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Antibiotika 

FoodSafetyNews: Antibiotikaresistens, 

livsmedelsindustrin och djurhållning. CDC 

rapporterar att livsmedelsburna 

antibiotikaresistenta bakterier orsakar 1 av 5 

resistenta infektioner i USA. 

CIDRAP: EU antar ny handlingsplan för AMR. 

Handlingsplanen utgår från One Health-

perspektivet och inkluderar såväl människors 

som djurs hälsa och miljön. 

FoodSafetyNews: Ökning av 

antibiotikaresistenta bakterier kan kopplas till 

användning. I en ny rapport från EMA, EFSA 

och ECDC bekräftas sambandet mellan 

antibiotikaförbrukning och 

antibiotikaresistens hos både människor och 

livsmedelsproducerande djur. 

PewCharitableTrust: Antibiotika-användning 

till livsmedelsproducerande djur varierar 

globalt. Världsorganisationen för djurhälsa, 

OIE, ger i en rapport värdefulla insikter i hur 

antibiotikaanvändningen varierar runt om i 

världen. 

CIDRAP: Fler kolistinresistensgener 

identifierade i Europa. Europeiska forskare 

rapporterar nya fynd om spridningen av 

kolistinresistensgener hos djur och människor 

på kontinenten. 

CIDRAP: Hög förekomst av MCR-1 i holländskt 

kycklingkött. I en holländsk studie, publicerad i 

tidskriften Antimicrobial Resistance and 

Infection Control, har kolistinresistensgenen 

MCR-1 detekterats i nästan 25% av proverna 

av holländskt kycklingkött 

FeedNavigator: Minskad 

antibiotikaanvändning i Storbritanniens 

fjäderfäsektor. Under 2016 halverades 

antibiotikaanvändningen och förebyggande 

användning fasades ut helt, enligt uppgifter 

från British Poultry Council.  

CIDRAP: Rapport efterlyser mer information 

om alternativ till antibiotika till 

livsmedelsproducerande djur. Rapporten, 

publicerad av Pew Charitable Trusts, 

konstaterar att även om det finns alternativ 

som har visat lovande resultat, tenderar deras 

effekt att variera över djurpopulationer.  

LosAngelesTimes: McDonalds utökar sin 

policy angående antibiotikaanvändning till 

fjäderfä. Den policy som företaget antog för 

två år sen för sina leverantörer inom USA ska 

nu också gälla för leverantörer i andra länder. 
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Djurskydd 

GlobalMeatNews: Gåsleverproduktion 

kritiseras i en ny rapport. Den kontroversiella 

metoden med tvångsmatning för att 

producera gåslever anses vara dålig praxis i en 

ny universitetsrapport. 

ATL.nu: "Agera mot lidande och död vid 

djurtransporter!". I Sverige har omkring 140 

000 personer skrivit under Djurens Rätts 

upprop Europas undermåliga djurtransporter. 

JA.se: Vi behöver en ny djurskyddslag. 

Länsstyrelsernas hantering av 

djurskyddsärenden oroar väldigt många och är 

grund för ilska, ryktesspridning och uteblivna 

investeringar. Måste det vara så? Kan ett gott 

djurskydd i jordbruket inte uppnås på ett 

bättre sätt? 

GlobalMeatNews: Övervakningskameror blir 

obligatoriskt på engelska slakterier. Den 

brittiska regeringen planerar att införa krav på 

kameraövervakning i alla slakterier i England. 

PigProgress: Tyskland styr mot ytterligare 

minskning av fixeringsbås. Användningen av 

fixeringsbås till suggor kommer sannolikt 

begränsas ytterligare i Tyskland. 

Förbundsregeringen håller på att förbereda 

lagstiftning för att uppnå detta - och i den 

svintäta förbundsstaten Niedersachsen kan 

reglerna bli ännu hårdare. 

LandLantbruk: Strid om avskiljning av 

smågrisar. Jordbruksverkets nya föreskrifter 

kan försämra djurvälfärden för smågrisar, 

menar kritiker. Det stämmer inte, kontrar 

grisföretagarna.

Handel 

GlobalMeatNews: Amerikanska konsumenter 

föredrar ursprungsmärkning. Nästan nio av 10 

amerikanska konsumenter är positiva till 

märkning av ursprungsland för färskt kött, 

enligt en ny undersökning. 

ATL.nu: Mer svenskt nötkött på matborden. 

Konsumtionen av svenskt nötkött ökar i 

Sverige. Det visar ny statistik från 

Jordbruksverket och SCB. Samtidigt sjunker 

den totala konsumtionen av nötkött. 

JA.se: Arla fortsätter höja mjölkpriset. Från 

och med den första september får alla svenska 

Arlabönder 9,5 öre mer för ett kilo mjölk.  

 

GlobalMeatNews: Investeringar i intensiv 

djurhållning i Asien kan innebära ekonomisk 

risk. En region där köttkonsumtionen beräknas 

att öka med 19 % under den närmaste femårs-

perioden är givetvis attraktiv för investerare. 

Men det finns också risker, som 

överanvändning av antibiotika. I en rapport 

från FAIRR (Farm Animal Investment Risk & 

Return) presenteras de risker man som 

investerar bör vara medveten om. 

JA.se: Stor ökning för ekologisk kyckling. Den 

ekologiska animalieproduktionen fortsätter att 

öka. Ekologisk slaktkyckling var det som ökade 

mest under förra året. Men även gris och ägg 

hade ett bra år.  
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JA.se: Krismöte och strängare regler. Listan 

med länder som drabbats av äggskandalen 

växer och är nu uppe i 15 EU-länder, plus 

Schweiz och Hong Kong. EU kallar till krismöte 

och i Sverige vill konsumentorganisationen se 

strängare regler.  

JA.se: Klortvättad kyckling skapar oenighet. 

Alla konsekvenser i kölvattnet efter Brexit 

kommer vi inte se på många år. Men den 

senaste i raden av debatter att blossa upp i 

Storbritannien är den om klorbehandlad 

kyckling från USA. En debatt som skapar 

oenighet.  

JA.se: Positiv bransch ger ökad försäljning av 

livdjur. Svenska grisproducenter känner 

framtidstro och det märks på den ökade 

försäljningen av livdjur. Ökningen i 

seminförsäljningen kommer troligen också att 

öka när de nya besättningarna är etablerade. 

JA.se: Lämnade TTP – nu börjar 

konsekvenserna synas. Ett av USA:s president 

Donald Trumps vallöften var att lämna 

handelsavtalet TTP och i stället börja 

förhandla om egna avtal. Väl vald var det ett 

av hans första beslut. Men några nya 

förhandlingar har inte inletts. 

JA.se: Danskt kött ska säljas på nätet i Asien. I 

en avsiktsförklaring mellan Danish Crown och 

den stora kinesiska näthandelssajten Alibaba 

ska danskt griskött börja säjas på deras 

hemsida. 
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