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

Antibiotika 

GlobalMeatNews: Förebyggande användning 

av antibiotika ifrågasätts. I en rapport som 

presenterades på ett seminarium om 

antibiotikaresistens, arrangerat av WHO, WTO 

och WIPO, lyftes frågan om att begränsa 

förebyggande användning av antibiotika. 

ATL.nu: Svårt att minska antibiotikan. Det går 

att minska antibiotikaanvändningen i gris-

produktionen, men det kostar pengar. 

PigProgress: Förändrad strategi krävs. 

Antibiotikaanvändningen inom jordbruket 

granskas nu intensivt. För att få till en 

förändring krävs en strategi som bygger på 

förebyggande åtgärder.  

ATL.nu: Wapnö garanterar antibiotikafritt 

kött. Wapnö tar mer betalt för nötkött från 

djur som inte fått antibiotika. 

PigProgress: Webbinarium om minskad 

antibiotikaanvändning i grisproduktion. Att 

minska användningen av antibiotika är mycket 

mer än att bara sluta. Det kräver att djurens 

behov sätts först. 

GlobalMeatNews: EU: s "chockerande" 

antibiotikaanvändning kritiseras. Att många 

europeiska länder misslyckats med att fasa ut 

rutinmässig användning av antibiotika i 

djurhållningen får stark kritik av experter. 

Lantbruk.com: Höga halter antibiotika i 

importerat kött. Användningen av antibiotika i 

djuruppfödningen är i de flesta länder 

fortfarande högre än i Sverige. För att minska 

risken för antibiotikaresistens har Orust 

kommun inför ett upphandlingskrav på extra 

lång karenstid efter antibiotikaanvändning. 

JA.se: Krav på arbetsrätt och antibiotika. 

Axfoods ställer själva krav på den thailändska 

kycklingen som finns i deras egna varumärken. 

JA.se: Nej, resistenta bakterier är inte 

datavirus. Alla inblandade i importen av 

thailändsk kyckling vill att den fortsätter. Det 

är helt väntat, men vad innebär det? Vad blir 

förbättringstrycket när inställningen är att 

man för att ta ansvar ska handla av dem som 

har den sämsta produktionen? 

Djurskydd 

ATL.nu: Embryotransfer av får blir enklare. 

Jordbruksverket vill göra det enklare att 

använda sig av embryotransfer inom fåraveln. 

Branschen är avvaktande medan 

specialiserade avelsföretag välkomnar 

förändringen. 

BovineVeterinarian: FN lägger in djurvälfärd i 

hållbarhets-rekommendationer. FAO:s 

livsmedelskommitté har publicerat ett förslag 

till rekommendationer för hållbart jordbruk, 

som inkluderar djurvälfärd.  
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Handel 

JA.se: Enorm potential för svenskt kött. 

Bönderna, handeln och slakten träffades i 

Stockholm för att redogöra för sin bild av det 

positiva läget för svensk köttproduktion för 

bankerna. Det gemensamma budskapet var - 

det finns enorm potential! 

ATL.nu: Stort utbud pressar grisnäring. Stort 

utbud och hotade slaktkapacitets-

begränsningar i USA pressar de globala 

priserna på griskött. Det skriver Rabobank i sin 

senaste rapport, Global Pork Quarterly, för 

fjärde kvartalet. 

JA.se: Skilda åsikter om lönsamhet mellan 

produktionsgrenarna. Enligt den senaste 

Lantbruksbarometern anser fler svenska 

lantbrukare än tidigare att lönsamheten 

har förbättrats, men skillnaden mellan 

produktionsgrenarna är stora. 

ATL.nu: 58 000 mjölkbönder söker stöd. 

Överansökning av ersättning för minskad 

mjölkproduktion minskar ersättningen för 

mjölkproducenterna. 

ATL.nu: EU-parlamentet vill ha mer mjölkstöd. 

EU-parlamentet vill satsa mer på stöd till 

mjölkbönderna. I parlamentets budgetförslag 

får mjölkproducenterna 100 miljoner euro till. 

ATL.nu: Färre mjölkkor men fler köttdjur. 

Antalet mjölkkor fortsätter att minska - 

köttdjuren ökar med samma takt. 

JA.se: Svensk grisuppfödning - en bransch 

med försprång. Med rekordstor publik gick 

Alnarps grisdag av stapeln den 6 oktober. 

Ämnet för dagen var hur svensk 

grisuppfödning kan behålla sitt försprång även 

i framtiden. 

Lantbruk.com: Kris vändes till plus i dansk 

grisnäring. Inom loppet av ett halvår har 

betalningen för danska grisuppfödare stigit 

med motsvarande 2:60 svenska kronor. 

Prisnivån förväntas hålla i sig även under nästa 

år. 

JA.se: Nu kommer Gårdsgrisen. Siljans Chark 

har tillsammans med utvalda grisgårdar och 

Gård & Djurhälsan tagit fram konceptet 

Gårdsgris, som ska sätta regionen på kartan 

och visa branschens framtidstro.  

PigProgress: Exportberoende riskabelt för 

EU:s grisnäring. Ökande export till länder 

utanför EU har lett till ökande grispriser under 

första halvan av 2016. Frågan är om den 

ekonomiska återhämtningen är strukturell. 

JA.se: Världens mjölkproduktion minskade. 

Minskad global mjölkproduktion i kombination 

med ökad efterfrågan har de senaste 

månaderna lett till högre världsmarknads-

priser för mejeriprodukter. 

SvD.se: Frihandelsavtalet med Kanada 

underskrivet. Efter allt tvivel, heta debatter 

och komplicerade klarlägganden har EU och 

Kanada slutligen undertecknat 

frihandelsavtalet Ceta. Anhängarna utlovar 

miljoner – motståndarna protesterar 

fortfarande. 

JA.se: McDonalds vill öka tillgång på svensk 

råvara. LRF, Sveriges Nötköttsproducenter och 

McDonalds har inlett ett samarbete för att 

bidra till ökad nötköttsproduktion. Nu ska 100 

tjurar delas ut till dem som väljer att öka sin 

besättning. 
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