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

till	  livsmedelsproducerande	  djur	  
	  

Antibiotika 
FoodSafetyNews:	  Det	  Subway	  serverar	  kan	  
hjälpa	  till	  att	  rädda	  liv.	  Alltfler	  
restaurangkedjor	  i	  USA	  planerar	  att	  fasa	  ut	  
rutinmässig	  användning	  av	  antibiotika	  i	  
djurhållningen.	  Vad	  är	  sambandet	  mellan	  din	  
lunchmat	  och	  antibiotikaresistens?	  

GlobalMeatNews:	  Antibiotikaslaget	  rasar	  
vidare.	  	  Grisproducentorganisationen	  i	  USA	  
har	  publicerat	  en	  helsidesannons	  i	  The	  Wall	  
Street	  Journal,	  där	  man	  ifrågasätter	  Subways	  
beslut	  att	  förbjuda	  användningen	  av	  
antibiotika.	  

AgWeb.com:	  Antibiotika	  i	  djurhållningen	  –	  
tiderna	  förändras.	  Alla	  som	  har	  varit	  
verksamma	  inom	  djurhållningen	  är	  medvetna	  
om	  vikten	  av	  antibiotika	  för	  att	  bibehålla	  hälsa	  
,	  välbefinnande	  och	  god	  produktion.	  Men	  nu	  
förändras	  tiderna.	  	  

WashintonPost:	  Vad	  menas	  med	  kött	  uppfött	  
utan	  antibiotika?	  Och	  varför	  är	  det	  viktigt?	  
Uttrycket	  "antibiotikafritt	  "	  kött	  är	  
missvisande.	  Det	  handlar	  inte	  om	  
antibiotikarester	  i	  köttet.	  Men	  det	  som	  
verkligen	  är	  oroande	  är	  vad	  som	  händer	  när	  
djuren	  rutinmässigt	  doseras	  med	  antibiotika.	  

DN:	  Federley	  vill	  prioritera	  resistenta	  
bakterier.	  För	  att	  lyfta	  frågan	  om	  
antibiotikaresistens	  vill	  Fredrick	  Federley	  (C)	  
att	  den	  får	  hög	  prioritet	  i	  EU:s	  nya	  
forskningsprogram.	  

WashingtonPost:	  Framgångar	  på	  
antibiotikaområdet.	  Efter	  decennier	  av	  
passivitet	  börjar	  nu	  oron	  över	  användningen	  
av	  antibiotika	  i	  djurhållning	  få	  effekt,	  inte	  
genom	  lagstiftning	  utan	  genom	  	  krav	  från	  
konsumenterna.	  

GlobalMeatNews:	  Sjunkande	  förekomst	  av	  
ESBL-‐bakterier	  i	  danskt	  kött.	  	  	  Betydligt	  färre	  
resistenta	  ESBL-‐bakterier	  hittades	  i	  danskt	  och	  
importerat	  kycklingkött	  2014	  jämfört	  med	  året	  
innan.	  Det	  är	  andra	  året	  i	  rad	  som	  en	  minskad	  
förekomst	  av	  denna	  typ	  av	  bakterier	  har	  
hittats	  i	  danskt	  kött.	  

DN:	  Spanien	  ger	  alltmer	  antibiotika	  till	  djur.	  
Spanien	  är	  ett	  av	  få	  länder	  i	  Europa	  som	  ökar	  
användningen	  av	  antibiotika	  till	  djur,	  visar	  ny	  
statistik.	  

JA.se:	  10	  år	  mot	  antibiotikaresistens.	  
SvarmPat	  är	  ett	  samarbetsprojekt	  för	  att	  
minska	  antibiotikaresistens,	  i	  år	  fyller	  det	  tio	  
år.	  Detta	  firas	  med	  ett	  seminarium	  på	  
Veterinärkongressen	  som	  hålls	  den	  5	  till	  6	  
november.	  

DN:	  Antibiotika	  ska	  kunna	  ges	  även	  till	  friska	  
djur.	  En	  ny	  EU-‐lag	  om	  antibiotika	  i	  djurfoder	  
förbereds	  som	  innebär	  att	  djur	  kan	  behandlas	  
även	  om	  de	  inte	  är	  sjuka.	  Peter	  Eriksson	  (MP)	  
och	  Fredrick	  Federley	  (C)	  är	  upprörda	  och	  
tänker	  försöka	  stoppa	  förslaget..	  
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Djurskydd 
ATL.nu:	  Regeringen	  drar	  in	  30	  miljoner	  till	  
djurskydd.	  De	  30	  miljoner	  som	  de	  senaste	  
åren	  har	  lagts	  på	  djurskyddskontrollen	  dras	  in	  
av	  regeringen.	  Det	  är	  ett	  hårt	  slag	  för	  landets	  
djurskyddsinspektörer	  som	  i	  dag	  endast	  klarar	  
av	  att	  åka	  på	  36	  procent	  av	  anmälningarna.	  

PigProgress:	  Århus	  universitet	  använder	  
statistik	  för	  att	  rädda	  smågrisar.	  Genom	  att	  
använda	  statistiska	  modeller	  har	  forskarna	  
utvecklat	  ett	  system	  som	  kan	  hjälpa	  bonden	  
att	  övervaka	  grisningen.	  

ATL.nu:	  Ny	  svensk	  avdelning	  för	  
djurrättsorganisation.	  Den	  brittiska	  
djurskyddsorganisationen	  Compassion	  in	  
World	  Farming	  får	  en	  svensk	  avdelning.	  Syftet	  
är	  att	  erbjuda	  en	  organisation	  för	  djurskydd	  
som	  inte	  är	  emot	  animalieproduktion.	  

JA.se:	  Svenskt	  Sigill	  ökar	  krav	  på	  djuromsorg.	  
Från	  och	  med	  nästa	  år	  adderar	  Svenskt	  Sigill	  
ett	  djuromsorgsmervärde	  i	  sin	  märkning.	  

Handel 
JA.se:	  Handelsavtal	  hotar	  dansk	  grisexport.	  
Hittills	  i	  år	  har	  dansk	  export	  av	  fläsk	  till	  USA	  
fallit	  med	  18,2	  procent.	  Den	  kan	  falla	  
ytterligare	  när	  handelsavtalet	  Trans	  Pacific	  
Partnership,	  TPP,	  träder	  i	  kraft.	  

ATL.nu:	  Botten	  är	  nådd	  -‐	  mjölkpriset	  kan	  
fortsätta	  uppåt.	  Det	  mesta	  tyder	  på	  att	  botten	  
är	  nådd	  och	  mjölkpriset	  kan	  fortsätta	  uppåt.	  
Fortfarande	  finns	  det	  dock	  flera	  oroväckande	  
faktorer	  kvar.	  

JA.se:	  Bra	  betalt	  för	  amerikansk	  "mervärdes-‐
mjölk".	  Under	  varumärket	  Organic	  Valley	  ges	  
amerikanska	  konsumenter	  möjligheten	  att	  
köpa	  mjölk	  från	  kor	  som	  gått	  på	  bete,	  inte	  får	  
GMO-‐foder	  och	  inte	  behandlas	  med	  syntetiska	  
hormoner.	  Priset	  för	  en	  liter:	  34	  kronor.	  

ATL.nu:	  Svenska	  grispriset	  29	  procent	  över	  EU-‐
genomsnittet.	  I	  måndags	  höjde	  både	  Scan	  och	  
Skövde	  Slakteri	  sina	  grisnoteringar.	  Den	  
svenska	  betalningen	  ligger	  nu	  29	  procent	  över	  
EU-‐genomsnittet.	  

JA.se:	  Frihandelsavtal	  mellan	  EU	  och	  Nya	  
Zeeland	  diskuteras.	  EU	  och	  New	  Zeeland	  är	  på	  
god	  väg	  att	  påbörja	  förhandlingar	  kring	  ett	  
gemensamt	  frihandelsavtal.	  

GlobalMeatNews:	  Hållbart	  kött	  och	  e-‐handel	  
nyckeltrender	  för	  2016.	  En	  global	  rapport	  från	  
marknadsundersökningsföretaget	  Mintel	  visar	  
att	  köttföretag	  bör	  inrikta	  sig	  på	  hållbar	  
produktion	  och	  utveckla	  möjligheterna	  till	  e-‐
handel.	  

SVTOpinion:	  ”Ät	  bra	  kött	  vid	  färre	  tillfällen”.	  
Istället	  för	  en	  billig	  fläskkotlett	  köper	  jag	  en	  bit	  
svensk,	  sund	  gris	  och	  halverar	  mitt	  köttintag.	  
Det	  blir	  inte	  dyrare,	  skriver	  Per	  Morberg.	  

GP.se:	  Handelsavtal	  med	  USA	  viktigt	  för	  
Västsverige.	  Att	  handeln	  mellan	  USA	  och	  
Europa	  fungerar	  utan	  onödiga	  hinder	  är	  av	  
största	  vikt	  för	  Sverige.	  Nu	  behöver	  vi	  avliva	  
myterna	  om	  TTIP	  och	  förhandla	  klart	  ett	  
ambitiöst	  handelsavtal	  med	  USA,	  skriver	  EU-‐
kommissionär	  Cecilia	  Malmström.	  


