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Antibiotika 
Vetenskapsradion:	  Politiker	  börjar	  ta	  
resistenshotet	  på	  allvar.	  Bakterier	  har	  börjat	  
utveckla	  resistens	  mot	  antibiotikan	  
kolistin.	  Nu	  samlas	  världens	  ledare	  för	  att	  
diskutera	  det	  globala	  resistenshotet.	  

SVT.se:	  Friktion:	  Den	  tysta	  epidemin.	  
Superbakterierna	  sprider	  sig	  över	  världen.	  I	  
Indien	  dör	  tiotusentals	  spädbarn	  av	  bakterier	  
som	  antibiotika	  inte	  rår	  på,	  men	  också	  i	  
Sverige	  blir	  allt	  fler	  bärare	  av	  superbakterier.	  	  

VetandetsVärld:	  Antibiotikaresistens	  mot	  
kolistin	  sprids	  snabbt.	  Forskare	  i	  Kina	  har	  
upptäckt	  tarmbakterier	  som	  är	  resistenta	  mot	  
kolistin,	  den	  sista	  antibiotikan	  att	  ta	  till	  när	  
inget	  annat	  hjälper.	  Utvecklingen	  kan	  leda	  till	  
superbakterier	  som	  inget	  biter	  på.	  

PigProgress:	  Ändra	  användningen	  av	  
antibiotika,	  uppmanar	  investerare.	  Totalt	  10	  
stora	  restaurangkedjor	  har	  uppvaktats	  av	  54	  
stora	  investerare.	  

PigProgress:	  Minskad	  antibiotikaanvändning	  i	  
Tyskland.	  Varje	  halvår	  redovisas	  
behandlingsfrekvenser	  och	  statistiken	  från	  
andra	  halvåret	  2015	  visar	  en	  minskning	  
jämfört	  med	  första	  halvåret	  2015.	  

BBC:	  Djur	  och	  antibiotika	  –	  Could	  pigs	  on	  pills	  
make	  us	  ill?	  Radioprogrammet	  Food	  Chain	  
granskar	  antibiotikaanvändningen	  i	  
djurhållningen.	  

GP.se:	  Att	  minska	  resistensen	  mot	  antibiotika	  
är	  en	  ödesfråga.	  Tio	  miljoner	  personer	  årligen	  
kommer	  att	  dö	  fram	  till	  år	  2050	  om	  vi	  inte	  
lyckas	  tackla	  den	  ökade	  resistensen	  mot	  
antibiotika.	  Därför	  presenterar	  regeringen	  nu	  
en	  ny	  strategi	  för	  att	  vända	  utvecklingen.	  

Läkemedelsvärlden:	  Så	  ska	  utsläpp	  av	  
läkemedel	  minskas.	  För	  att	  minska	  utsläpp	  av	  
läkemedelsrester	  har	  en	  rad	  olika	  aktörer	  
gemensamt	  tagit	  fram	  rekommendationer	  för	  
hur	  man	  kan	  bidra	  till	  minskade	  utsläpp	  av	  
läkemedel	  i	  vatten.	  

TechTimes:	  Antibiotika	  till	  djur	  bidrar	  till	  
antibiotikaresistens.	  En	  ny	  studie	  från	  
Michigan	  State	  University	  fann	  att	  förekomst	  
av	  multiresistenta	  bakterier	  var	  vanligt	  i	  
storskaliga	  grisgårdar	  där	  antibiotika	  används	  
för	  att	  främja	  tillväxt	  och	  förebygga	  
sjukdomar.	  

FarmersWeekly:	  Brittiska	  fjäderfäbranschen	  
publicerar	  detaljerade	  uppgifter	  om	  
antibiotika.	  Statistiken	  visar	  minskad	  
användning	  	  av	  samtliga	  antibiotikaklasser.	  	  

Vetenskapsradion:	  Så	  får	  du	  resistenta	  
tarmbakterier	  på	  resan	  –	  utan	  att	  veta	  om	  det.	  
En	  tredjedel	  av	  alla	  svenskar	  som	  reser	  till	  
Thailand,	  Indien	  och	  Egypten	  kommer	  hem	  
med	  tarmbakterier	  som	  är	  motståndskraftiga	  
mot	  flera	  sorters	  antibiotika.	  
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Handel 
ATL.nu:	  Nu	  är	  Från	  Sverige-‐märkningen	  här.	  
Startskottet	  har	  gått	  för	  den	  nya	  ursprungs-‐
märkningen	  Från	  Sverige.	  Nu	  finns	  varor	  med	  
den	  blågula	  symbolen	  i	  butikerna.	  

DN.se:	  Svenska	  lammköttet	  räcker	  inte	  för	  att	  
stilla	  hungern.	  Vi	  äter	  alltmer	  lamm.	  Och	  trots	  
att	  antalet	  får	  har	  ökat	  kraftigt	  i	  Sverige	  de	  
senaste	  tio	  åren	  är	  allt	  större	  del	  av	  
lammköttet	  vi	  äter	  importerat.	  

ATL.nu:	  Danmark	  behåller	  ekologiska	  
förstaplatsen.	  Dansk	  livsmedelshandel	  slog	  
nytt	  världsrekord	  för	  ekologiska	  varor	  under	  
2015.	  Försäljningen	  ökade	  med	  12	  procent	  
och	  ekoandelen	  är	  nu	  uppe	  i	  8,4	  procent.	  

Lantbruk.com:	  Bucht	  vill	  inte	  lagstifta	  om	  
märkning	  av	  färdigmat.	  Sven-‐Erik	  Bucht	  är	  inte	  
beredd	  att	  följa	  Frankrikes	  exempel.	  Han	  
planerar	  ingen	  svensk	  lag	  som	  tvingar	  företag	  
att	  uppge	  varifrån	  köttet	  i	  färdigmaten	  
kommer.	  

ATL.nu:	  Kina	  öppnar	  för	  mer	  EU-‐import.	  
Landet	  stoppade	  all	  handel	  med	  europeiskt	  
nötkött	  för	  16	  år	  sedan,	  av	  rädsla	  för	  BSE.	  Men	  
nu	  är	  kinesiska	  inspektörer	  på	  väg	  till	  olika	  
EU-‐länder.	  

JA.se:	  Mer	  svensk	  kyckling	  i	  upphandling.	  En	  
undersökning	  som	  LRF	  låtit	  göra	  visar	  att	  
andelen	  svensk	  kyckling	  ökar	  i	  offentlig	  
upphandling.	  Samtidigt	  minskar	  dock	  osten	  
och	  andelen	  svenskt	  kött	  ligger	  stilla	  på	  
samma	  nivå.	  	  

	  

	  

ATL.nu:	  En	  fördjupad	  mjölkkris	  kräver	  nya	  
åtgärder.	  Mjölkkrisen	  har	  nu	  pågått	  i	  två	  år.	  
Den	  prisuppgång	  som	  enligt	  Rabobank	  skulle	  
komma	  redan	  2015	  syns	  inte	  till,	  och	  nu	  är	  
prognosen	  att	  priserna	  kommer	  att	  röra	  sig	  
uppåt	  först	  2017.	  

Lantbruk.com:	  Helena	  Jonsson	  föredrar	  nya	  
svenskmärket	  framför	  lag.	  En	  lag	  om	  
obligatorisk	  ursprungsmärkning	  av	  kött	  i	  
färdigmaten	  är	  inte	  den	  bästa	  lösningen	  för	  
Sverige,	  anser	  LRFs	  ordförande	  Helena	  
Jonsson.	  	  

DI.se:	  EU	  ska	  lagra	  mer	  smör	  för	  att	  lindra	  
mjölkkrisen.	  EU	  är	  på	  väg	  att	  lagra	  mer	  smör	  
och	  skummjölkspulver	  för	  att	  lindra	  krisen	  
inom	  mjölksektorn.	  

JA.se:	  Restaurang	  väljer	  svensk	  kyckling.	  Sabis,	  
ett	  stockholmsbaserat	  restaurang-‐	  och	  
serviceföretag	  har	  nu	  gått	  över	  till	  att	  enbart	  
servera	  svensk	  kyckling	  i	  sina	  lunch-‐	  och	  
personalmatsrestauranger.	  Totalt	  serverar	  de	  
runt	  75	  000	  portioner	  i	  veckan.	  

Lantbruk.com:	  Malmström	  och	  Hogan	  i	  strid	  
om	  sydamerikanskt	  nötkött.	  Det	  stormar	  kring	  
den	  svenska	  handelskommissionär	  Cecilia	  
Malmström	  sedan	  det	  läckt	  ut	  att	  EU	  tänker	  
erbjuda	  frikostiga	  tullsänkningar	  på	  
sydamerikanskt	  nötkött.	  	  

	  


