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Antibiotikaspaning vecka 5-6 2016     2016-‐02-‐15	  
Antibiotikaspaning	  är	  ett	  nyhetsbrev	  som	  bevakar	  antibiotikafrågor,	  djurskydd	  och	  handelsfrågor	  med	  koppling	  

till	  livsmedelsproducerande	  djur	  

Antibiotika 
Phenomena:	  Antibiotikaresistens	  –	  vilken	  roll	  
har	  livsmedel?	  Att	  kartlägga	  resistensgenernas	  
källor	  –	  sjukvård,	  människor	  i	  samhället,	  
livsmedel	  –	  kommer	  vara	  avgörande	  för	  att	  
bromsa	  deras	  spridning.	  	  

ATL.nu:	  Ny	  typ	  av	  resistens	  mot	  
diarrémedicin.	  Ingen	  omedelbar	  fara.	  Den	  
bedömningen	  gör	  expertisen	  efter	  att	  inga	  
fynd	  hittills	  gjorts	  bland	  djurbesättningar	  i	  
Sverige	  av	  den	  nya	  typ	  av	  resistens	  som	  
utvecklats.	  

The	  Independent:	  Förbjudet	  i	  USA,	  tillåtet	  i	  
UK.	  Antibiotika	  (fluorokinoloner)	  som	  förbjöds	  
i	  amerikansk	  kycklinguppfödning	  för	  tio	  år	  sen	  
p.g.a.	  dess	  eventuella	  möjlighet	  att	  sprida	  
resistens	  till	  människor	  används	  i	  hög	  
omfattning	  av	  den	  brittiska	  
fjäderfäuppfödningen.	  

VetandetsVärld:	  75	  år	  sedan	  första	  
behandlingen	  med	  penicillin.	  Den	  12	  februari	  
1941	  användes	  penicillin	  för	  första	  gången	  för	  
att	  rädda	  en	  sjuk	  människa.	  Hör	  även	  
Alexander	  Fleming	  varna	  för	  resistens	  redan	  
då.	  

NewFoodMagazine:	  FAO	  vill	  se	  global	  insats	  
mot	  antibiotikaresistens.	  Helena	  Semedo,	  
biträdande	  generaldirektör	  för	  FAO,	  anser	  att	  
antibiotikaresistens	  är	  ett	  växande	  hot	  mot	  
folkhälsan	  som	  kräver	  en	  globalt	  samordnad	  
insats	  för	  att	  motverka	  de	  risker	  det	  medför	  
för	  en	  tryggad	  livsmedelsförsörjning.	  

SVA.se:	  EU-‐rapport	  om	  antibiotikaresistens	  
visar	  stora	  regionala	  skillnader.	  EU:s	  
gemensamma	  årsrapport	  om	  
antibiotikaresistens	  hos	  bakterier	  från	  
människor,	  djur	  och	  livsmedel	  2014	  visar	  att	  
hos	  bakterier	  från	  djur	  och	  livsmedel	  är	  
förekomsten	  av	  resistens	  mot	  antibiotika	  som	  
är	  viktiga	  inom	  sjukvården	  hög.	  De	  regionala	  
skillnaderna	  är	  dock	  stora.	  I	  Sverige	  är	  
resistensläget	  långt	  bättre	  än	  i	  exempelvis	  
Central-‐	  och	  Östeuropa.	  

EU2016.nl:	  AMR	  Next.	  Inför	  
ministerkonferensen	  9-‐10	  februari	  
publicerade	  det	  holländska	  ordförandeskapet	  
exempel	  på	  initiativ	  tagna	  i	  olika	  EU-‐länder,	  
både	  då	  det	  gäller	  djur	  och	  människor.	  	  

DR.dk:	  400	  miljoner	  kan	  dö	  av	  
antibiotikaresistens.	  Beskedet	  från	  professor	  
Henrik	  Westh	  är	  tydligt.	  Minska	  användningen	  
av	  antibiotika	  inom	  lantbruket,	  annars	  
kommer	  det	  få	  katastrofala	  följder.	  Artikeln	  är	  
en	  del	  av	  DR:s	  MRSA-‐tema.	  

NewScientist:	  Vaccin	  kan	  vara	  ett	  viktigt	  
vapen	  i	  kampen	  mot	  resistenta	  bakterier.	  
Detta	  är	  en	  viktig	  slutsats	  av	  den	  senaste	  
rapporten	  från	  the	  Reveiw	  of	  Antibiotic	  
Resistance.	  

NRK.no:	  Norska	  bönder	  får	  ökad	  ersättning	  
efter	  MRSA.	  Lantbruksministern	  föreslår	  ökad	  
ersättning	  till	  grisproducenter	  som	  fått	  slakta	  
djur	  som	  smittats	  av	  LA-‐MRSA.	  
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Djurskydd 
ATL.nu:	  De	  är	  bäst	  i	  Sverige	  enligt	  HKScan.	  
HKScan	  Agri	  har	  utsett	  Årets	  Djurtransportörer	  
samt	  Årets	  Leverantörer	  2015	  Nöt,	  Lamm	  och	  
Gris.	  

JA.se:	  Håkans	  glada	  grisar	  säljer.	  Håkan	  
Jonsson	  är	  entreprenören,	  djurvännen	  och	  
idésprutan	  som	  sakta	  men	  säkert	  byggt	  upp	  
sitt	  företag;	  Fläsk	  från	  glada	  utegrisar.	  

JA.se:	  Djurskyddsföreningen	  donerar	  till	  SLU.	  
Totalt	  handlar	  det	  om	  2,1	  miljoner	  och	  av	  dem	  
går	  två	  miljoner	  till	  forskning	  inom	  småskalig	  
och	  mobil	  slakt	  av	  nötkreatur.	  	  

ATL.nu:	  Utedrift	  halverade	  kostnaden.	  Djuren	  
och	  ekonomin	  vinner	  på	  klimatförändringarna	  
men	  miljön	  förlorar	  när	  djuren	  hålls	  utomhus	  
vintertid.	  Det	  hävdar	  forskare	  vid	  JTI	  och	  SLU.	  

ATL.nu:	  Rödsjuka	  studeras	  i	  nytt	  projekt.	  I	  ett	  
nytt	  internationellt	  projekt	  ska	  forskarna	  
studera	  hur	  rödsjuka	  hos	  grisar	  och	  höns	  i	  
djurvänliga	  produktionssystem	  ska	  kunna	  
förebyggas.	  

GlobalMeatNews:	  Standard	  för	  djurvälfärd	  tas	  
fram	  i	  Kina.	  Kina	  kommer	  att	  ha	  sitt	  första	  
utkast	  till	  standarder	  för	  djurvälfärd	  i	  
djurhållning	  och	  slakt	  klart	  i	  juni,	  enligt	  
Chinese	  Veterinary	  Medical	  Association	  
(CVMA),	  som	  arbetar	  med	  30	  företag	  inom	  
branschen.	  

DailyMail:	  Waitrose	  inför	  beteskrav.	  Vi	  har	  
alltid	  krävt	  att	  våra	  leverantörer	  har	  
mjölkkorna	  på	  bete,	  men	  nu	  har	  vi	  lagt	  en	  
minimiribba	  om	  100	  dagar,	  säger	  Heather	  
Jenkins,	  jordbruksansvarig	  på	  Waitrose.	  

Handel 
ATL.nu:	  Mjölkprisindex	  dök	  7,4	  procent.	  Efter	  
tisdagens	  mejeriauktion	  Global	  Dairy	  Trade	  
stod	  det	  klart	  att	  prisindex	  på	  mejeriprodukter	  
sjunker	  hela	  7,4	  procent.	  

SR.se:	  Ny	  metod	  ska	  upptäcka	  köttfusk.	  En	  ny	  
metod	  som	  avslöjar	  fusk	  med	  ursprungs-‐
märkningen	  av	  kött	  ska	  införas	  efter	  
sommaren.	  

ATL.nu:	  Valet	  står	  mellan	  nisch	  och	  stordrift.	  
Maten	  har	  gjort	  en	  remarkabel	  resa.	  Det	  är	  fel	  
att	  säga	  att	  maten	  var	  dålig	  för	  tjugo	  år	  sedan,	  
vi	  hade	  i	  huvudsak	  hederliga	  och	  bra	  
livsmedel.	  Men	  variationen	  var	  liten	  och	  
speciellt	  den	  som	  var	  beredd	  att	  betala	  lite	  
mer	  hade	  svårt	  att	  hitta	  spännande	  saker	  från	  
svenska	  leverantörer.	  

JA.se:	  Ett	  av	  fem	  glas	  mjölk	  kommer	  från	  
Indien.	  Asien-‐Stillahavsregionen	  har	  gått	  om	  
Europa.	  Indien	  är	  i	  dagsläget	  det	  land	  som	  
producerar	  allra	  mest	  mjölk.	  

NWT.se:	  Matfuskare	  i	  Karlstad	  ska	  pekas	  ut	  på	  
ny	  karta.	  Karlstads	  kommun	  tar	  krafttag	  för	  att	  
hitta	  eventuella	  matfuskare.	  Dessutom	  ska	  alla	  
livsmedelskontroller	  göras	  publika	  via	  en	  ny	  
restaurangkarta	  på	  kommunens	  hemsida.	  	  

JA.se:	  Viktigt	  att	  få	  fram	  kalvar.	  Just	  nu	  är	  
efterfrågan	  på	  svenskt	  nötkött	  större	  än	  
tillgången.	  För	  en	  del	  gårdar	  är	  det	  problem	  
att	  få	  tag	  i	  djur	  och	  de	  som	  lyckas,	  får	  betala	  
ett	  högre	  pris.	  	  


