
	  

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 7-8 2016     2016-‐02-‐29	  
Antibiotikaspaning	  är	  ett	  nyhetsbrev	  som	  bevakar	  antibiotikafrågor,	  djurskydd	  och	  handelsfrågor	  med	  koppling	  

till	  livsmedelsproducerande	  djur	  
	  

Antibiotika 
EuroActiv:	  Europaparlamentariker	  vill	  
begränsa	  möjligheten	  att	  ge	  antibiotika	  till	  
friska	  djur.	  I	  förslaget	  som	  Miljöutskottet	  
röstade	  om	  17	  februari	  föreslås	  bl.a.	  ett	  
förbud	  mot	  förebyggande	  gruppbehandling.	  	  

P4Kristianstad:	  Hårdare	  antibiotikaregler	  
välkomnas	  i	  Sverige.	  I	  EU	  föreslås	  en	  skärpning	  
av	  antibiotikareglerna	  i	  djurhållningen,	  något	  
som	  uppskattas	  i	  Sverige.	  Men	  frågan	  är	  hur	  
det	  kommer	  att	  efterföljas.	  

DN:	  Handeln	  inför	  regler	  för	  antibiotika	  i	  
köttindustrin.	  Riktlinjer	  sätts	  nu	  upp	  för	  hur	  
antibiotika	  används	  i	  matproduktionen.	  Bland	  
annat	  ska	  det	  inte	  ges	  i	  tillväxtbefrämjande	  
syfte	  och	  alltid	  ordineras	  av	  veterinär.	  

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

GlobalMeatNews:	  Förslag	  till	  ny	  djurhälsolag	  
betonar	  smittskydd.	  EU:s	  jordbrukskommitté	  
har	  ställt	  sig	  bakom	  förslaget	  till	  ny	  
djurhälsolag,	  som	  betonar	  vikten	  av	  god	  
djurhållning	  för	  att	  nå	  god	  djurhälsa	  och	  
ansvarsfull	  antibiotikaanvändning.	  

	  

	  

Phys.org:	  Att	  förlora	  kampen	  mot	  
antibiotikaresistens.	  Antibiotikaresistens	  
måste	  hanteras	  inom	  alla	  sektorer	  eftersom	  
resistenta	  gener	  fritt	  korsar	  miljö-‐,	  jordbruks-‐	  
och	  kliniska	  gränser,	  visar	  ny	  forskning.	  

ThePoultrySite:	  Efterfrågan	  på	  antibiotikafri	  
produktion	  driver	  marknaden.	  Antibiotikafritt	  
och	  djurvälfärd	  ligger	  högt	  på	  konsumenternas	  
agenda.	  	  

GlobalMeatNews:	  Helt	  antibiotikafri.	  GNP	  
Company	  kommer	  att	  lansera	  en	  kyckling	  som	  
inte	  får	  någon	  antibiotika	  i	  foder.	  Drygt	  40	  %	  
av	  konsumenterna	  ser	  antibiotika-‐	  och	  
hormonfritt	  som	  viktiga	  aspekter,	  enligt	  
företagets	  kommunikationsstrateg.	  	  

PigProgress:	  Franska	  grisuppfödningen	  
använder	  mindre	  antibiotika.	  Totalt	  minskade	  
försäljningen	  för	  användningen	  till	  gris	  med	  
22	  %	  mellan	  2010	  och	  2013.	  

GlobalMeatNews:	  Myndigheter	  splittrade	  då	  
det	  gäller	  antibiotikaanvändning.	  Kinas	  
livsmedels-‐	  och	  läkemedelsmyndighet	  ser	  
överanvändningen	  av	  antibiotika	  som	  ett	  
allvarligt	  problem	  för	  landets	  köttindustri	  men	  
jordbruksministeriet	  anser	  att	  förekomsten	  av	  
antibiotika	  i	  kött	  är	  låg.	  	  
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Djurskydd 
GlobalMeatNews:	  Europas	  bönder	  vill	  inte	  se	  
nya	  djurskyddslagar.	  Copa-‐Cogeca,	  den	  
europeiska	  bondeorganisationen,	  har	  
uppmanat	  EU:	  s	  jordbruksministrar	  att	  inte	  
anta	  nya	  djurskyddslagar	  utan	  istället	  verka	  
för	  att	  dagens	  regler	  harmoniseras	  och	  
efterlevs.	  

EuroActiv:	  EU:s	  jordbrukspolitik	  och	  djurskydd	  
–	  inkompatibelt.	  Djurhållningen	  har	  varit	  i	  
centrum	  för	  den	  intensifiering	  av	  jordbruket	  
som	  EU:	  s	  jordbrukspolitik	  bidragit	  till,	  skriver	  
Olga	  Kikou,	  Compassion	  in	  World	  Farming.	  	  

GlobalMeatNews:	  Kanadensiskt	  
restaurangföretag	  går	  över	  till	  burfria	  ägg.	  
Restaurangföretaget	  SIR	  Corp,	  som	  driver	  ett	  
antal	  olika	  restaurangkedjor	  i	  Kanada,	  går	  
under	  2016	  över	  till	  ägg	  från	  hönor	  som	  inte	  
sitter	  i	  bur.	  

JA.se:	  Svenskt	  förslag	  om	  djurvälfärd	  godkänt	  i	  
EU.	  Tillsammans	  med	  Tyskland,	  Danmark	  och	  
Nederländerna	  har	  Sverige	  lagt	  fram	  ett	  
förslag	  på	  en	  djurvälfärdsplattform	  som	  nu	  
godkänts	  av	  EU.	  

	  

	  

Handel 
GlobalMeatNews:	  Amerikanska	  bönder	  vill	  
skynda	  på	  TPP.	  National	  Cattleman’s	  Beef	  
Association	  (NCBA)	  har	  skrivit	  till	  den	  
amerikanska	  senaten	  för	  att	  påskynda	  
ratificeringen	  av	  Trans-‐Pacific	  Partnership-‐
avtalet	  (TPP).	  

PigProgress:	  Grissektorn	  oroad	  över	  TTIP.	  	  
Företrädare	  för	  den	  europeiska	  grissektorn	  
uttrycker	  oro	  över	  det	  kommande	  
frihandelsavtalet	  och	  efterlyser	  att	  särskild	  
hänsyn	  tas.	  	  

Bloomberg.com:	  Franska	  bönder	  fruktar	  den	  
amerikanska	  biffen.	  Inför	  den	  12:e	  rundan	  i	  
TTIP-‐förhandlingarna	  fruktar	  de	  franska	  
bönderna	  att	  ett	  avtal	  kan	  innebära	  slutet	  för	  
det	  småskaliga	  jordbruket	  i	  EU.	  

	  

	  

ATL.nu:	  Sverige	  får	  dubbel	  ostkvot.	  I	  den	  
andra	  omgången	  av	  stöd	  för	  privat	  lagring	  av	  
ost	  får	  Sverige	  mer	  än	  dubbelt	  så	  mycket	  
utrymme	  som	  förra	  gången.	  

JA.se:	  Mer	  mjölk	  men	  minskad	  omsättning	  för	  
Arla.	  2015	  har	  varit	  ett	  tufft	  år	  för	  samtliga	  
aktörer	  inom	  mejeribranschen.	  Ett	  växande	  
utbud	  av	  mjölk	  i	  Europa,	  i	  kombination	  med	  
en	  minskad	  efterfrågan	  i	  Kina	  och	  det	  ryska	  
importstoppet	  har	  pressat	  priserna	  på	  såväl	  
världsmarknaden	  som	  till	  Arlabönderna.	  

	  	  


