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till livsmedelsproducerande djur 

Antibiotika 

PigProgress: Danmark: Bonus för 

antibiotikafria grisar. Antibiotikafri uppfödning 

marknadsförs och producenter belönas 

genom premier Det gör att grisgårdarna står i 

kö för att ansluta sig till systemet. 

HuffingtonPost: Utbrott med 

antibiotikaresistent salmonella kopplat till 

kalvar på amerikansk 4H-gård. 

Salmonellastammen spårades till en grupp 

kalvar som bl.a. hade levererats till 4H-gårdar 

och merparten av de drabbade hade haft 

direktkontakt med kalvar. 

PigProgress: Att handskas med antibiotika på 

ett ansvarsfullt sätt. Hur kan man hantera 

antibiotika mer ansvarsfullt i 

grisproduktionen? Frågan belystes på ett 

webbinarium på EuroTier. 

FoodSafetyNews: Senaste NARMS-rapporten 

visar på positiva förändringar. Ett av de 

positiva fynden är en minskning av andelen av 

multiresistenta salmonellaisolat från 

kycklingkött. 

CIDRAP: Rapport visar ökad förekomst av 

antibiotikaresistenta Campylobacter hos 

fjäderfä. En ny rapport från den brittiska 

regeringen visar ökande antibiotikaresistens 

hos bakterier som är vanliga hos fjäderfä. 

ATL.nu: EU måste gå från ord till handling. 

Oförsiktig användning av antibiotika är ett hot 

mot både djurs och människors hälsa. 

AbcNyheter.no: Första fallet av MRSA hos 

mjölkko i Norge. Bakterien har hittats hos två 

kor i en mindre besättning. Det är inte känt 

hur smittan har introducerats till gården. 

DR.dk: Läkare: Helt fel prioritering av 

antibiotika för grisar. Fødevarestyrelsen 

bedömer att ett antal antibiotika har 

begränsad inverkan på folkhälsan och 

uppmuntrar uppfödarna att välja dem framför 

andra. Helt fel, säger ett antal experter. 

CIDRAP: Karbapenemresistent bakterie 

isolerad på amerikansk grisgård. Amerikanska 

forskare har identifierat en bakterie som bär 

en mycket överförbar karbapenem-resistens 

på en grisgård i USA.  

SBWire.com: Ny rapport om den globala 

marknaden för antibiotika till djur. Rapporten 

ger bl.a. en översikt av marknaden 2016-2020 

och prognosticerar en årlig tillväxt på 6,5 %. 

PigProgress: Mål för antibiotikaanvändning till 

gris. Även om Storbritannien är på väg att 

lämna EU bör andra medlemsstater överväga 

att även dom ta fram den typen av mål.  

Land.se: Expert på dödsbakterier: ”Den här 

maten skulle jag aldrig köpa”. Björn Olsen är 

expert på bakterier som antibiotika inte biter 

på. Det har fått honom att välja bort viss mat 

– i ren självbevarelsedrift. 
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Djurskydd 

EUObserver: EU måste intensifiera åtgärderna 

för att förbättra djurskyddet. Vårt 

gemensamma mål är att förbättra djurskyddet 

i Europa, vi är skyldiga enligt fördraget att fullt 

ut ta hänsyn till djurskyddskrav i olika 

politikområden. Det skriver fyra ministrar från 

olika EU-länder. 

ATL.nu: Svenska burhönsregler står fast. 

Kammarrätten fastställer att svensk regel står 

fast. Högst 16 värphöns per bur, utgör inte 

något hinder för handel mellan EU:s stater. 

ATL.nu: Miljoner danska grisar skickas till 

polska grishotell. Danmark har så mycket 

grisar att det inte finns plats för dem. I stället 

skickas djuren till så kallade slaktgrisstallar 

utomlands, bland annat till Polen. 

GlobalMeatNews: Ett år av betydande 

framgång. Nära 80 % av de australiska 

grisuppfödarna har övergått till grupphållning 

av suggor under dräktighetsperioden.  

Handel 

JA.se: Kronoberg presenterar 

livsmedelsstrategi. Ännu lyser den nationella 

livsmedelsstrategin med sin frånvaro. Men 

positivt är att allt fler regionala initiativ börjar 

bli klara. 

ATL.nu: Roslagsmjölk har slagit i splittaket. 

Uppstickarmejeriet Roslagsmjölk har fått en 

explosionsartad start. Butikerna står i kö för 

att få köpa, men Arlas splitregler bromsar 

expansionen. 

JA.se: Nytt rekord för dansk eko-export. Även i 

år slår den danska exporten av ekologiska 

produkter rekord. Från 2014 till 2015 steg 

exporten med 15 procent och uppgår därmed 

till runt 2,6 miljarder svenska kronor.  

JA.se: Nederländerna tar upp konkurrensen 

med svenskt fläsk. Det tyska slakteriet Tönnies 

satsar tillsammans med den nederländska 

kötthandlaren Schuttert på den svenska 

marknaden. I produktportföljen har de kött 

från grisar som fötts upp utan antibiotika och 

med svansen i behåll.   

ATL.nu: Mer fågel och mindre mjölk. 

Mjölkkonsumtionen fortsätter neråt samtidigt 

som vi äter allt mer fågel. Det är bara några av 

slutsatserna i Jordbruksverkets senaste 

livsmedelsstatistik. 

ATL.nu: Eko-försäljningen planar ut. Efter två 

år av extremt hög tillväxt planar nu 

försäljningen av ekologiskt livsmedel ut. 

Samtidigt ökar exporten kraftigt. 

JA.se: Bryr sig om ursprung i butik men inte på 

krogen. Svenskarna äter allt mer kyckling och 

väljer gärna svenskt i butiken. Åtta av tio är 

beredda att betala mer för svenskproducerad. 

Men på restaurang är det fortfarande få som 

frågar om ursprunget. 

Lantbruk.com: Fortsätter med svenskt kött. 

Den nystartade kedjan Snabbt & Gott har 

skrivit ett treårsavtal med HK Scan med 

innebörden att gatuköken ska fortsätta 

servera svensk råvara. 
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