
	  

Redaktör:	  Jenny	  Lundström,	  veterinär.	  Nyhetsbrevet	  ges	  ut	  av	  Axfoundation,	  som	  är	  en	  fristående,	  icke	  vinstdrivande	  stiftelse	  med	  syfte	  att	  
skapa	  arenor	  och	  förutsättningar	  för	  verklig	  förändring	  mot	  ett	  hållbart	  samhälle.	  Läs	  mer	  på	  www.axfoundation.se	  .	  

	  

Antibiotikaspaning vecka 1-2 2016     2016-‐01-‐18	  
Antibiotikaspaning	  är	  ett	  nyhetsbrev	  som	  bevakar	  antibiotikafrågor,	  djurskydd	  och	  handelsfrågor	  med	  koppling	  

till	  livsmedelsproducerande	  djur	  

Antibiotika 
Reuters:	  Europeiska	  läkemedelsmyndigheten	  
ser	  över	  användningen	  av	  colistin	  inom	  
djurhållningen.	  Efter	  rapporter	  om	  resistens	  
mot	  colistin	  kommer	  EMA	  att	  uppdatera	  de	  
nuvarande	  rekommendationerna.	  

AgriView:	  Låg	  förekomst	  av	  MRSA	  hos	  grisar	  i	  
USA.	  Utifrån	  resultat	  i	  en	  studie	  utförd	  av	  
universitetet	  i	  Minnesota	  uppskattas	  
prevalensen	  av	  MRSA	  till	  mindre	  än	  10	  %.	  

DN:	  Farlig	  bakterie	  sprider	  sig	  i	  Sverige.	  
Antalet	  rapporterade	  fall	  av	  den	  
multiresistenta	  bakterien	  ESBLcarba	  har	  
fördubblats	  i	  Sverige	  det	  senaste	  året.	  Hittills	  
har	  100	  fall	  rapporterats	  under	  2015	  jämfört	  
med	  47	  året	  innan.	  

FoodSafetyNews:	  Bakteriofager	  –	  ett	  gammalt	  
alternativ	  kommer	  tillbaka.	  	  Den	  ökande	  
global	  uppmärksamheten	  på	  
antibiotikaresistens	  har	  stimulerat	  forskning	  
då	  det	  gäller	  alternativ	  till	  antibiotika.	  Ett	  
sådant	  alternativ	  är	  bakteriofager.	  

Tronderbladet.no:	  Har	  lagt	  om	  hela	  
produktionen.	  Norsk	  Kylling	  satsar	  på	  
narasinfritt	  foder	  och	  tydlig	  märkning	  av	  
Solvingeprodukter	  från	  1	  februari.	  

Politiken.dk:	  Orealistiskt	  att	  utrota	  MRSA	  
CC3498.	  Danmarks	  jordbruksminister	  Kjer	  
Hansen	  (V)	  tror	  inte	  att	  det	  är	  möjligt	  att	  
utrota	  MRSA	  CC398	  hos	  danska	  grisar.	  

SvenskJakt:	  Färskfoder	  kan	  innehålla	  
resistenta	  bakterier.	  I	  en	  studie	  finansierad	  av	  
Jordbruksverket,	  har	  SVA	  undersökt	  
förekomsten	  av	  antibiotikaresistens	  i	  
färskfoder.	  

PigProgress:	  Oroväckande	  ökning	  av	  
antibiotikaanvändning	  i	  USA.	  Mellan	  2009	  och	  
2014	  har	  försäljningen	  av	  antibiotika	  som	  är	  
godkända	  för	  användning	  till	  
livsmedelsproducerande	  djur	  ökat	  med	  22	  
procent.	  

FoodSafetyNews:	  Antibiotika	  och	  djurhållning	  
–	  vad	  hände	  under	  2015?	  Food	  Safety	  News	  
går	  igenom	  de	  viktigaste	  händelserna	  i	  USA	  
och	  globalt.	  	  

GlobalMeatNews:	  Fruktad	  
antibiotikaresistens	  funnen	  hos	  grisar	  i	  
Storbritannien.	  Tre	  olika	  fall	  med	  grisar	  som	  är	  
resistenta	  mot	  colistin,	  ett	  sista-‐
handspreparat	  inom	  human-‐medicinen,	  har	  
upptäckts	  i	  Storbritannien.	  

SVT:	  Ökad	  import	  av	  kött	  från	  antibiotika-‐djur.	  
De	  senaste	  åren	  har	  importen	  av	  danskt	  
fläskkött	  minskat	  med	  25	  procent.	  Larm	  om	  
dålig	  djurhållning	  och	  antibiotikabehandling	  
har	  gjort	  att	  svenskarna	  valt	  bort	  det.	  Men	  
samtidigt	  har	  importen	  av	  annat	  utländskt	  
kött	  ökat	  med	  hela	  86	  procent.	  Och	  det	  från	  
länder	  som	  använder	  mycket	  mer	  antibiotika	  
än	  Danmark.	  
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Djurskydd 
JA.se:	  Grisar	  måste	  nu	  bedövas	  vid	  kastrering.	  
Grisar	  kastreras	  när	  de	  är	  ett	  par	  dagar	  gamla	  
för	  att	  undvika	  att	  de	  utvecklar	  galtlukt.	  Från	  
och	  med	  den	  1	  januari	  2016,	  måste	  man	  
bedöva	  grisar	  som	  kastreras.	  	  	  

ATL.nu:	  Ny	  djurskyddslag	  kommer	  i	  
september.	  En	  ny	  djurskyddslag	  föreslås	  i	  
september.	  Livsmedelsstrategin	  kommer	  i	  
april.	  

LandLantbruk:	  Shekarabi	  vill	  ha	  mer	  
svenskproducerad	  mat	  i	  de	  offentliga	  köken.	  
Under	  våren	  ska	  civilminister	  Ardalan	  
Shekarabi	  föreslå	  en	  lag	  som	  banar	  vägen	  för	  
mer	  svenskt	  i	  de	  offentliga	  köken.	  

JA.se:	  Nestlé	  bojkottar	  burägg.	  Ett	  av	  världens	  
största	  livsmedelsföretag,	  Nestlé,	  kommer	  
inom	  fem	  år	  att	  helt	  sluta	  använda	  burägg.	  

ATL.nu:	  Stora	  resurser	  läggs	  på	  att	  handlägga	  
ärenden	  som	  inte	  är	  djurskyddsbrott.	  Av	  
antalet	  anmälningar	  om	  djurskyddsbrott	  från	  
allmänheten	  lämnas	  hälften	  ofta	  helt	  utan	  
anmärkning	  av	  djurskyddskontrollanterna.	  

JA.se:	  Forskning	  för	  mer	  hållbar	  kyckling.	  
Genom	  att	  hitta	  variabler	  som	  har	  stor	  
inverkan	  på	  djurhälsa	  kan	  man	  minska	  
kassationer	  vid	  slakt,	  bra	  för	  hållbarheten,	  
livsmedelssäkerheten	  och	  totalekonomin.	  	  

DN-‐Debatt:	  Halverat	  antal	  
djurskyddskontroller.	  Sverige	  kommer	  trots	  
löften	  i	  regeringsförklaringen	  om	  förstärkt	  
djurskydd	  att	  ha	  ett	  historiskt	  lågt	  antal	  
årsarbetskrafter	  inom	  djurskyddet	  2016.	  Ett	  
inrättande	  av	  en	  Djurskyddsinspektion	  är	  den	  
enda	  vägen	  framåt,	  skriver	  Naturvetarna.	  

Handel 
JA.se:	  Mjölk	  och	  griskött	  –	  samma	  problem	  
olika	  utveckling.	  När	  Ryssland	  stängde	  gränsen	  
för	  griskött	  och	  mejerivaror	  2014	  slog	  det	  hårt	  
mot	  EU:s	  export.	  Samtidigt	  som	  en	  stor	  
exportmarknad	  försvann	  ökade	  produktionen	  
av	  griskött	  och	  mjölk	  i	  EU.	  

ATL.nu:	  USA	  drar	  tillbaka	  märkningskrav.	  
USA:s	  kritiserade	  krav	  på	  ursprungsmärkning	  
av	  nötkött	  och	  fläsk	  går	  i	  graven.	  Hotet	  om	  
strafftullar	  från	  Kanada	  och	  Mexiko	  tog	  skruv.	  

Expressen:	  Dags	  att	  märka	  upp	  köttet	  på	  
restauranger.	  Regeringen	  vill	  nu	  se	  en	  
ursprungsmärkning	  för	  kött	  även	  på	  
restauranger,	  skriver	  Per	  Bolund	  och	  Sven-‐Erik	  
Bucht.	  

JA.se:	  Okänd	  mängd	  thailändsk	  kyckling	  i	  
Sverige.	  Förra	  året	  importerade	  Sverige	  30	  800	  
ton	  processad	  kyckling.	  Enligt	  förpackningarna	  
på	  dessa	  är	  de	  två	  främsta	  importländerna	  
Danmark	  och	  Nederländerna.	  Men	  på	  grund	  
av	  EU:s	  gemensamma	  regelverk	  för	  
ursprungsmärkning	  blir	  dock	  dessa	  uppgifter	  
missvisande.	  

JA.se:	  Priskrasch	  för	  europeiska	  grisar.	  Den	  
europeiska	  grisbranschen	  lider.	  Under	  hösten	  
har	  priserna	  pressats	  till	  rekordlåga	  nivåer.	  En	  
kraftig	  ökning	  av	  produktionen	  pressar	  
priserna	  genom	  ett	  ökat	  utbud	  av	  griskött.	  
Samtidigt	  kämpar	  exporten	  med	  att	  hitta	  nya	  
marknader	  efter	  att	  den	  ryska	  marknaden	  
försvann.	  
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VLT.se:	  Matfusk	  -‐	  lönsamt	  och	  riskfritt.	  En	  ny	  
köttskandal	  kan	  vara	  på	  väg.	  Enligt	  
Livsmedelsverket	  handlar	  det	  om	  kött	  från	  
utlandet	  som	  blir	  svenskt	  i	  butikerna.	  Trots	  
många	  larm	  om	  matfusk	  leder	  de	  här	  brotten	  
fortfarande	  bara	  till	  böter.	  

ATL.nu:	  Ekologiska	  mjölkbönder	  vinnare	  2016.	  
En	  dansk	  rapport	  spår	  ett	  antal	  tuffa	  år	  för	  
lantbruket	  med	  de	  ekologiska	  
mjölkproducenterna	  som	  undantaget.	  

GlobalMeatNews:	  Australiskt	  nötkött	  blir	  
internetvara	  i	  Kina.	  Australiska	  
nötköttsföretaget	  Bindaree	  Beef	  Group	  
kommer	  börja	  erbjuda	  direktbeställning	  av	  
fina	  styckningsdelar	  av	  nötkött	  via	  internet	  i	  
Kina.	  

ATL.nu:	  Hopp	  om	  mer	  betalt	  för	  svenska	  
mervärden.	  Den	  svenska	  köttbranschen	  har	  
stora	  förhoppningar	  om	  att	  2016	  ska	  bli	  ett	  
bra	  år.	  Alla	  hoppas	  på	  en	  fortsatt	  stark	  
efterfrågan	  på	  svenskproducerat	  kött.	  
Miljöargumenten	  kommer	  att	  vara	  viktiga	  i	  
köttdebatten,	  visar	  ATLs	  rundringning.	  

JA.se:	  Finsk	  Rapsgris	  banar	  väg	  in	  i	  Kina.	  Den	  
13	  januari	  öppnade	  HKScan	  officiellt	  sitt	  
Asienkontor	  i	  Hong	  Kong.	  I	  och	  med	  det	  
lanserar	  man	  även	  finsk	  Rapsgris	  under	  
namnet	  Flodins	  Omega-‐3	  pork.	  

	  

ATL.nu:	  Hopp	  om	  högre	  mjölkpriser.	  Bättre	  
mjölkpriser,	  minskad	  import	  av	  
mjölkprodukter	  och	  politiska	  beslut	  om	  stöd	  
för	  att	  ställa	  om	  till	  ekologisk	  produktion.	  Det	  
är	  några	  av	  de	  förväntningar	  som	  finns	  på	  
2016,	  visar	  ATLs	  rundringning	  i	  
mjölkbranschen.	  

ATL.nu:	  Importen	  av	  fågelkött	  ökar.	  Importen	  
av	  fågelkött	  till	  Sverige	  har	  ökat	  de	  senaste	  
åren	  men	  samtidigt	  har	  den	  svenska	  
produktionen	  ökat.	  

JA.se:	  Fler	  varor	  baserade	  på	  svensk	  mjölk.	  
Två	  av	  tre	  svenskar	  vill	  att	  maten	  de	  köper	  ska	  
vara	  baserad	  på	  svensk	  råvara	  och	  producerad	  
i	  Sverige.	  Willys	  och	  Hemköp	  ökar	  nu	  andelen	  
svenskt	  när	  det	  kommer	  till	  mejeriprodukter	  
inom	  det	  egna	  varumärket	  Garant.	  	  

JA.se:	  Ursprung	  kommer	  prägla	  2016.	  
Konsumenter	  vill	  veta	  allt	  mer	  om	  maten	  som	  
de	  äter.	  Allt	  fler	  är	  så	  kallade	  flexitarianer	  och	  
äter	  vegetarisk	  ett	  par	  dagar	  i	  veckan	  för	  att	  
äta	  bättre	  men	  mindre	  kött.	  Ursprunget	  och	  
historien	  bakom	  produkten	  kommer	  bli	  allt	  
mer	  avgörande	  för	  konsumenten.	  

	  

	  

	  

	  


