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Antibiotikaspaning vecka 13-14 2016     2016-‐04-‐11	  
Antibiotikaspaning	  är	  ett	  nyhetsbrev	  som	  bevakar	  antibiotikafrågor,	  djurskydd	  och	  handelsfrågor	  med	  koppling	  

till	  livsmedelsproducerande	  djur	  
	  

Antibiotika 
SvD.se:	  Restaurangkedja	  slutar	  servera	  
utländskt	  fläskkött.	  Allt	  importerat	  fläskkött	  
byts	  ut	  mot	  svenskt.	  Det	  är	  Fazer	  food	  services	  
Sverige	  som	  tagit	  beslutet	  att	  enbart	  servera	  
svenskt	  fläskkött	  i	  sina	  restauranger	  för	  
minskad	  användning	  av	  antibiotika.	  

Feedstuffs.com:	  180	  dagar	  senare	  –	  USA:s	  
AMR-‐plan	  följs	  upp.	  USA:	  s	  regering	  har	  bl.a.	  
vidtagit	  åtgärder	  för	  att	  förbättra	  
rapporteringen	  av	  antibiotikaanvändningen	  till	  
djur.	  Arbetet	  kommenteras	  även	  på	  bloggen	  
Phenomena.	  

GlobalMeatNews:	  National	  Pork	  Board	  i	  USA	  
lovordar	  regeringens	  ansträngningar	  för	  att	  
stävja	  antibiotikaresistens.	  Branschorgani-‐
sationen	  anser	  att	  de	  föreslagna	  åtgärderna	  
redan	  vidtagits	  av	  de	  amerikanska	  
grisproducenterna.	  

ATL.nu:	  OECD-‐ministrar	  antog	  deklaration	  om	  
jordbruk.	  De	  samlade	  jordbruksministrarna	  
ställde	  sig	  bakom	  uttalanden	  om	  att	  
jordbrukets	  produktivitet	  måste	  höjas	  
samtidigt	  som	  verksamheten	  måste	  bli	  
miljövänligare.	  Antibiotikaresistens	  nämns	  
som	  en	  av	  utmaningarna.	  

	  

TheGuardian:	  ”Jag	  ser	  inget	  problem”.	  Tyson	  
Foods	  VD	  ser	  inte	  att	  det	  finns	  belägg	  för	  en	  
koppling	  mellan	  intensiv	  djurhållning	  och	  
antibiotikaresistens.	  

GlobalMeatNews:	  Veterinärlagstiftningen	  
måste	  stimulera	  till	  innovation.	  IFAH-‐Europe,	  
som	  representerar	  tillverkare	  av	  veterinära	  
läkemedel	  kommenterar	  lagstiftnings-‐
processerna	  i	  EU	  kring	  veterinära	  läkemedel.	  

Bloomberg.com:	  Antibiotikaanvändningen	  i	  
Indiens	  kycklingindustri	  är	  omfattande.	  
Användningen	  omfattar	  bland	  annat	  
substanser	  som	  inte	  är	  tillåtna	  till	  fjäderfä	  i	  
USA	  och	  EU,	  och	  i	  kyckling	  som	  säljs	  på	  lokala	  
marknader	  är	  antibiotikarester	  vanligt	  
förekommande.	  

NewIndianExpress:	  Kycklingen	  på	  din	  tallrik	  –
alternativ	  finns.	  ”Zero	  antibiotic	  chicken”	  och	  
”Herbal	  chicken”	  –	  alternativ	  finns	  och	  möter	  
en	  efterfrågan	  på	  kycklingar	  uppfödda	  utan	  
tillväxthormoner	  och	  antibiotika.	  	  

WorldPoultry:	  Projekt	  för	  att	  minska	  
antibiotikaresistens.	  Det	  tyska	  jordbruks-‐
ministeriet	  finansierar	  ett	  forskningsprojekt	  
för	  att	  minska	  förekomst	  av	  antibiotika-‐
resistenta	  bakterier	  på	  kycklingkött.	  	  
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Djurskydd 
JA.se:	  Sverige	  förebild	  för	  övriga	  EU.	  Att	  grisen	  
har	  svans	  är	  en	  självklarhet	  i	  Sverige.	  I	  de	  
flesta	  andra	  EU-‐länder	  är	  det	  dock	  inte	  så,	  
trots	  att	  rutinmässig	  svanskupering	  är	  
förbjudet	  enligt	  EU-‐direktiv.	  Men	  ett	  ökat	  
tryck	  från	  marknaden	  kring	  att	  direktivet	  bör	  
följas,	  gör	  att	  Sverige	  nu	  ses	  som	  förebild.	  	  

BBC.com:	  Regeringen	  backar	  –	  riktlinjer	  för	  
djurskydd	  delegeras	  inte	  till	  industrin.	  
Regeringen	  i	  Storbritannien	  har	  efter	  kritik	  
från	  djurskyddsorganisationer	  beslutat	  att	  
behålla	  dagens	  ordning.	  

JA.se:	  Pengar	  till	  forskning	  inom	  djurskydd.	  
Formas	  har	  beslutat	  att	  ge	  totalt	  54	  miljoner	  
kronor	  till	  forskning	  inom	  djurskydd.	  18	  
miljoner	  av	  dem	  ska	  användas	  till	  forskning	  
om	  hur	  djurens	  situation	  och	  välfärd	  kan	  bli	  
bättre.	  

JA.se:	  Större	  frihet	  inom	  beteslagen.	  
Jordbruksverket	  har	  lagt	  ett	  nytt	  förslag	  som	  
ska	  förenkla	  betesdriften	  för	  de	  som	  har	  
nötkreatur.	  Kravet	  på	  ett	  visst	  antal	  
sammanhängande	  dygn	  tas	  bort	  liksom	  kravet	  
på	  journalföring.	  

Handel 
JA.se:	  Växande	  svenskt	  handelsunderskott	  för	  
livsmedel.	  Under	  2015	  blev	  handelsbalansen	  
mellan	  export	  och	  import	  minus	  47	  miljarder	  
kronor.	  Av	  de	  större	  livsmedelsgrupperna	  är	  
det	  endast	  spannmål	  som	  kan	  visa	  ett	  positivt	  
handelsnetto.	  

ATL.nu:	  Svensk	  mjölk	  EU:s	  stora	  förlorare.	  
Medan	  mjölkinvägningen	  i	  EU	  väntas	  ha	  ökat	  
med	  nästan	  fem	  procent	  marginaliseras	  
Sverige,	  där	  produktionen	  backar.	  

PigProgress:	  Spansk	  grisproduktion	  når	  
rekordnivåer.	  Spanien	  har	  gått	  om	  Tyskland	  
som	  landet	  med	  den	  största	  grisproduktionen	  
inom	  EU.	  Man	  är	  också	  det	  land	  inom	  EU	  som	  
exporterar	  mest	  griskött,	  främst	  till	  Kina,	  
Japan	  och	  Sydkorea.	  	  

ATL.nu:	  Mjölkpriset	  upp	  2,1	  procent.	  
Mjölkprisindex	  steg	  med	  2,1	  procent	  efter	  
tisdagens	  mejeriauktion	  Global	  Dairy	  Trade.	  
Det	  var	  den	  kraftigaste	  uppgången	  sedan	  
december	  förra	  året.	  

JA.se:	  Mjölkkronan	  drog	  in	  113	  miljoner	  
kronor.	  Sedan	  september	  har	  Icas	  kunder	  haft	  
möjlighet	  att	  betala	  en	  krona	  extra	  för	  
mjölken	  i	  butikerna.	  När	  kampanjen	  nu	  
avslutades	  hade	  målet	  på	  100	  miljoner	  kronor	  
passerats	  med	  råge.	  

GlobalMeatNews:	  Mexikos	  begynnande	  
ekologiska	  köttproduktion	  kan	  få	  lyft	  av	  EU-‐
avtal.	  EU	  och	  Mexiko	  har	  inlett	  samtal	  för	  att	  
nå	  ett	  bilateralt	  handelsavtal	  om	  ekologiska	  
produkter.	  

Lantbruk.com:	  Kvinnor	  extra	  noga	  med	  att	  ha	  
svensk	  mjölk	  i	  glaset.	  En	  stor	  majoritet	  anser	  
att	  det	  är	  viktigt	  att	  mjölk,	  smör	  och	  ost	  är	  
gjorda	  på	  svensk	  mjölkråvara.	  Det	  visar	  en	  
undersökning	  som	  gjorts	  på	  uppdrag	  av	  LRF.	  

Lantbruk.com:	  Rekordpriser	  för	  svenska	  
slaktgrisar.	  Prisskillnaden	  mellan	  en	  svensk	  
och	  en	  tysk	  gris	  har	  kanske	  aldrig	  varit	  större	  
än	  nu	  och	  förklaringarna	  finns	  både	  i	  Sverige	  
och	  på	  världsmarknaden.	  


