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Antibiotikaspaning vecka 11-12 2016     2016-‐03-‐29	  
Antibiotikaspaning	  är	  ett	  nyhetsbrev	  som	  bevakar	  antibiotikafrågor,	  djurskydd	  och	  handelsfrågor	  med	  koppling	  

till	  livsmedelsproducerande	  djur	  

Antibiotika 
ATL.nu:	  Svensk	  seger	  i	  antibiotikafrågan.	  Det	  
blev	  en	  seger	  för	  Sverige	  när	  EU-‐parlamentets	  
jordbruksutskott	  röstade	  igenom	  tuffare	  
regler	  för	  läkemedel	  i	  foder.	  

Expressen.se:	  Konsumenter	  har	  rätt	  att	  veta	  
vad	  de	  köper.	  När	  vi	  handlar	  kan	  vi	  välja	  att	  
köpa	  kött	  från	  länder	  som	  har	  en	  ansvarsfull	  
antibiotikaanvändning,	  skriver	  Sven-‐Erik	  Bucht	  
(S)	  och	  Per	  Bolund	  (MP).	  

Livsmedelsverket:	  Vi	  måste	  fortsätta	  
förebygga	  resistenta	  bakterier	  i	  maten.	  
Antibiotikaresistenta	  bakterier	  finns	  i	  mat,	  
men	  i	  Sverige	  är	  det	  inte	  så	  vanligt	  att	  de	  
sprids	  till	  människor.	  Det	  visar	  en	  ny	  rapport	  
från	  Livsmedelsverket.	  

JA.se:	  Antibiotikafritt	  griskött.	  Det	  holländska	  
slakteriet	  Wesfort	  har	  inlett	  en	  diskussion	  med	  
sju	  livsmedelskedjor	  om	  att	  lansera	  
antibiotikafritt	  griskött.	  	  

TheGuardian:	  Antibiotikaresistens	  är	  inte	  bara	  
teori:	  hotet	  är	  verkligt	  och	  omedelbart.	  
Mandeep	  Dhaliwal,	  UNDP,	  skriver	  om	  
antibiotikaresistens.	  

FoodSafetyMagazine:	  Livsmedelsföretag	  
uppmanar	  kongressen	  att	  finansiera	  nationell	  
handlingsplan	  mot	  antibiotikaresistens.	  Ett	  
flertal	  aktörer,	  bl.a.	  livsmedelsföretag,	  
uppmanar	  i	  ett	  brev	  till	  USA:s	  kongress	  att	  
myndigheterna	  får	  tillräckliga	  resurser.	  

NRK.no:	  Mattilsynet	  fruktar	  MRSA	  hos	  mink.	  
Ingen	  vet	  om	  norska	  pälsdjur	  är	  smittade	  av	  
den	  multiresistenta	  bakterien	  MRSA.	  Nu	  ska	  
Mattilsynet	  kartlägga	  alla	  norska	  minkgårdar.	  

DagensNæringsliv.no:	  Ingen	  antibiotika	  trots	  
narasinförbud.	  I	  ekologisk	  kycklinguppfödning	  
är	  det	  förbjudet	  att	  använda	  narasin.	  Trots	  det	  
har	  har	  inte	  användningen	  av	  antibiotika	  ökat.	  	  

NRK.no:	  Lantbruksministern	  lanserar	  ny	  
antibiotikaplan.	  Lantbruks-‐	  och	  matminister	  
Jon	  Georg	  Dale	  (Frp)	  har	  lagt	  fram	  en	  
handlingsplan	  för	  mat-‐	  och	  lantbrukssektorn.	  

WorldPoultry:	  Antibiotikaanvändning	  på	  gård	  
hotas	  av	  Bryssel.	  Ytterligare	  restriktioner	  för	  
användning	  av	  antibiotika	  till	  djur	  är	  på	  gång	  ,	  
efter	  en	  omröstning	  i	  EU-‐parlamentet.	  Detta	  
kan	  vara	  särskilt	  problematiskt	  för	  
fjäderfäsektorn.	  

TheGuardian:	  Hur	  påverkar	  
antibiotikaresistens	  sektorerna	  hälsa,	  
livsmedelsproduktion	  och	  turism?	  
Överenskommelsen	  i	  Davos	  mellan	  
läkemedelsbolagen	  syftar	  till	  att	  öka	  tempot	  
mot	  antibiotikaresistens.	  Men	  vad	  sker	  i	  andra	  
sektorer?	  

JA.se:	  Max	  jobbar	  mot	  antibiotikaresistens.	  
Max	  använder	  sig	  uteslutande	  av	  svenskt	  
nötkött,	  svensk	  fågel	  och	  svenskt	  bacon.	  Detta	  
får	  de	  nu	  beröm	  för	  av	  Sveriges	  Konsumenter.
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Djurskydd 
ATL.nu:	  Hopp	  om	  förenklade	  regler	  för	  
beteskrav.	  Beteskravet	  kommer	  inte	  att	  
avskaffas	  i	  den	  nya	  djurskyddslagen,	  men	  en	  
rad	  förenklingar	  i	  föreskrifterna	  som	  
underlättar	  för	  bönderna	  att	  uppfylla	  kravet	  
kan	  vara	  på	  gång.	  

GlobalMeatNews:	  EU-‐barometer	  visar	  på	  
starkt	  stöd	  för	  gott	  djurskydd.	  En	  
överväldigande	  majoritet	  av	  EU:s	  medborgare	  
vill	  att	  politikerna	  gör	  mer	  för	  att	  förbättra	  
djurskyddet.	  

EUobserver.com:	  Ministrar	  efterfrågar	  nya	  
djurskyddsregler.	  Jordbruksministrar	  från	  
Sverige,	  Nederländerna,	  Belgien	  och	  Tyskland	  
uppmanar	  EU-‐kommissionen	  att	  ta	  fram	  en	  ny	  
strategi	  för	  djurvälfärd.	  Den	  senaste	  strategin	  
gällde	  fram	  till	  31	  december	  2015.	  	  

TheGuardian:	  Brittiska	  regeringen	  planerar	  att	  
upphäva	  officiella	  riktlinjer	  för	  djurvälfärd.	  
Istället	  kommer	  ansvaret	  för	  riktlinjerna	  
överföras	  till	  industrin.	  

Handel 
ATL.nu:	  Miljöutskott	  tar	  ställning	  för	  
ursprungsmärkning.	  EU-‐parlamentets	  
miljöutskott	  vill	  ha	  obligatorisk	  
ursprungsmärkning	  för	  mjölk,	  ost,	  grädde,	  
bacon	  och	  korv.	  

JA.se:	  Åtgärder	  från	  EU	  ska	  rädda	  mjölk	  och	  
gris.	  På	  jordbruksministerrådet	  i	  Bryssel	  togs	  
beslut	  med	  majoritet	  för	  en	  rad	  åtgärder	  som	  
ska	  förbättra	  marknadssituationen	  och	  
ekonomin	  för	  EU:s	  bönder.	  

ATL.nu:	  EU:s	  ostexport	  växer.	  
Medlemsländerna	  i	  EU	  exporterade	  9	  procent	  
mer	  ost	  i	  januari	  i	  år	  än	  samma	  period	  2015.	  

Lantbruk.com:	  Grönt	  ljus	  för	  export	  till	  
Hongkong.	  Efterfrågan	  på	  svenskt	  fågelkött	  är	  
stor	  i	  Asien	  och	  enligt	  branschen	  kan	  det	  
handla	  om	  export	  i	  100-‐miljonersklassen	  till	  
att	  börja	  med.	  

JA.se:	  Svenskt	  kött	  tar	  marknadsandelar.	  
Förbrukningen	  av	  fågelkött	  ökar,	  nötköttet	  är	  
oförändrat	  och	  grisköttet	  minskar.	  
Gemensamt	  är	  att	  de	  tar	  tillbaka	  
marknadsandelar	  från	  det	  importerade	  köttet.	  

JA.se:	  Snart	  premiär	  för	  ”Från	  Sverige”.	  Den	  
nya	  ursprungsmärkningen	  Från	  Sverige	  är	  nu	  i	  
startgroparna.	  Den	  20	  april	  dyker	  de	  första	  
varorna	  med	  den	  nya	  märkningen	  Från	  Sverige	  
upp	  i	  de	  svenska	  livsmedelsbutikerna.	  

ATL.nu:	  Sydamerika	  erbjuds	  billigare	  
köttexport.	  Tullkvoter	  för	  kött	  kommer	  att	  
ingå	  i	  EU:s	  förhandlingserbjudande	  till	  de	  sex	  
länderna	  i	  det	  sydamerikanska	  
frihandelsområdet	  Mercosur.	  

JA.se:	  Utökad	  svensk	  mejeriexport	  till	  Kina.	  
Arbetet	  för	  att	  utöka	  den	  svenska	  
livsmedelsexporten	  till	  Asien	  har	  gett	  goda	  
resultat	  på	  mejerisidan.	  Framöver	  kan	  fler	  
företag	  exportera	  såväl	  olika	  typer	  av	  
mjölkpulver	  som	  ost.	  

ATL.nu:	  Minskad	  mjölkinvägning	  och	  slakt	  
under	  januari.	  Andelen	  invägd	  mjölk	  minskade	  
i	  januari	  2016	  jämfört	  med	  samma	  månad	  
förra	  året,	  visar	  färsk	  statistik	  från	  
Jordbruksverket.	  Samma	  sak	  gäller	  andelen	  
slaktvikt	  för	  nöt,	  svin,	  får	  och	  fjäderfä.	  

	  


