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Antibiotikaspaning vecka 36-37 2016     2016-09-19 

Antibiotikaspaning är ett nyhetsbrev som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd och handelsfrågor med koppling 
ti l l  l ivsmedelsproducerande djur 

Antibiotika 

Phys.org: Ny studie bekräftar framgångsrik 

strategi mot LA-MRSA i grisbesättningar. 

Norge är det enda land som har en 

utrotningsstrategi mot LA-MRSA i 

grisbesättningar. En studie visar nu att den 

huvudsakliga källan till introduktion i norska 

besättningar är via grisskötare som bär på 

smittan.  

GlobalMeatNews: FAO vill minska spridningen 

av antibiotikaresistens från jord till bord. En 

handlingsplan för att minska spridningen av 

antibiotikaresistens via livsmedel har lanserats 

av FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation 

(FAO). 

DailyMail: Antibiotikaresistenta stammar av E. 

coli hittas i 25 % av prover från från färsk 

kyckling i detaljhandeln i England. 

Undersökningen utfördes av forskare vid 

Cambridge universitet och fynden ses som 

oroande och påtalar behovet av bättre 

antibiotikahantering i veterinärsektorn. 

Lantbruk.com: Tuffare regler kring antibiotika 

till danska grisar. Det danska systemet för gult 

kort vid antibiotikaanvändning till gris har 

stramats åt. För att slippa ekonomiska 

påföljder måste danska bönder rätta sig efter 

nya, lägre gränsvärden. 

DN.se: Var femte gråtrut i Sverige bär på 

multiresistenta bakterier. I södra Europa är 

antalet betydligt högre, åtta av tio. 

FramtidiNord: Låg och sjunkande 

antibiotikaförbrukning i norsk djurhållning. 

Det norska programmet för övervakning av 

antibiotikaresistens hos bakterier från foder, 

djur och livsmedel (NORM-VET) visar att 

användningen av antibiotika i 

animalieproduktionen minskade med 2 

procent 2013-2015. 

ERGO.se: Gratiskurser für alle. Sugen på att 

lära dig lite mer om antibiotikaresistens? Det 

är temat på den första av tre gratiskurser som 

kommer att hållas vid Uppsala universitet i 

höst. 

Politiken.dk: Tidigare DTU ledare: 

Fødevarestyrelsen försökte pressa oss på gris-

MRSA. Myndigheten ville begränsa forskarens 

åsikter om gris-MRSA, säger förre chefen för 

DTU. 

DR.dk: Minister kallas till samråd om 

Fødevarestyrelsens roll då det gäller MRSA. 

Två partier i Folketinget begär nu svar från 

miljö- och livsmedelsminister Esben Lunde 

Larsen (V).  

SR.se: Nu ska antibiotikaresistens upp på 

högsta FN-nivå. För första gången kommer 

problemet med antibiotikaresistens att tas 

upp på ett så kallat högnivåmöte i FN:s 

generalförsamling, en fråga där Sverige varit 

starkt drivande.
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Djurskydd 

JA.se: Tysk djurvälfärdspremie på gång. 

Delstaten Niedersachsen avser att införa en 

djurskyddspremie. I förslaget är en knorr värd 

fem euro och man kan få upp till 150 euro för 

varje sugga som hålls enligt kriterierna.  

GlobalMeatNews: OIE och OECD samarbetar 

om djurvälfärd. Världsorganisationen för 

djurhälsa (OIE) och OECD har tecknat ett avtal 

för att samordna sina insatser för djurvälfärd. 

FarmingUK.com: Majoriteten av brittiska djur 

slaktas i slakterier som har övervaknings-

kameror. Uppskattningen är att i England och 

Wales omfattar övervakningen 92 % av 

nötkreaturen, 96 % av grisarna, 88 % av fåren 

och 99 % av fjäderfän.  

ATL.nu: Ny djurskyddslag skjuts upp igen. 

Propositionen som var planerad för 

september 2016 blir aktuell först nästa år. 

Handel 

ATL.nu: Kineserna väljer gröna livsmedel. 

Ekonomiska förutsättningar och matskandaler 

lyfter intresset för ekologiska livsmedel i Kina, 

framgår av rapport. 

JA.se: Livsmedelsstrategin: Frustration blandat 

med förväntan. Under tisdagen höll 

regeringens dialoggrupp ett möte om den 

nationella livsmedelsstrategin. Tyvärr kunde 

departementet fortfarande inte lämna några 

klara besked om när allt är klart.  

ATL.nu: Irländska grisexporten i snabb 

förändring. Den irländska exporten av gris 

fortsätter att öka. Under första halvåret i år 

ökade den med 20 procent jämfört med 

samma period förra året. 

Lantbruk.com: Över hälften av svenskarna vill 

äta ekologiskt. Över hälften, 57 procent, av 

svenskarna vill äta ekologiska livsmedel. Det 

framgår av en färsk rapport från 

undersökningsföretaget Nielsen. 

ATL.nu: LRF irriterade över Umeås polska kött. 

LRF Västerbotten rasar över att Umeå väljer 

polskt kött.  

ATL.nu: Analytiker: Mjölkpriset på väg upp. 

Som ATL nyligen skrivit är mjölkpriset på väg 

att höjas. Nu bekräftar analytiker att den 

kraftiga prisuppgången på spotmarknaden i 

Holland och minskat utbud bäddar för en 

prishöjning i Sverige. I december-januari höjs 

priset. 

JA.se: Ökad marknadsandel för eko. Efter 

årets första sex månader står det klart att eko 

nu har en marknadsandel på nio procent. Det 

betyder att Sverige går upp i samma nivå som i 

Danmark som säljer mest ekologiskt i världen.  

ATL.nu: TTIP: USA vägrar ge efter på 

jordbrukskrav. USA fortsätter att inte ge efter 

för EU:s viktigaste krav i förhandlingarna om 

ett nytt frihandelsavtal, kallat TTIP. 

Lantbruk.com: Mjölk under kedjornas märken 

ökar stort. Nästa år kan över 20 procent av 

konsumtionsmjölken i butikerna säljas under 

kedjornas egna varumärken, EMV. Det 

förutspås i en ny rapport från 

Konkurrensverket. 
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