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

till	  livsmedelsproducerande	  djur	  

Antibiotika 
WorldPoultry:	  Nytänkande	  krävs	  för	  
antibiotikaanvändningen	  inom	  djurhållningen.	  
En	  ny	  antimikrobiell	  resistens	  mekanism	  har	  
hittats	  i	  bakterier	  från	  bl.a.	  fjäderfäkött	  och	  
människor.	  Professor	  Dik	  Mevius,	  holländska	  
Central	  Veterinary	  Institute	  förklarar	  
konsekvenserna	  .	  

Phenomena:	  Resistens	  mot	  sista-‐hands-‐
antibiotikum	  detekterad	  i	  flera	  	  länder.	  Den	  
nya	  resistensgenen	  mot	  colistin	  har	  nu	  hittats	  i	  
tio	  länder.	  

Vasabladet:	  MRSA	  finns	  sporadiskt	  i	  finländskt	  
griskött.	  Den	  antibiotikaresistenta	  MRSA-‐
bakterien	  kan	  sporadiskt	  påträffas	  i	  finländskt	  
griskött,	  meddelar	  finska	  livsmedels-‐
säkerhetsverket	  Evira.	  

EurActive.com:	  Läkemedelsutsläpp	  förbises	  
som	  orsak	  till	  antibiotikaresistens.	  Oanvända	  
läkemedel,	  inklusive	  antibiotika,	  som	  hamnar	  i	  
miljön	  utgör	  ett	  hot	  mot	  folkhälsan	  och	  miljön.	  

Phenomena:	  Antibiotika	  till	  
livsmedelsproducerande	  djur	  –	  det	  går	  åt	  fel	  
håll.	  Nya	  federala	  uppgifter	  visar	  att	  
försäljningen	  av	  antibiotika	  som	  används	  till	  
livsmedels	  djur	  i	  USA	  fortfarande	  ökar.	  

JA.se:	  Nytt	  samarbete	  ska	  ge	  ny	  antibiotika.	  
Sveriges	  lantbruksuniversitet	  ska	  samarbeta	  
med	  ett	  nystartat	  företag.	  Tillsammans	  ska	  de	  
utveckla	  nya	  sätt	  att	  bekämpa	  antibiotika-‐
resistenta	  bakterier.	  

GlobalMeatNews:	  Pragmatism	  efterlyses	  av	  
ny	  bonde-‐ordförande.	  Gwyn	  Jones,	  nyvald	  
ordförande	  i	  arbetsgruppen	  för	  djurhälsa	  för	  
Copa	  och	  Cogeca,	  uppmanar	  EU:	  s	  politiker	  att	  
vara	  förnuftiga	  i	  sin	  granskning	  av	  
antibiotikalagstiftningen.	  

FoodSafetyNews:	  Ytterligare	  en	  
snabbmatskedja	  satsar	  på	  ”antibiotikafritt”.	  
Papa	  Johns	  kommer	  att	  fasa	  ut	  antibiotika	  från	  
sin	  kycklingproduktion	  från	  sommaren	  2016.	  

Nationen.no:	  MRSA	  funnen	  på	  mjölkko-‐
besättning	  i	  Östfold.	  Smittkällan	  är	  sannolikt	  
en	  gårdsarbetare	  som	  har	  jobbat	  i	  Danmark.	  

TheGuardian:	  Antibiotikaanvändningen	  inom	  
djurhållningen	  måste	  minska.	  Storbritanniens	  
Review	  of	  Antimicrobial	  Resistence	  föreslår	  i	  
en	  ny	  rapport	  ett	  mål	  för	  hur	  mycket	  
antibiotika	  som	  får	  användas:	  50	  mg	  per	  år	  
och	  kg	  djur	  i	  landet.	  

DN.se:	  Mindre	  antibiotika	  gav	  färre	  farliga	  
bakterier	  i	  kycklingkött.	  Antalet	  
multiresistenta	  bakterier	  i	  kycklingkött	  har	  
minskat	  med	  hälften	  i	  de	  nederländska	  
kyldiskarna	  sedan	  användningen	  av	  antibiotika	  
minskat	  hos	  uppfödarna.	  

SVT.se:	  Resistenta	  bakterier	  i	  var	  tredje	  svensk	  
kyckling.	  Var	  tredje	  svensk	  kyckling	  beräknas	  
bära	  på	  antibiotikaresistenta	  bakterier	  som	  
kan	  spridas	  till	  människor.
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Djurskydd 
Bloomberg.com:	  Riskkapitalist	  ser	  
industrifarmer	  som	  en	  dålig	  investering.	  
Jeremy	  Coller,	  grundare	  av	  Farm	  Animal	  
Investment	  Risk	  &	  Return	  Initiative	  har	  
publicerat	  en	  rapport	  om	  investeringsrisker	  
kopplat	  till	  industriell	  djurhållning.	  

ATL.nu:	  Hälften	  av	  anmälningarna	  skrivs	  av.	  
Varje	  år	  görs	  ett	  stort	  antal	  anmälningar	  om	  
bristande	  djurskydd	  i	  Sverige.	  Enligt	  
Jordbruksverkets	  senaste	  rapport	  är	  hälften	  av	  
anmälningarna	  obefogade.	  

	  

Handel 
ATL.nu:	  Tomma	  stallar	  hos	  norska	  
kycklingproducenter.	  Nu	  får	  norska	  
kycklingproducenter	  betalt	  för	  att	  låta	  
stallarna	  stå	  tomma	  nästa	  år.	  Anledning	  är	  
bl.a.	  minskad	  efterfrågan	  p.g.a.	  larm	  om	  
antibiotikaresistenta	  bakterier	  i	  köttet.	  	  

JA.se:	  Poppis	  med	  Kravmärkt	  julskinka.	  
Efterfrågan	  på	  ekologiskt	  griskött	  är	  stort.	  I	  år	  
har	  Svenskt	  Butikskött	  sålt	  slut	  skinkorna	  
rekordsnabbt.	  

ATL.nu:	  Senare	  vändning	  på	  mejerimarknaden	  
spås.	  Holländska	  Rabobank	  skriver	  i	  en	  färsk	  
rapport	  att	  mejeripriserna	  stabiliserats	  men	  
att	  prisuppgångarna	  dröjer.	  

JA.se:	  Dansk	  export	  av	  eko	  till	  Sverige	  ökar.	  
Den	  danska	  exporten	  av	  ekologiska	  varor	  ökar.	  
Tyskland	  är	  den	  största	  marknaden	  för	  
exporten,	  men	  Sverige	  är	  den	  marknad	  som	  
växer	  mest.	  	  	  

	  

JA.se:	  Ekologiska	  mjölkproduktionen	  minskar.	  
2015	  kommer	  att	  bli	  det	  första	  året	  som	  den	  
svenska	  produktionen	  av	  ekologisk	  mjölk	  
minskar.	  Bakom	  minskningen	  ligger	  
mejeriernas	  avbrutna	  rekrytering	  av	  nya	  
producenter	  för	  några	  år	  sedan.	  

P4	  Gotland:	  Stor	  efterfrågan	  på	  
närproducerad	  mjölk.	  Närproducerade	  
gotländska	  livsmedel	  säljer	  som	  aldrig	  förr,	  
enligt	  livsmedelshandlare.	  

ATL.nu:	  Historiskt	  handelsavtal	  i	  hamn.	  Ett	  
handelsavtal	  om	  jordbruksvaror	  har	  slutits	  på	  
WTO-‐mötet	  i	  Kenya	  under	  söndagen.	  Enligt	  
EU:s	  handelskommissionär	  Cecilia	  Malmström	  
är	  det	  en	  stor	  framgång.	  

ATL.nu:	  Köttmärkning	  kan	  stå	  USA	  dyrt.	  USA:s	  
ursprungsmärkning	  av	  kött	  kan	  kosta	  8,5	  
miljarder	  kr	  i	  böter	  till	  Kanada	  och	  Mexiko.	  

	  

Och  med  detta  tar  Antibiotikaspaning  julledigt  och  återkommer  18  januari.  

God  Jul  och  Gott  Nytt  År!  

	  


