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

Antibiotika
FeedNavigator.com: Amerikanska
köttproducenter ifrågasätter antibiotikarapportering. Branschorganisationerna anser
att djurslagsuppdelad försäljningsstatistik bl.a.
riskerar att förvirra för konsumenterna.
LancasterFarming.com: Vid övergång till
antibiotika fri produktion – förbättra
smittskyddet. Alltfler tror att antibiotikafri
produktion är en trend som kommer att
stanna. Men det finns utmaningar att hantera.
WashingtonPost: För andra gången har mcr-1
detekteras från gris. Fyndet har gjorts i ett
provtagningsprogram som omfattat drygt 50
000 prover från djur, livsmedel och människor.
FGInsight.com: Snabb minskning av
antibiotikaanvändningen kan riskera
djurvälfärden. Brittiska grisveterinärer varnar
för negativa följder för djurvälfärd om
möjligheten att använda antibiotika
begränsas.
EcoWatch.com: Chiles laxindustri använder
nya rekordnivåer av antibiotika. En ny rapport
visar att Chiles laxproducenter använder
rekordnivåer av antibiotika, p.g.a. ett utbrott
av en allvarlig bakteriesjukdom.
GlobalMeatNews: FAO vill se mer agerande
då det gäller antibiotikaresistens. Mer insatser
behövs från Europa för att stötta fattigare
länder i att ta itu med det växande hotet från
antibiotikaresistens, säger generaldirektören
för FAO.

DN.se: Ingen antibiotika i svenska livsmedel.
Det är sällan tester av kött, fisk och andra
svenska livsmedel från djurvärlden har rester
av läkemedel, visar Livsmedelsverkets rapport.
Saigon-GPDaily: Överanvändning av
antibiotika bidrar till antibiotikaresistens. En
undersökning från 2015 där fem regioner i
Vietnam ingick visade att antibiotika gavs
rutinmässigt till livsmedelsproducerande djur i
intensiva anläggningar.
JA.se: Fortsatt låg antibiotikaresistens hos
svenska djur. Enligt en ny rapport från
Folkhälsomyndigheten och Statens
veterinärmedicinska anstalt har svenska djur
ett fortsatt gott resistensläge för bakterier.
NewsOresund.se: Stor efterfrågan på danska
grisar som föds upp utan antibiotika.
Efterfrågan var stor när kött från danska grisar
som föds upp utan antibiotika introducerades
i butikskedjan Bilka i förra veckan.
FoodSupply.se: Findus sågar WWF-rapport.
Findus, som importerar kycklingkött från
Thailand, känner inte igen beskrivningen av en
galopperande antibiotikaanvändning.
NationalGeographic/ThePlate: Gödsel och
markmiljön – vilken är betydelsen för
spridning av antibiotikaresistensgener? Under
de senaste månaderna har forskare
rapporterat att markmiljön runt djurgårdar
kan fungera som en inkubator där bakterier
kan byta antibiotikaresistensgener.

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: Djupströbädd leder till högre
djurvälfärd för grupphållna suggor jämfört
med helspalt. Såväl cortisolhalt i saliv och
förekomst av hälta var lägre hos suggor som
hölls på djupströbädd, visar en fransk studie.
Lantbruk.com: Nya krav för danska mjölkkor.
Den 1 juli träder nya regler i kraft för danska
mjölkkor. Reglerna ska bidra till en bättre
djuromsorg och reglerar bland annat hur stora
foderplatserna ska vara och hur ofta klövvård
ska genomföras.

TheGuardian: Djurskyddsmyndighet
efterfrågas efter djurmisshandel på slakteri.
Nötköttsindustrin i Australien har upphört
med levandedjur-export till tre vietnamesiska
slakterier efter filmer av djur som klubbas ihjäl
har spridits, och diskussion förs nu hur
djurskyddet kan stärkas.

.

Handel
GlobalMeatNews: Danmark kan förlora
marknadsandelar om TTIP blir verklighet. Om
handelsavtalet går igenom kan griskött från
USA tränga ut danskt griskött från EUmarknaden, varnar den danska
miljöorganisationen NOAH.
ATL.nu: Stärk bonden mot industri och handel.
Bönderna måste ges vassare vapen för att
kunna förhandla fram rättvisa priser och inte
skrämmas till tystnad av livsmedelsindustrins
och handelns jättar, slår EU-parlamentet fast i
en resolution som antogs i dag, tisdag.
Lantbruk.com: Mjölkkrisen får svenskt kött att
backa. Årets tre första månader startade svagt
för svenskt kött. Konsekvenser av mjölkkrisen
bedöms vara en av huvudorsakerna.
ATL.nu: Nötkött har aldrig varit mer lönsamt.
Enligt Jordbruksverket har det aldrig varit en
så god affär som nu för svenska bönder att
sälja nötkött.

JA.se: Livsmedelsstrategin hos oppositionen.
Många har den senaste tiden undrat vad som
händer med livsmedelsstrategin, nu har den
skickats ut till samtliga riksdagspartier.
ATL.nu: Kräver att EU slutar köpa mjölk. Nu
kräver holländska paraplyorganisationen
Dutch Dairy Board (DDB) att EU ska sluta köpa
mjölk och att produktionen i stället ska
minskas.
JA.se: Tyskland ska minska mjölkinvägningen.
Tyskland har nu valt att införa ett statsstöd till
de mjölkbönder som frivilligt reglerar sin
produktion. Målet är enkelt, mindre mjölk till
bättre priser.
ATL.nu: Jordbruksutskott kräver bibehållen
stödbudget. Jordbrukets del av EU:s budget
får inte minska, anser EU-parlamentets
jordbruksutskott.
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