans	  beslut	  kommer	  beteskravet	  att	  
ligga	  kvar.	  

JA.se:	  Sverige	  går	  före	  i	  kastreringsfrågan.	  
Från	  och	  med	  2018	  vill	  flera	  EU-‐länder	  sluta	  
att	  kastrera	  smågrisar	  kirurgiskt.	  Men	  redan	  
den	  1	  januari	  2016	  går	  Sverige	  före	  övriga	  EU-‐
länder	  inom	  ramen	  för	  djuromsorg,	  då	  det	  blir	  
förbjudet	  att	  kastrera	  utan	  bedövning.	  

	  

Handel 
GlobalMeatNews:	  Fläskimporten	  till	  Sverige	  
minskade	  med	  10	  %	  under	  första	  halvåret	  
2015.	  Anledningen	  tros	  vara	  TV-‐program	  och	  
samhällsdebatt	  om	  hög	  antibiotikaanvändning	  
och	  djurskyddsproblem,	  som	  t.ex.	  
svanskupering,	  inom	  grisuppfödningen	  i	  EU.	  	  

ATL.nu:	  Så	  ökade	  slakten	  av	  nötkreatur.	  Den	  
inhemska	  slakten	  av	  nötboskap	  fortsätter	  att	  
öka	  samtidigt	  som	  mjölkproduktionen	  stiger.	  

JA.se:	  Fortsatt	  tufft	  för	  mjölken	  på	  
världsmarknaden.	  Trots	  stigande	  priser	  på	  
mjölkpulver	  under	  de	  senaste	  veckorna	  är	  
situationen	  på	  världsmarknaden	  för	  mjölk	  
fortfarande	  ansträngd.	  Produktionen	  av	  mjölk	  
ökar	  och	  efterfrågan	  från	  de	  stora	  
importörerna	  är	  fortsatt	  svag.	  

JA.se:	  Förenkling	  ska	  underlätta	  matexport.	  
Nu	  i	  höst	  ska	  Livsmedelsverket,	  
Jordbruksverket	  och	  Tillväxtverket	  besöka	  fyra	  
olika	  livsmedelsföretag	  under	  en	  så	  kallad	  
förenklingsresa,	  för	  att	  stärka	  tillväxt	  och	  
export.	  

	  

ATL.nu:	  Irländsk	  mjölk	  fortsätter	  att	  öka.	  Den	  
irländska	  mjölkproduktionen	  har	  ökat	  kraftigt	  
sedan	  mjölkkvoterna	  togs	  bort	  i	  april.	  
Irländska	  myndigheter	  beräknar	  att	  
mejerierna	  från	  årsskiftet	  fram	  till	  augusti	  har	  
tagit	  emot	  9	  procent	  mer	  mjölk	  än	  samma	  tid	  
året	  innan.	  

GlobalMeatNews:	  TPP-‐avtalet	  välkomnas	  av	  
köttindustrin	  i	  Kanada,	  USA	  och	  Australien.	  
Avtalet	  leder	  bl.a.	  till	  sänkta	  tullar	  och	  
branschen	  hoppas	  nu	  på	  ökad	  export	  till	  bl.a.	  
Japan.	  	  

JA.se:	  Stort	  möte	  kring	  kyckling.	  I	  början	  av	  
oktober	  samlades	  150	  representanter	  från	  
EU:s	  matfågelorganisation	  AVEC	  på	  ett	  möte	  i	  
Stockholm.	  Även	  om	  kycklingbranschen	  har	  
medvind	  finns	  det	  stora	  utmaningar	  kring	  
import	  från	  tredje	  land.	  

GlobalMeatNews:	  Tuffa	  tider	  för	  danska	  
grisbönder.	  Genomsnittet	  per	  grisgård	  är	  en	  
förlust	  på	  300	  000	  DKK	  2015,	  samtidigt	  som	  
skuldbördan	  är	  högre	  än	  någonsin. 

	  


