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Antibiotikaspaning vecka 46-47 2015     2015-‐11-‐23	  
Antibiotikaspaning	  är	  ett	  nyhetsbrev	  som	  bevakar	  antibiotikafrågor,	  djurskydd	  och	  handelsfrågor	  med	  koppling	  

till	  livsmedelsproducerande	  djur	  

Antibiotika 
Vetenskapsradion:	  Varning	  på	  
antibiotikadagen.	  MSB	  varnar	  för	  att	  om	  de	  
mest	  svårbehandlade	  resistenta	  bakterierna	  
sprids	  inom	  Sverige,	  kommer	  hela	  samhället	  
att	  påverkas	  och	  sjukvården	  allra	  mest.	  

ECDC:	  Hur	  sprids	  antibiotikaresistens?	  
Europeiska	  smittskyddsmyndigheten,	  ECDC,	  
har	  tagit	  fram	  infografik	  om	  spridning	  av	  
antibiotikaresistens	  på	  samtliga	  EU-‐språk.	  

GlobalMeatNews:	  Antibiotikaanvändning	  i	  
grisproduktionen	  utreds.	  En	  oberoende	  panel	  
med	  både	  experter	  och	  handelsaktörer	  har	  
utsetts	  av	  National	  Pork	  Board.	  Panelen	  ska	  
även	  ge	  förslag	  till	  förbättringar.	  

PigProgress:	  Guide	  för	  antibiotikaanvändning	  
inom	  grishållningen.	  En	  vägledning	  för	  att	  
hjälpa	  grisproducenter	  minska	  användningen	  
av	  antimikrobiella	  medel	  har	  publicerats	  i	  
Storbritannien.	  

DagensMedicin:	  Dålig	  koll	  på	  antibiotika.	  Fler	  
än	  sex	  av	  tio	  tror	  att	  antibiotika	  hjälper	  vid	  
förkylning.	  Det	  visar	  en	  undersökning	  från	  
WHO	  på	  10	  000	  människor	  från	  tolv	  länder.	  

FoodSafetyNews:	  Första	  internationella	  
antibiotikaveckan.	  Måndag	  16	  november	  
startade	  den	  första	  internationella	  
antibiotikaveckan,	  som	  syftar	  till	  att	  öka	  
medvetenheten	  om	  antibiotikaresistens	  och	  
uppmuntra	  bästa	  praxis.	  Twitterflödet	  under	  
veckan	  kan	  följas	  på	  #AntibioticResistance.	  

DagensMedicin:	  Ny	  resistens	  skrämmer	  
forskarna.	  En	  gen	  som	  gör	  vanliga	  bakterier	  
resistenta	  mot	  den	  sista	  gruppen	  antibiotika	  
har	  upptäckts	  bland	  både	  grisar	  och	  patienter	  i	  
södra	  Kina.	  Professor	  Otto	  Cars	  beskriver	  
nyheten	  som	  ”ett	  mardrömsscenario”.	  

JA.se:	  Sverige	  visar	  vägen	  till	  hållbar	  
djurhållning.	  Flera	  länder	  kan	  lära	  sig	  av	  
Sverige	  när	  det	  kommer	  till	  hur	  det	  fungerar	  
även	  utan	  antibiotika.	  

Independent:	  Djurägare	  ökar	  risken	  för	  
antibiotikaresistens	  genom	  att	  inte	  följa	  
medicineringsinstruktionen.	  Englands	  
folkhälsomyndighet	  uppmanar	  hund-‐	  och	  
kattägare	  att	  följa	  veterinärens	  ordination	  för	  
att	  minska	  risken	  för	  antibiotikaresistens.	  	  

DN.se:	  Resistenta	  bakterier	  ökar.	  
Användningen	  av	  antibiotika	  fortsätter	  att	  öka	  
i	  EU.	  Samtidigt	  ökar	  de	  resistenta	  bakterierna,	  
spridningen	  är	  störst	  där	  mest	  antibiotika	  
används.	  

SvD.se:	  Inga	  läkemedelsrester	  i	  svenskt	  kött.	  
Det	  finns	  ingen	  hälsorisk	  från	  läkemedel	  eller	  
miljögifter	  för	  den	  som	  äter	  kött,	  fisk,	  ägg,	  
mjölk	  eller	  honung	  från	  Sverige.	  

VetandetsVärld:	  Antibiotikafoder	  så	  in	  i	  
Norden.	  Många	  djur	  i	  Danmark	  har	  blivit	  
bärare	  av	  resistenta	  MRSA-‐bakterier	  efter	  
intensiv	  antibiotikabehandling,	  men	  i	  Norge	  
tar	  man	  nu	  krafttag	  för	  att	  utrota	  svinsmittan.	  
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Djurskydd 
SkLT:	  Algers	  bakom	  ny	  djurskyddsorgani-‐
sation.	  Bo	  Algers,	  professor	  emeritus	  SLU,	  har	  
startat	  en	  ny	  djurskyddsorganisation	  i	  Sverige.	  

JA.se:	  Expertutlåtande	  om	  djuromsorgs-‐
program.	  Ansökan	  har	  granskats	  av	  två	  
experter.	  Nu	  återstår	  för	  Jordbruksverket	  att	  
fatta	  beslut	  om	  programmet.	  

JA.se:	  Produktionspeng	  ska	  ge	  fler	  grisar.	  Som	  
en	  del	  i	  Handlingsplan	  Gris	  är	  målet	  att	  öka	  
den	  svenska	  grisproduktionen	  från	  dagens	  26	  
smågrisar	  per	  sugga	  och	  år,	  till	  30.	  Som	  ett	  
steg	  i	  det	  satsas	  nu	  20	  miljoner	  kronor	  på	  en	  
särskild	  produktionspeng	  och	  
expertrådgivning.	  

Handel 
GlobalMeatNews:	  Antalet	  ”flexitarianer”	  ökar.	  
Antalet	  köttätare	  som	  väljer	  vegetariska	  
alternativ	  -‐	  så	  kallade	  flexitarians	  –	  ökar	  
kraftigt,	  enligt	  en	  rapport	  från	  Innova	  Market	  
Insights	  .	  

JA.se:	  Ett	  lönsamhetslyft	  för	  
nötköttsföretagen.	  Bra	  efterfrågan	  på	  svenskt	  
kött	  har	  lyft	  och	  förbättrat	  lönsamheten	  både	  
för	  gris	  och	  nöt	  under	  året.	  Särskilt	  bra	  är	  det	  
för	  nöt.	  Det	  visar	  LRF	  Konsults	  årliga	  rapport	  
"Lantbrukets	  lönsamhet".	  

UppdragGranskning:	  Flera	  initiativ	  från	  
handeln	  stöttar	  mjölkbönderna.	  Viljan	  bland	  
konsumenterna	  att	  stödja	  svenska	  
mjölkbönder	  är	  stor.	  Och	  under	  kampanjen	  
”Mjölkkronan”	  i	  butikerna	  strömmar	  nu	  
pengar	  in	  till	  bönderna.	  

ATL.nu:	  25	  miljoner	  har	  mjölkkronan	  gett.	  
Mjölkkronan	  har	  hittills	  gett	  25	  miljoner	  
kronor	  och	  de	  första	  pengarna	  har	  börjat	  
betalas	  ut	  till	  landets	  mjölkbönder.	  Arlas	  
mjölkbönder	  får	  dock	  vänta	  på	  sina	  pengar	  till	  
den	  25	  november.	  

ATL.nu:	  Lantmännen	  vill	  höja	  
livsmedelskraven.	  Lägstanivån	  på	  
livsmedelsproduktionen	  måste	  upp.	  I	  en	  ny	  
rapport	  föreslår	  Lantmännen,	  konsultbyrån	  
2050	  och	  forskningsinstitutet	  SP	  flera	  sätt	  att	  
höja	  ribban.	  

GlobalMeatNews:	  Ekologisk	  grishållning	  växer	  
i	  Danmark.	  Anledningen	  är	  högre	  priser	  och	  
växande	  inhemsk	  efterfrågan.	  

ATL.nu:	  Köttmärkning	  gav	  positiva	  effekter.	  
EU:s	  regler	  för	  märkning	  av	  nötkött	  har	  de	  
senaste	  femton	  åren	  gett	  positiva	  effekter,	  
men	  de	  kan	  förenklas	  för	  både	  konsumenters	  
och	  producenters	  skull,	  enligt	  en	  ny	  rapport.	  	  

SR.se:	  Svensk	  Mjölk	  vann	  mot	  Oatly.	  
Marknadsdomstolen	  förbjuder	  företaget	  Oatly	  
att	  använda	  marknadsföring	  som	  ansetts	  vara	  
misskrediterande	  mot	  mjölk.	  

JA.se:	  Hälsingestintan	  utökar	  spårbarheten.	  
Med	  Hälsingestintans	  nya	  spårbarhetssystem	  
kan	  konsumenten	  enkelt	  spåra	  djurets	  ras,	  
ålder,	  kön	  och	  gårdstillhörighet	  på	  
köttförpackningen.	  


