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till	  livsmedelsproducerande	  djur	  

Antibiotika 
FarmingUK:	  Brittiska	  grisnäringen	  lanserar	  
program	  för	  ansvarsfull	  antibiotikahantering.	  
National	  Pig	  Association	  lanserar	  ett	  program	  
för	  att	  nå	  minimal	  användning	  av	  antibiotika.	  

CIDRAP:	  FDA-‐rapport	  visar	  minskad	  förekomst	  
av	  antibiotikaresistent	  salmonella	  i	  kött.	  I	  den	  
årliga	  rapporteringen	  om	  antibiotikaresistens	  
hos	  Salmonella	  sågs	  minskad	  förekomst	  av	  
resistenta	  stammar.	  	  

PigProgress:	  Thailändskt	  universitet	  zoomar	  in	  
på	  antibiotikaresistens.	  Antibiotikaresistens	  
var	  ett	  huvudtema	  på	  årets	  upplaga	  av	  
Chulalongkorn	  University	  Veterinary	  
Conference.	  

ATL.nu:	  Gott	  betyg	  till	  EU:s	  djursmittskydd.	  De	  
program	  som	  finns	  för	  att	  stoppa	  djursmittor	  
fungerar	  på	  det	  stora	  hela	  bra,	  enligt	  EU:s	  
revisorer.	  Men	  de	  kunde	  vara	  kostnads-‐
effektivare.	  

PigProgress:	  Föda	  upp	  grisar	  utan	  antibiotika:	  
Hur	  gör	  man?	  Höga	  krav	  på	  smittskydd	  och	  
hygien	  är	  bland	  de	  viktigaste	  åtgärderna	  för	  
att	  uppnå	  grisproduktion	  som	  är	  fri	  från	  
antibiotika	  användning.	  

NZDoctor:	  Veterinärorganisationen	  i	  Nya	  
Zeeland	  har	  beslutat	  fasa	  ut	  icke-‐medicinsk	  
användning	  av	  antibiotika	  till	  2030.	  Genom	  
beslutet	  vill	  man	  öka	  medvetenheten	  om	  
antibiotikaresistens	  och	  tydliggöra	  att	  även	  
veterinärer	  är	  inblandade	  och	  behöver	  ta	  en	  
ledande	  roll.	  

EPHA.org:	  Hållbart	  jordbruk	  bidrar	  till	  att	  
bekämpa	  antibiotikaresistens.	  Konferensen	  
’Antibiotics	  and	  Farming:	  Prescriptions	  for	  
Change’	  berörde	  sambandet	  mellan	  djur-‐
hållning	  och	  antibiotikaresistens	  hos	  
människor	  och	  djur.	  

GlobalMeatNews:	  Offra	  inte	  antibiotika	  av	  
marknadsföringsskäl.	  USA:s	  fjäderfäpatologer	  
reagerar	  nu	  på	  antibiotikafri	  uppfödning,	  och	  
framhåller	  att	  veterinärer	  måste	  ha	  tillgång	  till	  
antibiotika	  för	  att	  värna	  djurens	  hälsa	  och	  
välbefinnande.	  

GlobalMeatNews:	  USA:	  s	  regering	  utlyser	  
medel	  för	  antibiotikaresistensforskning.	  USDA	  
kommer	  att	  utlysa	  ca	  6	  miljoner	  för	  att	  
finansiera	  forskning	  för	  att	  bekämpa	  det	  
växande	  hotet	  från	  antibiotikaresistens.	  

Djurskydd 
Lantbruk.com:	  Danskar	  har	  svårt	  enas	  om	  
stjärnmärkning	  av	  griskött.	  Förhandlingarna	  
om	  den	  nya	  djurvälfärdsmärkningen	  av	  färskt	  
griskött	  har	  strandat	  i	  Danmark.	  	  

	  

PigProgress:	  Högre	  krav	  på	  leksaker	  för	  grisar.	  
EU:	  s	  krav	  på	  berikningsmaterial	  för	  gris	  kan	  
komma	  att	  ändras	  i	  framtiden.	  De	  senaste	  
rönen	  poängterar	  att	  leksaker	  ska	  vara	  av	  
kontinuerligt	  intresse	  för	  grisarna.	  
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JA.se:	  Amerikansk	  kedja	  kräver	  byte	  av	  
kycklingras.	  Den	  amerikanska	  
livsmedelskedjan	  Whole	  Foods	  ställer	  nu	  krav	  
på	  att	  kycklingen	  de	  köper	  ska	  vara	  av	  en	  
långsamtväxande	  ras	  som	  fötts	  upp	  med	  
ökade	  krav	  på	  djurvälfärd.	  

	  

	  

NorraSkåne:	  Handlingsplan:	  försämring.	  2018	  
ska	  svensk	  grisproduktion	  prestera	  30	  
producerade	  grisar	  per	  år	  och	  sugga	  till	  en	  
maximal	  kostnad	  av	  550	  kronor	  per	  gris.	  
Återigen	  blir	  det	  grisen	  som	  får	  betala	  
kostnaden,	  skriver	  Adam	  Arnesson.	  

.

Handel 
JA.se:	  Gemensam	  insats	  mot	  köttfusk.	  Kött	  
och	  Charkföretagen,	  KCF,	  har	  initierat	  ett	  
bredare	  samarbete	  med	  Livsmedelsverket	  och	  
miljöförvaltningarna	  i	  Göteborg	  och	  
Stockholm.	  Detta	  för	  att	  minska	  möjligheterna	  
för	  livsmedelsbedrägeri	  och	  fusk.	  

Lantbruk.com:	  Efterfrågan	  på	  ekomjölk	  väntas	  
fortsätta	  öka.	  Marknaden	  för	  ekologiska	  
mejeriprodukter	  och	  framförallt	  ekomjölk	  
förväntas	  växa	  starkt.	  

ATL.nu:	  Arla	  sätter	  stopp	  för	  nya	  ekogårdar.	  
Arlas	  behov	  på	  ökade	  volymer	  ekomjölk	  är	  
uppnått.	  Nu	  rekryteras	  inga	  fler	  ekobönder	  
från	  Sverige	  och	  Danmark.	  Enligt	  Arla	  kan	  
beslutet	  komma	  att	  omprövas	  senare	  i	  år.	  

JA.se:	  Kinesisk	  import	  driver	  grismarknaderna.	  
Utvecklingen	  för	  den	  globala	  marknaden	  för	  
griskött	  ser	  likadan	  ut	  för	  kvartal	  två	  som	  förra	  
kvartalet.	  Stor	  produktion	  i	  EU	  och	  USA	  
balanseras	  av	  Kinas	  import.	  

ATL.nu:	  Tufft	  även	  för	  nyzeeländska	  
mjölkbönder.	  Exportpriserna	  för	  mejeriråvaror	  
från	  Nya	  Zeeland	  har	  fallit	  med	  57	  procent	  
sedan	  februari	  2014.	  

JA.se:	  Nytt	  samarbete	  ska	  främja	  svenskt	  
lamm.	  Producentgruppen	  Lamm	  i	  Värmland	  
blir	  från	  och	  med	  nu	  leverantörer	  av	  lammkött	  
till	  Coops	  egna	  varumärke.	  Det	  kommer	  att	  stå	  
för	  runt	  20	  procent	  av	  	  det	  lammkött	  som	  säljs	  
som	  EMV.	  

ATL.nu:	  USA	  importerar	  allt	  mer	  nötkött.	  USA	  
är	  inte	  längre	  i	  huvudsak	  ett	  exporterande	  
land	  av	  	  föreslår	  att	  skatt	  införs	  på	  nötkött	  i	  
Danmark.	  

ATL.nu:	  Hårdare	  konkurrens	  gör	  köttbönder	  
till	  vinnare.	  Svenska	  köttbönder	  har	  sedan	  
hösten	  2014	  åtnjutit	  en	  prispremie	  på	  30	  till	  
40	  procent	  jämfört	  med	  europeiska	  
konkurrenter.	  	  

ATL.nu:	  Bönder	  kompenseras.	  De	  
kanadensiska	  mjölkbönderna	  får	  nu	  
kompensation	  för	  intäktsbortfall	  som	  orsakas	  
av	  handelsavtalet	  med	  EU.	  

JA.se:	  EU	  fortsätter	  väga	  in	  mer	  mjölk.	  
Mjölkinvägningen	  i	  EU	  fortsätter	  att	  öka.	  Den	  
högsta	  växeln	  har	  Irland	  lagt	  in,	  som	  ökar	  med	  
dryga	  35	  procent	  i	  januari	  till	  februari	  jämfört	  
med	  samma	  period	  förra	  året.	  

	  


