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

Antibiotika 

Reuters: Investerare vill få Sanderson Farms 

att minska antibiotikaanvändningen. 

Aktieägare inom Sanderson Farms har lämnat 

in ett förslag som syftar till att få den tredje 

största amerikanska fjäderfäproducenten att 

sluta ge medicinskt viktiga antibiotika till friska 

kycklingar för att förebygga sjukdomar. 

NRK.no: Antibiotikaresistenta bakterier funna 

i vildren på Svalbard. Forskare vid 

Veterinærinstituttet är överraskade över fynd 

av antibiotikaresistenta bakterier hos vildren 

på Svalbard. 

Fiskejournalen.se: Resistenta gener funna i 

fiskmat. Forskare har hittat 

antibiotikaresistenta gener i fiskmjöl som 

används till mat i fiskodlingar. Flera av dessa 

kan potentiellt leda till resistens mot mänsklig 

antibiotika. Forskarnas slutsats är fiskmat 

spelar en betydande roll för spridning av 

antibiotikaresistenta gener till 

bottensediment. 

 

Djurskydd 

BBC: Europas handel med levande djur reser 

allvarliga djurskyddsfrågor. Den växande 

handeln med levande djur innebär långa resor 

över hela Europa med bristande djurskydd, 

enligt ett program från BBC. 

LandLantbruk.com: "Svenskt Kött sprider 

myter om avvänjning av smågrisar". Det finns 

inget stöd för att påstå att studien vi granskat 

visar att den diande suggan och smågrisarna 

mår bättre av att smågrisarna avvänjs tidigare 

än i dag. Det skriver Stefan Gunnarsson och 

Per Wallgren, utvärderare av Kontrollprogram 

för svensk grisuppfödning, i ett debattinlägg. 

ATL.nu: Djurskyddet vill stoppa förslag om 

sänkt avvänjningstid. Jordbruksverket JO-

anmäls av Djurskyddet Sverige för att allvarligt 

ha missbrukat sitt uppdrag i samband med 

förändringarna i djurskyddsföreskrifterna. 

JA.se: Delade meningar om förslag till 

anpassad ditid. Jordbruksverket har tagit fram 

ett förslag till ändring av de föreskrifter som 

reglerar svensk djurhållning. Bland annat 

föreslås att smågrisar under vissa 

förutsättningar kan få avvänjas tidigare än i 

dag, här bemöter Jordbruksverkets Gunnar 

Palmqvist de argument som kritikerna lagt 

fram. 

PigProgress: Ny dansk djurvälfärdsmärkning 

främjar försäljningen av griskött. Införandet av 

en ny djurvälfärdsmärkning för färskt griskött 

har blivit en framgång. Enligt Danish Crown 

omfattar märkningen 25% av det griskött som 

för närvarande säljs i Danmark. 

ATL.nu: Inget om ny djurskyddslag i budgeten. 

Men djurskyddskontrollen får mer pengar.  
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PigProgress: Hur kan berikade miljöer bidra till 

att minska svanskupering? Ledande 

djurvälfärdsforskare förklarar de resultat de 

erhållit inom det internationella projektet 

"FareWellDock". Där undersöker man hur man 

ska styra bort från svanskupering. Svenska och 

danska forskare tittade på halm - minskar det 

förekomsten av svansbitning? 

JA.se: Positiva tongångar om 

kameraövervakning på slakterier. Regeringen i 

Storbritannien föreslår obligatorisk 

kameraövervakning på slakterier i England. 

Syftet är att garantera för konsumenter att 

djurvälfärden upprätthålls. Bo Algers är positiv 

till förslaget men hos slakterierna är synen 

mer blandad.

Handel 

JA.se: Svenskt nötkött till Taiwan.En ny 

marknad har öppnats upp för svenska 

nötköttsexportörer. Sverige och 

Nederländerna är nämligen de första två EU-

länder som godkänns för export av nötkött till 

Taiwan.  

LandLantbruk.com: Arla höjer a contopriset. 

Arla höjer a contopriset för konventionell 

mjölk med 1 eurocent i oktober. Ekopriset är 

oförändrat. 

JA.se: Det svenska köttet tar 

marknadsandelar. Svenska konsumenter ökar 

andelen svenskt kött visar Jordbruksverkets 

statistik för första halvåret.  

LandLantbruk.com: Restauranger väljer 

importkött. Köttet som serveras på svenska 

restauranger är oftast importerat. Det visar 

uppgifter som Naturskyddsföreningen tagit 

fram från några av Sveriges största grossister. 

JA.se: Äldreomsorgen har mest ”svekologiskt”. 

Till år 2030 ska 60 procent av maten i offentlig 

sektor vara ekologisk och det går framåt. 

Andelen inköp av svekologiskt, alltså ekologisk 

mat som är svensk ökar starkt och där ligger 

äldreomsorgen i topp. 

ATL.nu: Dansk grisjätte sänker priset. Lagren 

av griskött i Europa är välfyllda och Danish 

Crown sänker noteringen för nästa vecka till 

10:80 danska kronor kilot. 

JA.se: Optimism i Europa – men Brexit spökar. 

Jordbrukare i EU är något mer nöjda med sin 

lönsamhet än tidigare. Men på grund av 

stundande Brexit är läget det omvända i 

Storbritannien.  

Euractive.com: Jordbrukare varnar för 

förödande effekter av Mercosur på EU-

nötkött. Europeiska jordbrukarorganisationer 

uppmanar Europeiska kommissionen att inte 

tillåta en ökning av importen av nötkött från 

tullunionen Mercosur, då man anser att det 

skulle ha en förödande inverkan på 

landsbygden och ett inflöde av kött som inte 

lever upp till EU: s livsmedelsstandarder. 

LandLantbruk.com: 175 miljoner till 

lantbrukare som ställer om till eko. 

Regeringen satsar i höstbudgeten totalt 175 

miljoner kronor under tre år på stöd till 

lantbrukare som vill ställa om till ekologisk 

produktion.  
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