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

 

Antibiotika 

ATL.nu: Antibiotikabehandlad kyckling 

serveras inom vården. Av Sveriges 21 

landsting så är det bara fem som enbart 

upphandlar svensk kyckling. Stor del av den 

kycklingen som serveras inom landstingen har 

hög dos av antibiotika. 

ATL.nu: Stor ökning av antibiotikaanvändande 

i danskt lantbruk. Användandet av 

antibiotikamedlet Neomycin har ökat med 

över 80 procent i förhållande till samma 

period i fjol. Den kraftiga ökningen väcker oro 

på landets sjukhus. 

CIDRAP: Nederländsk rapport visar en ökning 

av användningen av antibiotika till djur. En ny 

rapport från nederländska folkhälso-, 

veterinär- och 

livsmedelssäkerhetsmyndigheter visar att 

försäljningen av antibiotika för djur i 

Nederländerna år 2017 ökade något jämfört 

med 2016. 

AgriLand: EU har för avsikt att förbjuda 

"rutinmässig användning" av medicinfoder. 

Det finns nu en överenskommelse om att 

införa ett förbud mot profylaktisk och 

rutinmässig metafylaktisk användning av 

antibiotika i lagförslaget om medicinfoder. 

Förslaget har bifallits av Europaparlamentets 

jordbruksutskott men ska också behandlas i 

plenarförsamlingen.  

 

PigProgress: Oro i Ryssland över ny lag om 

antibiotikarester. Den ryska 

livsmedelsindustrin har skickat ut larmsignaler 

efter nya krav då det gäller antibiotikarester i 

kött och mjölkprodukter. 

LandLantbruk: EU stoppar gränskontroller - 

ökad smittspridning. EU har för avsikt att 

stoppa gränskontroller och provtagningar i 

Sverige för lantbruksdjur som importeras. 

Följden kan bli att svenska djur drabbas av 

smittsamma sjukdomar vilket kan tvinga fram 

ökad antibiotikaanvändning, varnar LRF. 

JA.se: Uppdrag till Jordbruksverket för att få 

en förbättrad övervakning av 

antibiotikaanvändningen. Bättre 

inrapportering av djursjukdata och 

läkemedelsanvändning samt att se över hur 

kravet på lösdrift påverkar jordbrukarna. Det 

är två uppdrag som regeringen ger 

Jordbruksverket. 

Bloomberg: Trump bekämpar globala riktlinjer 

för antibiotikaanvändning i djurhållningen. 

Trumpadministrationen motsätter sig WHO:s 

ansträngning att kraftigt begränsa 

användningen av antibiotika till 

livsmedelsproducerande djur. 
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ThePoultrySite: Delårsrapport visar framsteg 

inom Storbritanniens jordbruk då det gäller 

användningen av antibiotika. RUMA har släppt 

en halvårsrapport om den brittiska 

jordbrukssektorns framsteg för att uppnå de 

mål för 2020 som satts upp för de olika 

sektorerna.  

MedicalXpress: Antibiotikaresistenta bakterier 

hittas i majoriteten av kött i amerikanska 

stormarknader. Upp till 80 procent av köttet i 

amerikanska stormarknader innehåller 

antibiotikaresistenta bakterier, enligt 

Environmental Working Group, en ideell 

miljöforskningsorganisation. 

 

 

TheGuardian: Kan Kina ändra sina vanor då 

det gäller antibiotika? Världens största 

användare av antibiotika i djurhållningen 

försöker övertyga sina bönder att förändra 

beteende. 

CIDRAP: Nytt AMR-center fokuserar på One 

Health-forskning. Ett nytt forskningscenter, 

som är baserat i Iowa i USA, syftar till att ta på 

sig några av de stora frågorna om 

antibiotikaanvändning i djurhållningen, och 

den roll det spelar för utveckling och spridning 

av antibiotikaresistens. 

 

 

Djurskydd

P4Blekinge: Inga kontroller av djurtransporter 

i Blekinge. Sedan 2013 har inte en 

enda kontroll av djurtransporter genomförts i 

Blekinge. Det kan innebära att djur idag 

transporteras på fel sätt. 

ATL.nu: ”Vi tycker att detta är en skandal”. 

Tidigare i år JO-anmälde Djurrättsalliansen 

både Jordbruksverket och länsstyrelsen i 

Västra Götaland för hanteringen gällande ett 

av Sveriges största äggkläckerier. JO avslutar 

nu båda ärendena utan att vidta några 

åtgärder. 

JA.se: Pengar till projekt för bättre lönsamhet 

och djurvälfärd. Jordbruksverket har inom 

ramen för livsmedelsstrategin nu valt ut elva 

projekt som syftar till en konkurrenskraftig 

livsmedelsproduktion med förbättrad eller 

bibehållen god djurvälfärd. 

LandLantbruk: Stallar med uppbundet kan 

dömas ut. Regeringen ger Jordbruksverket i 

uppdrag att utreda konsekvenser av krav på 

lösgående djur. Om ett år ska utredningen 

som kan påverka både djurhållare av 

nötkreatur och häst vara klar. 
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Handel 

GlobalMeatNews: EU:s export av nötkött, får 

och getkött faller snabbt. Utsikterna för export 

av nötkött, får- och getkött från EU ser dyster 

ut, enligt en prognos från EU-kommissionen 

över marknaden 2018 och 2019. 

PigProgress: Världshandeln i griskött nådde 

nya toppar i 2016 och 2017. Världens 

griskötthandel nådde nya höjder både 2016 

och 2017. Inom EU, som exporterar mer än 

10% av sin produktion, ger detta starka 

effekter. 

JA.se: Pressad europeisk grismarknad. 

Prisnoteringarna för slaktgrisar i Europa är 

onormalt låga för årstiden. Stort globalt utbud 

och valutakurser som slagit mot EU:s bönder 

anges av Danish Crown som orsakerna. 

ATL.nu: Skilda budskap om 

handelsöverenskommelse. USA och EU säger 

motsatta saker om vad man egentligen 

kommit överens om. 

ATL.nu: Anställer fler efter att japaner fått 

smak på danskt fläskkött. Efter EU:s 

handelsavtal med Japan hoppas den danska 

svinköttproducenten på ytterligare 

nyanställningar framöver. 

JA.se: Minskad köttimport, ökad svensk 

produktion. Under årets första tre månader 

fortsatte importen av griskött och nötkött att 

minska. Samtidigt ökar den svenska slakten. 

JA.se: Stort förtroende för svenska bönder 

enligt ny undersökning. 83 procent av de 

tillfrågade har mycket eller ganska stort 

förtroende för svenska lantbrukare och deras 

företag. Men i en fråga sjunker förtroendet. 

Det visar en undersökning från Ipsos, som 

gjorts på uppdrag av LRF. 

LandLantbruk: Lag om ursprungsmärkning kan 

bli aktuell. Regeringen vill lagstifta om 

ursprungsmärkning av kött på restaurang. 

Men flera restauranger använder redan den 

frivilliga ursprungsmärkningen Kött från 

Sverige och ett pilotarbete pågår för att 

svenskmärka även andra produkter än kött. 

LandLantbruk: Starkt uppåt för närproducerat. 

Trenden pekar rakt uppåt för närproducerade 

livsmedel. Efter restaurangerna kommer nu 

detaljhandeln. Det enda som kan stoppa 

utvecklingen är en lågkonjunktur. 
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