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Antibiotikaspaning är ett nyhetsbrev som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd och handelsfrågor med koppling 
till livsmedelsproducerande djur 

Antibiotika 

ATL.nu: Aldi vill möta efterfrågan på 

antibiotikafritt. Livsmedelskedjan Aldi lanserar 

en ny produktlinje där djuren inte fått 

antibiotika, hormoner, steroider och bara fått 

vegetabiliskt foder under uppfödningstiden. 

GlobalMeatNews: Cargill minskar 

antibiotikaanvändningen i kalkon-

uppfödning. Cargill har slutat använda 

antibiotikan gentamicin i före-byggande syfte i 

kalkonuppfödningen. Steget ses dock som 

otillräckligt av organisationen Compassion in 

World Farming, som anser att åtgärden bör 

omfatta samtliga antibiotikagrupper. 

ATL.nu: Ska kapa antibiotikan med 75 procent. 

Två potentiellt livshotande sjukdomar hos 

kalvar ska bekämpas och användningen av 

antibiotika ska ned med 75 procent, det är 

målet i ett av Norges nya djurhälsoprojekt. 

FarmersWeekly: Reduktionsmål föreslaget för 

kolistin. Den europeiska 

läkemedelsmyndigheten (EMA) har satt upp 

ett mål att minska användningen av kolistin till 

djur med 65 % i hela EU under de närmaste  

åren. 

CphPost.dk: EU-kommissionen berömmer 

Danmarks antibiotikaarbete. I en ny rapport , 

framhåller EU-kommissionen Danmark som 

ett av de ledande länderna då det gäller att 

arbeta med antibiotikaresistens och åtgärders 

för att begränsa antibiotikaanvändningen 

inom grisuppfödningen. 

ModernFarmer: Forskare uppmanar FN – ta 

antibiotikaresistens på allvar. Inför FN:s 

generalförsamling i september har 11 forskare 

inom området publicerat en artikel i The 

Lancet om vad högnivåmötet behöver leda till. 

Djurskydd 

Lantbruk.com: Lagom är bäst. Lagom stora 

griskullar är mer lönsamt än riktigt stora 

griskullar, visar ny forskning från SLU. 

ATL.nu: Belgisk blå har inget att ge svensk 

animalieproduktion. Köttrasen belgisk blå har 

med sina defekter inget berättigande i den 

svenska mjölk- och köttproduktionen. 

JA.se: Från ”dumma svenskar” till förebilder. 

Efter utländska besök för att studera hur 

uppfödning med knorr fungerar, har svenska 

grisuppfödare fått respekt för sitt arbete. 

ATL.nu: Kräver stopp för försäljning av 

anklever. Det amerikanska jordbruks-

departementet anklagas för att bryta lagen 

genom att tillåta produktion av anklever i USA. 

HuffingtonPost: Brexit – ett blankt papper. 

Peter Stevenson, Compassion in World 

Farming, om hur jordbrukspolitiken kan 

förändras och ta högre hänsyn till djurvälfärd.  

SVT.se: Sverige lyfter transporter på EU-möte. 

Oacceptabelt att djur plågas under transporter 

från EU-länder till Turkiet, anser politiker. 
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Handel 

ATL.nu: Hälsingestintan lägger i en högre 

växel. Hälsingestintan har ökat sin 

köttproduktion för storboskap med 157 

procent för årets första halvår jämfört med 

samma period förra året. Från drygt 700 djur 

till 1 815 djur. 

GlobalMeatNews: Oenighet om köttfrågor 

bromsar TTIP. Att ett avtal ska kunna slutas 

under 2016 ses som osannolikt på grund av 

olika synsätt på vissa frågor inom 

köttproduktionen. 

JA.se: Ursprungsmärkning på gång i Frankrike. 

Förslaget om en obligatorisk 

ursprungsmärkning för kött och mjölk i 

processade livsmedel har fått godkänt i 

Frankrike. Från årsskiftet börjar en två år lång 

testperiod, men beslutet möts av kritik.  

ATL.nu: Krångel bromsar kycklingboom. 

Efterfrågan på svensk kyckling är högre än 

någonsin. Handel och slakteri ropar efter fler 

kycklingar. Det finns uppfödare som står 

färdiga att bygga. Men långa 

handläggningstider hos länsstyrelserna gör att 

satsningarna inte kommer igång. 

JA.se: Brasilien kan gå om USA i köttexport. 

Den brasilianska köttproduktionen väntas 

stiga med drygt 30 procent till 2025, detta 

innebär en produktion på 33,7 miljoner ton 

kött.  

ATL.nu: Stort ras för kalvslakt. Nu har 

statistiken för godkänd slakt för det första 

halvåret 2016 släppts. Den visar på ett stort 

tapp för ett djurslag. 

JA.se: Framgång för handelns satsning på 

svenskt. Det går bra för detaljhandelsbolagen, 

visar kvartalsrapporten från Svensk 

Dagligvaruhandel. Satsningen på märkningen 

”Från Sverige” gör även succé inom handelns 

EMV sortiment. 

GlobalMeatNews: Rysslands importstopp 

olagligt. Världshandelsorganisationen (WTO) 

har fastslagit att Ryssland nonchalerar 

internationella handelslagar genom sitt 

generella förbud mot import av grisar och 

griskött från EU. 

JA.se: Andelen eko ökar i offentlig 

upphandling. Kommuner visar större intresse 

för att köpa ekologisk mat i upphandlingen. 

Fortsätter ökningen i denna takt kommer 

drygt en tredjedel av offentlig 

upphandling  vara ekologisk vid årsskiftet. 

Lantbruk.com: McDonalds mål: hälften av 

nötköttet svenskt. Nötkött står för merparten 

av försäljningen hos McDonald's restauranger 

i Sverige, men den blågula andelen har sjunkit 

under de senaste åren. Målsättningen till 2018 

är att minst hälften av nötköttet ska vara 

svenskt. 

JA.se: Allt fler pratar om svenskt i 

upphandling. Många lantbrukare och fler 

medvetna därtill, har länge kämpat för att 

svensk mat ska tillagas i de offentliga köken. I 

dag är ämnet högst aktuellt och en ny lag om 

offentlig upphandling ska avsluta 

diskrimineringen av svenska bönder i 

upphandlingen. 
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