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Antibiotikaspaning är ett nyhetsbrev som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd och handelsfrågor med koppling
till livsmedelsproducerande djur

Antibiotika
PigProgress: Antibiotikaanvändning och
resistens hos människor. Det verkar finnas en
ständig flod av attacker mot antibiotikaanvändningen inom grisindustrin just nu,
anser krönikören David Burch.
JA.se: Antibiotika ökar metanutsläppen. Enligt
en studie ledd av Tomas Roslin på SLU
påverkar antibiotika kons avföring och de djur
som lever där.
CNN: Pizza Hut reducerar antibiotikaanvändningen. Från mars 2017 kommer man
inte köpa upp kyckling som har fått antibiotika
som klassas som viktiga för humanmedicinen.
ThePoultrySite: Världsorganisationen för
djurhälsa (OIE) presenterade strategi mot
antibiotikaresistens. Den nya strategin från
OIE syftar till att bevara effektiviteten av
antibiotika som används i veterinärmedicin ,
värna djurens välbefinnande och en
ansvarsfull användning av antibiotika som är
kritiskt viktiga för humanmedicinen.
Reuters.com: EMA föreslår gräns för
colistinanvändning. Användningen av colistin
inom djurhållningen bör sänkas med två
tredjedelar för att begränsa spridningen av
farlig antibiotikaresistens , anser Europeiska
Läkemedelsverket. Myndigheten föreslår en
maxgräns på 5 mg/PCU.

Phenomena: mcr-1 detekterad i USA.
Resistensgenen mot colistin har isolerats från
en patient i USA och, separat från det, även i
ett i prov från slaktad gris.
ThePigSite: Mindre antibiotika utan sänkt
lönsamhet. Vid ett möte där EU:s hälso- och
jordbruksministrar träffades presenterades en
rapport som visar att det går att förebygga
infektioner på grisgårdar, med bibehållen
lönsamhet.
Lantbrugsavisen.dk: Inköp av antibiotika
under kontroll. Det försiggår ingen systematisk
illegal import av antibiotika till djur i Danmark.
Det visar en rapport från fødevarestyrelsen.
ATL.nu: Nya program ska skydda gris och nöt.
Två nya smittskyddsprogram ska förebygga
smitta i nöt- och grisbesättningar.
JA.se: Världsnaturfonden WWF: "Undvik
importerat kött". I årets upplaga av WWF:s
köttguide har det femte kriteriet ”antibiotika”
tillkommit.
JA.se: Grossisten angående antibiotika: ”Det
här är helt nytt för oss”. Efter att
Världsnaturfonden, WWF, publicerat nya
Köttguiden, har pressen gällande framför allt
den thailändska kycklingen fått fäste i
medierna.

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 .

Djurskydd
PigProgress: Magsår hos grisar : En utmaning
för Danmark. Under flera år har danska
forskare fokuserat på magsår hos grisar och
hur man kan undvika det. Nu har en ny
rapport publicerats som tittar på fodrets roll.

ATL.nu: Få lantbrukare får djurförbud. Det
visar ATL:s genomgång av de 279 djurförbud
som landets länsstyrelser utfärdade förra året.
Det stora flertalet handlar i stället om
personer som vanvårdat sällskapsdjur.

Handel
JA.se: Ryssland väntas förlänga embargot till
2017. Enligt uppgifter från ryska nyhetsbyrån
Tass, har ett förslag angående en förlängning
av embargot på livsmedel från EU och USA
lagts tagit fram. Skulle detta godkännas väntas
embargot förlängas till slutet av 2017.
GlobalMeatNews: TPP kommer öka tillväxten
för USA:s nötköttssektor. Handelsavtalet
Trans-Pacific Partnership (TPP) kommer att
hjälpa nötköttsproducenter bli mer
konkurrenskraftiga, anger en ny studie.
JA.se: Intervention för mjölkpulver kan höjas
igen. Interventionen på 218 000 ton
mjölkpulver är uppnått och Phil Hogan
meddelar att kommissionen ska föreslå
ytterligare en höjning till 350 000 ton.
ATL.nu: Arla: "Stor obalans på marknaden".
Arlas mjölkbönder måste räkna med att
betalningen för det de producerar ligger kvar
på en mycket låg nivå ett tag till.
Ekonomidirektören Natalie Knight spår ingen
ljusning den närmaste tiden.
ATL.nu: EU-länder krävs på ställningstagande
om TTIP. Vill ni ha ett eller inte? Vid
toppmötet i juni vill EU-kommissionen se
medlemsländerna bekänna färg om handelsoch investeringsavtalet med USA.

JA.se: Mer premium och fler lokalproducerade
livsmedel. Fler och fler livsmedelsföretag
arbetar aktivt för att möta konsumenternas
efterfrågan på närproducerade
premiumprodukter, det visar en färsk enkät
som bransch- och arbetsgivarorganisationen
Livsmedelsföretagens sammanställt med sina
medlemmar.
SvD.se: ”Därför behöver Sverige TTIP-avtalet”.
Det är genom handel vi har byggt upp vår
ekonomi och vår välfärd. Sverige står särskilt
väl rustat för att dra nytta av den ökande
handel som kommer kunna möjliggöras
genom TTIP-avtalet, skriver Ann Linde (S) och
Cecilia Malmström (L).
JA.se: Mer svenskt i Icas mejerihylla. I och
med nya produktionsavtal med Skånemejerier
kommer 90 procent av Icas egna
mejeriprodukter och 67 procent av den egna
osten vara gjord på svensk mjölk.
Lantbruk.com: Kineserna vet för lite om
svensk mat. Möjligheterna att öka
livsmedelsexporten till Kina är goda, men
konkurrensen är stenhård och bland kineserna
är Sverige okänt som matland. Det konstaterar
Andreas Scheibenpflug, projektledare vid
halvstatliga Business Sweden i Peking.
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