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

till	  livsmedelsproducerande	  djur	  
	  

Antibiotika 
PigProgress:	  Plasmidburen	  resistens	  mot	  
kolistin	  har	  detekterats	  i	  Kina.	  Kolistin	  är	  ett	  
antibiotikum	  som	  används	  i	  vissa	  länder	  för	  
kontroll	  av	  E.	  coli-‐infektioner,	  särskilt	  hos	  
grisar,	  och	  den	  nya	  resistensen	  hade	  en	  
förekomst	  på	  ca	  	  20	  %,	  både	  då	  det	  gäller	  
grisar	  provtagna	  	  vid	  slakt	  och	  i	  fläskkött.	  

StatNews:	  Colistin-‐resistens	  redan	  i	  Europa.	  
Den	  colistin-‐resistensfaktor	  som	  för	  ca	  två	  
veckor	  sen	  detekterades	  i	  Kina	  har	  nu	  också	  
hittats	  i	  danska	  bakterieprover.	  

FoodSafetyNews:	  Rutinmässig	  
antibiotikaanvändning	  vanlig	  i	  amerikansk	  
kalkonuppfödning.	  Food	  Animal	  Concerns	  
Trust	  har	  publicerat	  en	  rapport	  som	  skildrar	  
hur	  antibiotika	  och	  andra	  läkemedel	  används	  i	  
kalkonuppfödning.	  

AGWeek:	  Ekonomiska	  effekter	  av	  
antibiotikaanvändning	  i	  djurhållningen.	  I	  en	  
nyligen	  släppt	  rapport	  från	  US	  Department	  of	  
Agriculture	  konstateras	  att	  restriktioner	  av	  
antibiotikaanvändning	  sannolikt	  bara	  skulle	  ha	  
små	  ekonomiska	  effekter.	  

Bondebladet:	  Vi	  kommer	  vinna	  MRSA-‐
kampen.	  Norska	  veterinärer	  tror	  inte	  att	  
MRSA	  har	  någon	  framtid	  i	  norska	  
grisbesättningar.	  	  

DR.dk:	  Norsk	  kamp	  mot	  grisbakterie.	  I	  
Danmark	  får	  det	  inga	  konsekvenser	  om	  MRSA	  
CC398	  sprider	  sig	  i	  grisstallarna.	  I	  Norge	  
saneras	  gårdarna	  och	  övervakas	  noga	  av	  
myndigheterna.	  

Trönder-‐Avisa:	  Ökad	  MRSA-‐ersättning	  är	  
sannolik.	  Reglerna	  för	  ersättning	  för	  
produktionsbortfall	  vid	  sanering	  av	  MRSA	  i	  
grisbesättningar	  ses	  nu	  över	  och	  Norges	  
Bondelag	  hoppas	  att	  det	  ska	  leda	  till	  att	  
ersättningen	  ökar.	  

FGInsight:	  Läkare	  och	  aktionsgrupper	  kräver	  
förbud	  mot	  förebyggande	  användning	  av	  
antibiotika.	  Orsaken	  är	  ökande	  
antibiotikaanvändning	  till	  djur	  i	  Storbritannien	  
och	  nya	  rön	  om	  resistens.	  

Barometern:	  Antibiotikaresistens	  är	  ett	  
allvarligt	  hot.	  Varje	  år	  dör	  runt	  700	  000	  
människor	  världen	  över	  till	  följd	  av	  
antibiotikaresistens.	  Det	  krävs	  kraftfullt	  
politiskt	  agerande,	  skriver	  centerpartisterna	  
Fredrick	  Federley	  och	  Eva-‐Kristina	  Berg.	  
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Djurskydd 
ATL.se:	  EU-‐parlamentet	  vill	  ha	  en	  ny	  strategi	  
för	  djurvälfärd.	  Parlamentet	  vill	  att	  EU-‐
kommissionen	  både	  gör	  mer	  för	  att	  se	  till	  att	  
rådande	  regler	  efterlevs,	  och	  lägger	  fram	  en	  
ny	  strategi.	  

PigProgress:	  Kinesiska	  framsteg	  för	  grisars	  
välfärd	  uppmärksammas.	  
Djurskyddsorganisationen	  Compassion	  in	  
World	  Farming	  har	  tillsammans	  med	  lokala	  
experter	  i	  Kina	  utvecklat	  välfärdskoder	  för	  
svin,	  nötkreatur	  och	  får.	  

PigProgress:	  Suggorna	  eller	  smågrisarna?	  Det	  
är	  lätt	  för	  politiker	  och	  organisationer	  ställa	  
krav	  på	  lösdrift	  hos	  digivande	  suggor	  -‐	  och	  lätt	  
att	  marknadsföra	  som	  "frigående".	  Men	  hur	  
ska	  vi	  balansera	  välbefinnandet	  hos	  suggor	  
och	  överlevnad	  hos	  smågrisar?	  

NZHerald:	  Suggor	  får	  inte	  fixeras	  under	  
dräktighetstiden.	  Nya	  regler	  har	  trätt	  i	  kraft	  i	  
Nya	  Zeeland	  vilket	  innebär	  att	  suggorna	  ska	  
vara	  lösgående	  under	  dräktighetstiden.	  

	  

Handel 
GlobalMeatNews:	  Efterfrågan	  på	  kött	  kan	  
vara	  i	  fara.	  Enligt	  en	  rapport	  från	  Chatham	  
House	  anser	  många	  konsumenter	  att	  en	  skatt	  
på	  kött	  är	  ett	  bra	  sätt	  att	  minska	  
klimatförändringarna.	  

ATL.se:	  Norrmän	  äter	  mindre	  kött.	  Enligt	  
statistik	  från	  branschorganisationen	  Animalia	  
så	  minskade	  köttkonsumtionen	  per	  person	  
med	  3,1	  procent	  mellan	  2013	  och	  2014	  till	  
50,7	  kilo	  kött.	  

GlobalMeatNews:	  Spanien	  ökar	  sin	  export	  av	  
griskött.	  Exporten	  av	  griskött	  i	  Spanien	  har	  
ökat	  med	  17	  %	  jämfört	  med	  föregående	  år	  
under	  de	  första	  nio	  månaderna	  2015	  ,	  enligt	  
data	  från	  den	  brittiska	  organisationen	  AHDB	  
Pork.	  

JA.se:	  Det	  behövs	  mer	  ekokött	  i	  Sverige.	  
Under	  de	  närmaste	  tre	  åren	  behöver	  antalet	  
Krav-‐certifierade	  grisar,	  nötkreatur	  och	  lamm	  
öka	  med	  50	  procent,	  för	  att	  möta	  och	  mätta	  
marknaden.	  

ATL.nu:	  Ingen	  liberalisering	  av	  kött	  och	  etanol	  
i	  TTIP.	  Gränserna	  för	  vad	  EU	  kan	  gå	  med	  på	  i	  
ett	  handelsavtal	  med	  USA	  börjar	  bli	  tydligare.	  	  

DN.se:	  Svensk	  mat	  produceras	  under	  usla	  
förhållanden	  i	  Thailand.	  Thailands	  
kycklingindustri,	  även	  fabriker	  som	  exporterar	  
till	  Sverige,	  utnyttjar	  och	  diskriminerar	  
gästarbetare,	  visar	  en	  ny	  rapport	  från	  
Swedwatch.	  	  

JA.se:	  Svenskt	  tar	  marknadsandel	  från	  import.	  
För	  första	  gången	  på	  många	  år	  tar	  svenska	  
mejeriprodukter	  marknadsandelar	  från	  
importerade	  produkter,	  visar	  statistik	  från	  LRF	  
Mjölk	  och	  SCB.	  

GlobalMeatNews:	  Storbritanniens	  
köttproducenter	  kan	  dra	  fördel	  av	  ekologisk	  
efterfrågan	  i	  Kina.	  Detta	  efter	  att	  Soil	  
Association	  och	  Organic	  Food	  Development	  
and	  Centre	  of	  China	  har	  inlett	  ett	  samarbete.	  

	  


