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Antibiotikaspaning vecka 9-10 2016     2016-‐03-‐14	  
Antibiotikaspaning	  är	  ett	  nyhetsbrev	  som	  bevakar	  antibiotikafrågor,	  djurskydd	  och	  handelsfrågor	  med	  koppling	  

till	  livsmedelsproducerande	  djur	  

Antibiotika 
ATL.nu:	  Ny	  smittskyddslag	  för	  djur	  klubbad	  i	  
EU-‐parlamentet.	  De	  sista	  pusselbitarna	  i	  EU:s	  
nya	  djurhälsopaket	  faller	  på	  plats,	  EU-‐
parlamentet	  har	  nu	  röstat	  igenom	  
smittskyddsdelen.	  

GlobalMeatNews:	  Ny	  smittskyddslag	  
kritiseras.	  Compassion	  in	  World	  Farming,	  
kritiserar	  EU:s	  nya	  smittskyddslag	  för	  att	  den	  
inte	  tar	  upp	  det	  som	  organisationen	  anser	  är	  
den	  viktigaste	  faktorn	  för	  dålig	  djurhälsa,	  
intensiv	  djurhållning.	  

ATL.nu:	  Flera	  frågetecken	  kring	  nya	  
djurhälsolagen.	  Nu	  gäller	  det	  att	  fylla	  EU:s	  nya	  
lag	  med	  innehåll	  och	  att	  medlemsstaterna	  
lever	  upp	  till	  de	  villkor	  som	  ställs	  på	  
djurhållningen.	  Det	  var	  alla	  rörande	  överens	  
om	  när	  EU-‐politiker,	  regeringstjänstemän	  och	  
representanter	  från	  bönder,	  handel,	  samt	  
konsumenter	  diskuterade	  den	  nya	  djurhälso-‐
lag	  som	  EU-‐parlamentet	  beslutat	  om.	  

GlobalMeatNews:	  USA:s	  grisproducenter	  är	  
beredda.	  En	  undersökning	  om	  attityderna	  hos	  
amerikanska	  grisproducenter	  visar	  att	  sektorn	  
är	  redo	  inför	  de	  nya	  antibiotikaregler	  som	  
träder	  ikraft	  nästa	  år.	  

ATL.nu:	  EU-‐parlamentet	  röstade	  för	  mindre	  
antibiotika	  till	  djur.	  Förebyggande	  
gruppbehandling	  med	  antibiotika	  förbjuds,	  
enligt	  EU-‐parlamentets	  förslag.	  

Maskinbladet.dk:	  Dansk	  grisproduktion	  
uppnår	  antibiotikamål.	  Fødevarestyrelsen	  
statistik	  över	  	  antibiotikaförbrukning	  på	  
danska	  gårdar	  2015	  visar	  att	  användningen	  på	  
gris	  minskade	  med	  fem	  procent	  mellan	  2014	  
till	  2015.	  	  

Reuters.com:	  Cargill	  minskar	  
antibiotikaanvändningen	  till	  nötkreatur	  med	  
20	  %.	  Cargill	  minskar	  antibiotikaanvändningen	  
hos	  sina	  nötkreaturleverantörer.	  Förändringen	  
berör	  ca	  1,2	  miljoner	  nötkreatur	  årligen.	  	  

Reuters.com:	  Forskare	  i	  Kina	  belyser	  
konsekvenserna	  av	  landets	  omfattande	  
antibiotikaanvändning.	  Undersökningar	  av	  
barn	  i	  provinsen	  Jiangsu	  i	  östra	  Kina	  visade	  att	  
vissa	  antibiotika,	  bland	  annat	  sådana	  som	  
normalt	  används	  i	  djurhållningen,	  
detekterades	  hos	  nästan	  en	  tredjedel	  av	  de	  
barn	  som	  testades.	  

Maskinbladet.dk:	  Låg	  MRSA-‐förekomst	  hos	  
danska	  eko-‐grisar.	  70-‐80	  %	  av	  de	  
konventionella	  grisbesättningarna	  i	  Danmark	  
har	  MRSA,	  men	  hos	  de	  ekologiska	  är	  
förekomsten	  bara	  sex	  procent.	  Det	  visar	  
Fødevarestyrelsens	  övervakning	  från	  2015.	  

TVSyd.dk:	  MRSA	  på	  var	  femte	  dansk	  
minkfarm.	  Fødevarestyrelsen	  övervakning	  
2015	  visar	  att	  MRSA	  CC398	  förekommer	  på	  11	  
av	  50	  minkfarmar.	  
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Djurskydd 
SvD.se:	  Ny	  rapport:	  Svårt	  plågade	  kaniner	  blir	  
svensk	  kattmat.	  Kaniner	  som	  vanvårdas	  under	  
uppfödningen	  används	  som	  råvara	  i	  svensk	  
hund-‐	  och	  kattmat.	  En	  djurskyddsrapport	  
avslöjar	  grava	  missförhållanden	  och	  över-‐
användning	  av	  antibiotika	  på	  kaninfarmer	  i	  
Syd-‐	  och	  Mellaneuropa.	  

ATL.nu:	  Nu	  försvinner	  buräggen	  helt	  från	  
danska	  Coop.	  Coop	  i	  Danmark	  tar	  bort	  ägg	  
från	  burhöns	  ur	  butikerna.	  Efterfrågan	  har	  
sjunkit	  drastiskt	  och	  nu	  vill	  allt	  fler	  ha	  ägg	  från	  
frigående	  höns.	  

SvD.se:	  "Oroväckande".	  Kaniner	  som	  föds	  upp	  
för	  att	  bli	  hund-‐	  och	  kattmat	  vanvårdas	  svårt.	  
Produkterna	  säljs	  i	  svenska	  butiker.	  Nu	  uppger	  
Sveriges	  ledande	  dagligvaruföretag	  Axfood,	  Ica	  
och	  Coop	  att	  de	  omedelbart	  ska	  kontakta	  
leverantörerna	  –	  och	  se	  över	  vad	  som	  säljs	  i	  
butikerna.	  

JA.se:	  EU	  uppmanas	  stoppa	  köttimport	  från	  
Brasilien.	  Efter	  en	  kontroll	  av	  hästslakt	  i	  
Brasilien,	  uppmanas	  EU	  att	  stoppa	  all	  import	  
av	  Brasilianskt	  hästkött.	  Det	  handlar	  bland	  
annat	  om	  djurplågeri	  och	  om	  hästar	  som	  dött	  
vid	  transport	  till	  slakterierna.	  	  

Handel 
JA.se:	  Svensk	  fågel	  på	  export	  till	  Hong	  Kong.	  
Efter	  en	  process,	  där	  såväl	  branschen	  som	  
myndigheterna	  har	  arbetat	  för	  att	  redogöra	  
för	  hur	  den	  svenska	  produktionen	  går	  till,	  ger	  
Hong	  Kong	  nu	  tummen	  upp	  för	  att	  påbörja	  
svensk	  export	  av	  kyckling	  och	  kalkon	  till	  
landet.	  

ATL.nu:	  Sverige	  får	  exportera	  färskt	  nötkött	  till	  
Japan.	  Sverige	  får	  nu	  exportera	  färskt	  nötkött	  
till	  Japan,	  efter	  att	  utrikesdepartementet	  och	  
den	  japanska	  ambassaden	  undertecknat	  ett	  
avtal	  som	  gör	  det	  möjligt	  med	  svensk	  export.	  

JA.se:	  Skriv	  under	  för	  ursprungsmärkning	  av	  
halvfabrikat.	  Nu	  samlas	  underskrifter	  för	  att	  
EU	  ska	  införa	  ursprungskrav	  även	  på	  processat	  
kött.	  

GlobalMeatNews:	  Lägsta	  priset	  på	  griskött	  på	  
åtta	  år.	  Prisfall	  har	  skett	  i	  fyra	  stora	  
exportländer	  –	  Kanada,	  USA,	  Brasilien	  och	  EU.	  

	  

JA.se:	  Kraftig	  ökning	  av	  mjölkproduktionen.	  
Samtidigt	  som	  mjölkpriserna	  sjönk	  under	  förra	  
året	  fortsatte	  den	  globala	  mjölkproduktionen	  
att	  öka,	  främst	  driven	  av	  den	  expanderande	  
mjölksektorn	  i	  EU.	  	  

DN.se:	  Matfusk	  kan	  ge	  fängelsestraff.	  
Regeringen	  har	  tillsatt	  en	  utredning	  om	  att	  
fängelse	  ska	  införas	  i	  straffskalan	  för	  
livsmedelsbrott.	  Livsmedelsverket	  har	  länge	  
krävt	  att	  fängelsestraff	  ska	  återinföras.	  

JA.se:	  Spanien	  störst	  på	  gris.	  Under	  förra	  året	  
blev	  Spanien	  EU:s	  största	  grisproducent	  när	  
man	  ökade	  djurantalet	  samtidigt	  som	  Tyskland	  
minskade.	  


