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

till	  livsmedelsproducerande	  djur	  
	  

Antibiotika 
ATL.nu:	  Bönderna	  får	  stå	  för	  notan	  när	  MRSA	  
ska	  utrotas.	  Norges	  bönder	  är	  besviken	  på	  
statens	  låga	  ersättning	  för	  slakt	  av	  MRSA-‐
smittade	  grisar.	  	  

FoodSafetyNews:	  Kaliforniens	  guvernör	  
signerade	  ny	  lagstiftning	  om	  antibiotika.	  10	  
oktober	  blev	  Kalifornien	  den	  första	  delstaten	  i	  
USA	  att	  kräva	  veterinär	  ordination	  för	  
användning	  av	  antibiotika	  till	  
livsmedelsproducerande	  djur.	  	  

TheSacramentoBee:	  Vi	  behöver	  striktare	  
reglering	  av	  antibiotikaanvändning	  i	  
djurhållningen.	  Michael	  Lairmore,	  dekanus	  på	  
UC	  Davis	  School	  of	  Veterinary	  Medicine,	  
kommenterar	  förslaget	  till	  ny	  antibiotikalag	  i	  
Kalifornien.	  

PigWorld:	  Danska	  regeringen	  beredd	  att	  göra	  
en	  översyn	  av	  arbetet	  mot	  MRSA.	  Detta	  sker	  
efter	  att	  Statsrevisorerna	  kritiserat	  	  
Fødevareministeriet.	  	  	  

DR.dk:	  Forskarkrig	  om	  gris-‐MRSA.	  Två	  av	  
Danmarks	  främsta	  experter	  har	  hamnat	  i	  
öppen	  strid	  om	  MRSA	  CC398.	  

PigProgress:	  Håll	  sjukdomarna	  borta.	  Ett	  sätt	  
att	  nå	  en	  god	  produktion	  utan	  antibiotika	  är	  
att	  se	  till	  att	  djuren	  inte	  blir	  sjuka.	  	  

	  

TheNewYorkTimes:	  Med	  fokus	  på	  
antibiotikaresistens.	  När	  farhågorna	  växer	  för	  
en	  framtid	  där	  antibiotika	  inte	  längre	  fungerar	  
ifrågasätts	  det	  som	  är	  en	  stor	  del	  av	  
problemet:	  överanvändning	  av	  antibiotika	  
inom	  djurhållningen.	  

FoodSafetyNews:	  Marknad	  och	  
delstatspolitiker	  viktiga	  aktörer.	  I	  avsaknad	  av	  
en	  stark	  federal	  policy	  i	  USA	  agerar	  både	  
marknad	  och	  delstater	  för	  att	  stoppa	  över-‐
användning	  av	  antibiotika	  i	  djurhållningen.	  

PigProgress:	  ESVAC	  rapport	  med	  interaktivt	  
verktyg	  för	  antibiotikaanvändning.	  För	  femte	  
året	  publicerar	  Europeiska	  läkemedels-‐
myndigheten	  (EMA)	  data	  om	  försäljningen	  av	  
veterinärmedicinska	  antibiotika	  i	  Europa.	  Nytt	  
för	  i	  år	  är	  en	  interaktivt	  databas	  som	  ger	  
tillgång	  till	  specifika	  data.	  

FoodSafetyNews:	  Rapport	  varnar	  för	  
läkemedelsanvändningen	  inom	  
djurhållningen.	  Det	  finns	  fler	  läkemedel	  än	  
antibiotika	  att	  oroa	  sig	  för.	  Det	  anser	  Center	  
for	  Food	  Safety,	  som	  publicerat	  en	  rapport	  om	  
säkerhetsaspekter	  på	  läkemedels-‐
användningen	  inom	  djurhållningen	  i	  USA.	  
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Djurskydd 
PigProgress:	  500	  000	  extra	  smågrisar	  ska	  
överleva	  i	  Danmark.	  Danska	  veterinär-‐
förbundet	  och	  grisföretagarna	  beslutat	  om	  
målet	  att	  år	  2020	  ska	  500	  000	  fler	  smågrisar	  
överleva	  än	  idag.	  	  

GlobalMeatNews:	  Omsvängning	  i	  översynen	  
av	  regelverket	  för	  ekologisk	  produktion.	  EU-‐
parlamentets	  jordbruksutskott	  röstade	  för	  ett	  
flertal	  förändringar	  som	  innebär	  att	  tidigare	  
föreslagna	  skärpningar	  av	  djurskyddsregler	  
togs	  bort.	  

GlobalMeatNews:	  Slaktmetoder	  för	  kyckling	  
diskuterades	  på	  konferens.	  Dr.	  Mark	  Cooper	  
från	  den	  brittiska	  djurskyddsorganisationen	  
presenterade	  användningen	  av	  kontrollerad	  
atmosfär	  som	  bedövningsmetod	  vid	  slakt	  av	  
kyckling,	  som	  är	  den	  vanligaste	  metoden	  i	  
Storbritannien.	  	  

ATL.nu:	  Ny	  beteslag	  om	  KD	  får	  bestämma.	  
Kristdemokraterna	  vill	  ändra	  nuvarande	  
beteslagstiftningen.	  Beslutet	  fattades	  under	  
rikstinget.	  

Handel 
GlobalMeatNews:	  USA:s	  fördelar	  med	  TPP	  
redovisade.	  USA:s	  jordbruksdepartement	  har	  
publicerat	  ett	  dokument	  som	  redovisar	  TPP-‐
avtalets	  ekonomiska	  fördelarna	  för	  
nöttköttsbranschen.	  

JA.se:	  Stor	  potential	  för	  kycklingexport	  till	  
Kina.	  Skulle	  ett	  handelsavtal	  rörande	  
kycklingexport	  tecknas	  mellan	  Sverige	  och	  
Kina	  skulle	  svenska	  bönder	  och	  
livsmedelsföretag	  ha	  möjlighet	  att	  förbättra	  
sin	  konkurrenskraft	  84,5	  miljoner	  kronor	  på	  
årsbasis,	  konstaterar	  Svensk	  Fågel.	  

JA.se:	  Imponerande	  upphandling	  i	  Skaraborg.	  
Inför	  årets	  offentliga	  upphandling	  av	  färskt	  
kött	  och	  charkprodukter	  gick	  fjorton	  
kommuner	  i	  Skaraborg	  samman.	  Genom	  att	  
ställa	  krav	  på	  djurskydd,	  kommer	  enbart	  
svenskt	  fläsk-‐,	  fågel-‐,	  och	  nötkött	  serveras	  
framöver.	  

	  

	  

ATL.nu:	  KRAV	  efterlyser	  fler	  köttbönder.	  
Efterfrågan	  på	  KRAV-‐märkta	  produkter	  är	  så	  
stor	  att	  köttet	  inte	  kommer	  att	  räcka	  till	  i	  
framtiden.	  Nu	  går	  KRAV	  ut	  och	  efterlyser	  
bönder	  som	  vill	  ställa	  om	  till	  certifierade	  
gårdar.	  

FoodNavigator:	  ”Njut,	  det	  är	  från	  Europa”.	  
Det	  är	  budskapet	  i	  en	  marknadsförings-‐
kampanj	  för	  jordbruksprodukter	  producerade	  
i	  EU	  som	  EU-‐kommissionen	  lanserar	  2016.	  

Jordbruksverket.se:	  På	  tal	  om	  jordbruk	  och	  
fiske.	  Läget	  i	  frihandelsförhandlingarna	  mellan	  
EU	  och	  USA	  med	  fokus	  på	  handel	  med	  
jordbruks-‐	  och	  livsmedelsprodukter	  	  

GlobalMeatNews:	  Kanada	  återupptar	  
nötköttshandel	  med	  EU.	  För	  första	  gången	  
sedan	  1996,	  då	  handeln	  stängdes	  p.g.a.	  BSE-‐
utbrottet,	  kommer	  det	  vara	  möjligt	  att	  köpa	  
nötkött	  från	  19	  EU-‐länder,	  bl.a.	  Sverige.	  

	  	  

	  


