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

Antibiotika 

SvD.se: ”Sverige måste ställa krav på 

läkemedelsbolagen”. Den svenska staten 

måste ta situationen inom produktionen på 

allvar och börja ställa miljökrav på 

läkemedelsindustrin, skriver Gustav Hemming 

(C) och Cecilia de Pedro, Apotek Hjärtat. 

Forskning.no: Undersöker antibiotikaresistens 

i norsk natur. I dag används antibiotika i stora 

mängder inom såväl hälso- och sjukvården, 

industrin och djurhållningen. Därigenom 

sprids antibiotika till naturen. På uppdrag från 

det norska Miljødirektoratet undersöker nu 

ett antal forskningsinstitut hur spridningen av 

antibiotikaresistenta bakterier ser ut i norsk 

natur. 

CIDRAP: Ny kolistinresistensgen identifierad 

hos kinesiska fjäderfän. Kinesiska forskare har 

upptäckt en ny kolistinresistensgen i bakterier 

isolerade från kycklingar, enligt en studie i 

Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 

CIDRAP: Nytt initiativ av Storbritannien och 

Kanada fokuserar på antibiotikaresistens inom 

djurhållning och vattenbruk. Ett partnerskap 

mellan den brittiska regeringens AMR-

innovationsfond och Kanadas internationella 

utvecklingsforskningscenter (IDRC), kommer 

att finansiera forskning för att utveckla nya 

djurvacciner och innovativa veterinära 

lösningar för att minska användningen av 

antibiotika inom djurhållning och vattenbruk i 

låg- och medelinkomstländer. 

ScienceDaily: Rester av antibiotika kvarstår i 

gödsel även efter avancerad behandling. Den 

nya studien väcker oro om hur jordbruket 

bidrar till spridningen av antibiotikaresistens. 

PoultryWorld: Antibiotikareduktion i 

kalkonuppfödning. Kalkonkött anses ofta vara 

ett hälsosammare alternativ till andra köttslag, 

men användningen av antibiotika i uppfödning 

väcker oro över hur hälsosamt det egentligen 

är. 

HuffingtonPost: Kan denna checklista hjälpa 

dig att äta mer hållbart kött? Du behöver inte 

bli vegetarian för att göra skillnad. Eat Better 

Coalition rekommenderar åtta principer för att 

välja kött som är mer hållbart. 

BovineVeterinarian: Måttlig kostnad för att 

fasa ut antibiotika i mjölkproduktionen. Även 

om samhällskostnaden för djurhållningens 

antibiotikaanvändning inte är känd, har en ny 

Cornell-studie identifierat vad det skulle kosta 

att helt eliminerar antibiotikaanvändningen på 

en mjölkgård, ca $60 per ko och år.  

LandLantbruk: ”Skatt på "fulkött" inget annat 

än plakatpolitik”. En svensk köttskatt lär inte 

minska användningen av antibiotika och 

bryter dessutom mot regelverken i både EU 

och världshandelsorganisationen, WTO. Det 

skriver EU-parlamentarikern Christopher 

Fjellner i ett debattinlägg. 
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Djurskydd

GlobalMeatNews: Värnar om djurskyddsnivån 

i handelsavtal. British Poultry Council håller 

fast vid Storbritanniens djurskydds- och 

livsmedelssäkerhetsstandarder i arbetet med 

nya handelsavtal med USA. 

GlobalMeatNews: Dansk praxis i strid med EU: 

s åtgärder då det gäller svanskupering. Efter 

en revision har EU-kommissionen avslöjat att 

svanskupering förekommer hos 98,5 % hos de 

danska grisarna. Enligt EU:s lagstiftning får 

svanskupering endast ske efter att åtgärder 

för att förebygga svansbitning har vidtagits.  

JA.se: Mer betalt med längre bete. Ha korna 

ute längre på bete och få mer betalt. Det är 

konceptet bakom Arlas nya sommarmjölk. 

GlobalMeatNews: Dagligvaruhandeln 

uppmanas att ställa djurskyddskrav på sina 

leverantörer. World Animal Protection har 

lanserat en global kampanj i syfte att få de 

stora globala dagligvarukedjorna att inte ta in 

griskött från leverantörer med dåligt 

djurskydd. 

JA.se: Svensk och australiensisk djurhållning - 

nu på samma nivå. I mitten av mars 

uppmärksammade Jordbruksaktuellt att 

ryggbiffen från Australien fick högre poäng för 

djurhållning än den svenska, enligt City Gross 

nya kvalitetsmärkning på kött. Nu har den 

australiensiska ryggbiffen sänkts ner till 

samma nivå som den svenska. 

 

Handel 

LandLantbruk: Kinesiskt intresse för svenska 

grisar. Representanter från den kinesiska 

köttbranschen kom till Sverige i veckan för att 

lära sig om svensk köttproduktion. Och kanske 

lägga grunden för en framtida handel. 

LandLantbruk: Uppåt för grisköttet. Enligt en 

rapport från EU-kommissionen om 

lantbruksproduktionen ska både produktion 

och export av griskött gå upp i år. 

PigProgress: EU är ledande leverantör då det 

gäller Kinas import av griskött. Under senare 

år har EU växt till att vara den största 

leverantören av griskött till Kina. Särskilt 

betydande är Tyskland och Spanien. 

ATL.nu: Slakterierna lämpar över ansvaret på 

bönderna. Slaktköerna drabbar både djur och 

djurägare. 

ATL.nu: Kreatursslakten ökar kraftigt. Det är 

drag i svensk köttproduktion. Slakten ökar för 

samtliga djurslag, men mest för nötkreatur. 

JA.se: Från kossa till mozza. 2012 började 

Ängsholmens gårdsmejeri att tillverka 

mozzarella av buffelmjölk. Sedan i mars är det 

fokus på närproducerad komjölk. 

JA.se: Uppåt på GDT. För första gången sedan 

i början av februari steg mjölkprisindex på 

Global Dairy Trade, GDT. 
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