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Antibiotika 

SvD.se: Resistens mot antibiotika kan bli 

dödligare än cancer. Smuggling och 

svarthandel med antibiotika ökar. Resistenta 

bakterier kan inom en snar framtid orsaka fler 

dödsfall än cancer enligt en brittisk rapport. – 

Redan nu dör tiotusentals människor varje år i 

Europa, säger Fredrick Federley (C) som vill 

sätta press på medlemsländerna inför 

slutförhandlingarna om EU:s nya 

antibiotikastrategi. 

GlobalMeatNews: Indiens fjäderfäindustri i 

blåsväder. En offentlig dispyt har brutit ut 

mellan icke-statliga organisationer (NGO) i 

Indien och landets fjäderfäindustri då det 

gäller frågan om användningen av antibiotika 

på indiska fjäderfägårdar. 

NewYorkTimes: Antibiotika för nötkreatur 

som inte är sjuka. Många inom den intensiva 

djurhållnigen ser rutinmässig användning av 

antibiotika som nödvändigt. Men det finns 

också bönder som ser den användningen som 

enbart tillväxtfrämjande. 

CIDRAP: Grupp publicerar vägledning för 

övervakning av antibiotikaanvändning på 

gårdsnivå. Nätverket AACTING har publicerat 

erfarenhetsbaserade riktlinjer som beskriver 

metoder för att inrätta system för 

datainsamling av antibiotikaanvändning, 

analys, benchmarking och rapportering på 

gårdsnivå. 

CIDRAP: MCR-4 och MCR-5-gener 

förekommer hos gris och fjäderfä i Kina. En 

forskargrupp baserad i Kina rapportera att de 

nyligen identifierade kolistinresistensgenerna 

MCR-4 och MCR-5 förekommer i stor 

utsträckning hosnlandets grisar och fjäderfä, 

enligt en studie i PLOS One. 

PigProgress: Är antibiotika i fodret nödvändigt 

för grisar? Att ta bort antibiotika från fodret 

hade minimala effekter djurens hälsa och 

välfärd. av grisar har visat sig få minsta 

effekter på hälso- och välfärdsindikatorer, 

enligt en artikel i PLOS One. 

FeedNavigator: Fler studier behövs för att 

hitta alternativ till antibiotika i 

grisuppfödningen. Ett flertal fodertillsatser 

kan vara effektiva för att förbättra grisarnas 

tillväxt men mer forskning behövs. 

Vasabladet.fi: Vad menas med antibiotikafri 

uppfödning? Många grisar i Finland föds 

numera upp helt utan antibiotika. Varje gris 

har en egen identifiering, som garanterar att 

de är antibiotikafria. 

Framtida.no: Antibiotikaresistens upptäckt 

hos vilda djur i norsk natur. Bakterier som är 

resistenta mot antibiotika har detekterats i 

norska musslor, vilda djur och hjort, efter en 

ny kartläggning.
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Djurskydd 

JA.se: Vill förbättra slakten till förmån för 

djuren. SLU vill minska stress hos djur som ska 

gå till slakt genom ny forskningsstudie. 

ATL.nu: Djurens Rätt i upprop mot svensk 

kycklingindustri. På fredagen släpptes Djurens 

Rätts kampanj 99 Miljoner, med anonyma 

filmer tagna från svenska kycklinggårdar. 

LandLantbruk: Arla satsar på sommarmjölk. 

Arla vill lansera sommarmjölk – mjölk från kor 

som får gå ute längre än lagstadgat. Den 

Arlabonde som nappar på detta kan få 

ersättning. 

 

 

Handel 

LandLantbruk: Synlait investerar stort i 

mjölkpulver. Nya Zeeländska Synlait Milk 

investerar motsvarande 1,5 miljarder kronor 

på att bygga ut kapaciteten inom 

mjölkersättning. 

LandLantbruk: Bättre lönsamhet för 

lantbruksföretagen. Fem av tio lantbrukare i 

Sverige upplever att deras lönsamhet är 

mycket god eller ganska god. Det största lyftet 

har mjölkföretagen gjort. 

LandLantbruk: Sämre försäljning av 

svenskproducerat. Livsmedelsföretagen 

tappade försäljning av svenskproducerat på 

hemmamarknaden förra året, för första 

gången på nio år. 

LandLantbruk: Stöd för nytt Cap där länderna 

får bestämma. EU-förslaget om att varje 

medlemsland ska få styra mer över den egna 

jordbrukspolitiken fick stöd av EU:s 

jordbruksministrar. 

 

 

ATL.nu: EU-parlamentet för stark 

jordbruksbudget. EU-parlamentet vill inte se 

några nedskärningar i jordbruksstöden. 

GlobalMeatNews: Kina kan införa 

motåtgärder mot ståltullar. Kinas 

handelsministerium varnar för att det är 

berett att införa 25 % tull på amerikanskt 

griskött till Kina som vedergällning för USA: s 

införande av 25 % och 10 % tull på importerat 

stål och aluminium. 

JA.se: City Gross rankar djurhållningen i 

Australien som bättre än i Sverige. Enligt City 

Gross nya kvalitetsmärkning på kött får 

nötköttet från Australien högre poäng för 

djurhållning än det svenska. 

JA.se: ”Om de vill öka volymerna kan vi hjälpa 

till”. Enligt HKScan och Torbjörn Lithell finns 

det svenska djur som City Gross skulle kunna 

köpa. Att säga att det är brist samtidigt som 

det är slaktkö går inte ihop. 
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