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

Antibiotika
Gunnela.nu: Sverige har dålig koll på HUR
antibiotika används till djur. I Sverige är vi
duktiga på att hålla djur friska och har därmed
låg antibiotikaförbrukning. Men fortfarande
saknas fungerande offentliga system för
datainsamling på gårdsnivå.
FoodSafetyNews: NARMS rapporterar att
antibiotikaresistens hos Salmonella är fortsatt
hög. Den senaste rapporten om
antibiotikaresistens hos livsmedelsburna
mikroorganismer från USA:s nationella
antibiotikaresistensövervakning, NARMS, visar
att förekomsten av multiresistens hos en
vanlig Salmonella-serotyp är över 40 procent.
PigProgress: Lönsamt utan antibiotika. Ny
forskning visar att alternativa strategier för att
säkerställa djurens hälsa både minskar
antibiotikaanvändning och ökar lönsamheten.
ScienceMagazine: Kina tar tag i
antibiotikafrågan. Enligt en ny nationell
handlingsplan kommer man bl.a. verka för
ansvarsfull antibiotikaanvändning för att
motverka ökad utveckling av
antibiotikaresistens.

FeedNavigator: Konsumenter i både USA och
Brasilien vill få bort antibiotika i
djuruppfödningen. Enligt en undersökning
beställd av Cargill skulle 54 % av
konsumenterna i USA och 69 % i Brasilien
föredra att köpa kött där antibiotika inte
används i produktionen.
UNT.se: Toavatten renas i unikt test på Ackis.
Toalettvatten på Akademiska sjukhuset ska
renas från läkemedelsrester. Försöket är det
första i världen i sitt slag, enligt sjukhuset.
SVA.se: Minskad förekomst av resistenta
bakterier ett möjligt mervärde i ekologisk
grisproduktion. En ny studie där fyra länder
ingick visar att antibiotikaresistens är mindre
vanligt hos E. coli från grisar i ekologisk än i
konventionell uppfödning. Det var också stora
skillnader i resistens mellan länderna inom
samma produktionstyp.
FeedNavigator: Minnesota tar steg mot
ansvarsfull antibiotikaanvändning. En femårig
One Health-plan har antagits, som bland annat
tar upp antibiotikaanvändning inom
djursektorn.

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
ATL.nu: Projekt halverade dödligheten.
Kalvdödligheten halverades i ett danskt
projekt för ekologiska mjölkproducenter när
tävling och samarbete mellan gårdar
kombinerades.

FoodSafetyNews: Obama stärker djurskyddet
för unga kalvar. Genom en lagändring har det
blivit otillåtet att skicka sjuka kalvar till slakt
men fortfarande saknas federala djurskyddsregler då det gäller slakt av fjäderfä.

DeutscheWelle: Ny lagstiftning föreslås i
Tyskland för att minska djurhållningens
strukturrationalisering. Initiativet har tagits av
miljöministern och jordbruksministern har
meddelat att djurskyddet ska förbättras för
lantbrukets djur.

P4Malmöhus: Svensk knorr uppmärksammas.
Svenska grisknorrar framhålls som ett
föredöme i Europa. I EU-kommissionens
nyhetsbrev för jordbruksfrågor skrivs det att
fler länder borde göra som Sverige och låta
knorren sitta kvar.

Handel
Lantbruk.com: En av fem vill äta mindre kött.
Det vegetariska sortimentet är på stark
frammarsch i butikerna. Var femte konsument
tänker dra ned på rött kött under 2016.
ATL.nu: Dyrare dansk smågris efter kinesisk
efterfrågan. Danske Svineproducenter justerar
upp priset på smågris för 2016 med 20 kronor.
Bakom prisjusteringen ligger Kinas ökade
import av griskött.
JA.se: Ökad grisslakt, minskad nötslakt. Den
svenska grisslakten ökade under andra
kvartalet med 0,2 procent. Samtidigt
minskade nötslakten 0,5 procent. Procentuellt
sett stod getslakten för den största ökningen.
Lantbruk.com: Arla höjer priset. Arla höjer
avräkningspriset för konventionell mjölk 1
september. Höjningen är 1,25 eurocent (cirka
11,8 svenska öre). Avräkningspriset för
ekologisk mjölk är däremot oförändrat.

ATL.nu: Testar ny affärsmodell.
Slakteriföretaget Hälsingestintan lockar nu
lantbrukare att ta rollen som djurskötare
medan ägandet av djuren ligger hos
Hälsingestintan.
JA.se: Uppåt för eko. Den ekologiska
produktionen ökade förra året inom flera
produktionsgrenar. Mejeriprodukter, ägg och
även slakt av grisar och slaktkycklingar ökade.
ATL.nu: Fortsatt höga avräkningspriser.
Avräkningspriserna för nötkött fortsätter ligga
på en mycket hög nivå i Sverige. Samtidigt är
efterfrågan på svenskt griskött fortsatt god.
Lantbruk.com: Konsumenter söker nya
proteinkällor. Att allt fler söker andra
proteinalternativ än rött kött innebär ett
tydligt skifte i konsumenternas sätt att tänka
kring mat.
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