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Antibiotikaspaning vecka 38-39 2016     2016-10-03 

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

ti l l  l ivsmedelsproducerande djur 

Antibiotika 

Bloomberg.com: Antibiotikafri grisproduktion 

i Kina. På Shen Jian-Ping grisgård utanför 

Shanghai är smittskydd nära nog en besatthet. 

PigProgress: Antibiotikareglering - en global 

översikt. Djurhälsoexperten David Burch gör 

en djupdykning då det gäller lagstiftning och 

sammanfattar på en global skala.  

Life-time.se: FN-deklaration mot 

antibiotikaresistens antagen. Toppmötet om 

antibiotikaresistens i FN:s generalförsamling 

beskrivs som ett viktigt steg på vägen. Men nu 

måste konkreta åtgärder genomföras av 

medlemsländerna.  

PEWtrusts.com: Vad är ansvarsfullt 

antibiotikaanvändning-och varför är det 

viktig? En analys av tre centrala kriterier. 

TV4play.se: Professorn om multiresistenta 

bakterier: "Det krävs att en kändis dör". Förra 

veckan samlade FN medlemsländerna med 

målet att sätta ihop en global plan. Björn 

Olsen, professor och infektionsläkare på 

Akademiska sjukhuset Uppsala kommenterar. 

Nation.co.ke: Världsbanksrapport: 

Antibiotikaresistens kan utlösa finanskris. 

Spridningen av infektioner som inte går att 

behandla skulle driva upp till 28 miljoner 

människor i extrem fattigdom år 2050, och det 

skulle även leda till minskad 

animalieproduktion. 

SSI.dk: Ny variant av MRSA hos danska 

slaktgrisar. I en ny studie har forskare för 

första gången upptäckt en ny variant av MRSA 

(MECC-MRSA) i en dansk svinbesättning. De 

har också visat att bakterien har överförts 

mellan djur och människa. 

ScienceDaily: MRSA kan spridas via fjäderfä. 

En ny studie visar att en ny form av MRSA kan 

spridas till människor genom konsumtion eller 

hantering av fjäderfä. 

TheLancet: Kina förbjuder kolistin som 

fodertillsats. Förbudet innebär att 

användningen av kolistin som 

tillväxtstimulerare minskar med 8 000 ton. 

FarmersWeekly: Brittiska regeringen vill 

minska med 20 %. Målet är att minska 

antibiotikaanvändning till lantbruksdjur till i 

genomsnitt 50 mg/kg år 2018. 

MaskinBladet.dk: Professor fruktar att det är 

kört när det gäller MRSA. Professor Frank 

Møller Aarestrup från DTU tror att brist på 

insatser mot MRSA i den danska 

grisproduktionen kan innebära att vi måste 

lära oss att leva med multiresistenta bakterier. 

DN: Rekordlåg användning av antibiotika i 

norsk fiskodling. 1987 använde norska 

fiskodlingar 48 ton antibiotika. Sedan dess har 

mängden minskat med 99 procent. 
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DR.dk: Fødevarestyrelsen ska redogöra för 

MRSA-hantering. Efter att en dokumentär om 

MRSA visats i dansk TV kräver nu miljö- och 

matminster Esben Lunde Larsen en rapport 

från Fødevarestyrelsen senast 26. oktober 

2016. 

DN: Var femte gråtrut bär på multiresistenta 

bakterier. I Sverige bär var femte gråtrut på 

multiresistenta bakterier. I södra Europa är 

antalet betydligt högre, åtta av tio. 

GlobalMeatNews: Förändringens vindar i 

USA:s grisnäring. National Pork Board anser 

att näringen är väl förberedd på den 

förändrade antibiotikalagstiftning som införs 1 

januari 2017.  

VeckansAffärer: Snabbmatsjättarna som är 

sämst på att minska bruket av antibiotika. 

Många av kedjorna får bottenbetyg i den nya 

rapporten, men det finns de som skärpt sig 

ordentligt. 

Djurskydd 

JA.se: Går hög produktion och etik hand i 
hand? På Växa Sveriges konferens var en 
programpunkt ett samtal om produktion och 
etik. 
 

DN.se: Svensk djuromsorg exporteras. 

Hälsingestintans koncept för mobil slakt 

exporteras till Frankrike. 

Handel 

ATL.nu: Importen av mat ökar. Nya siffror från 

Jordbruksverket visar att importen av 

jordbruksvaror och livsmedel ökar mer än 

exporten. 

JA.se: Många ville söka stöd om minskad 

produktion. Den 27 september meddelade EU-

kommissionen att pengarna har räckt till alla 

som anmält sig till stödet om minskad 

mjölkproduktion i omgång ett. I Sverige var 

det 495 personer som sökte. 

ATL.nu: Kan inte möta efterfrågan på 

ekokyckling. Marknaden skriker efter 

ekologisk kyckling. Men den svenska 

produktionen klarar inte av att möta 

marknadens efterfrågan. 

ATL.nu: Bättre lönsamhet för mjölken i 

Sverige. Bättre lönsamhet för konventionell 

mjölk i Sverige. Det visar den senaste 

Mjölkrapporten. 

ATL.nu: EU:s handelsministrar redo att 

godkänna frihandelsavtal. EU:s 

handelsministrar enades på fredagen om att 

de kan godkänna frihandelsavtalet med 

Kanada i oktober. 

JA.se: Största mjölkprishöjningen på sex år. 

Den 1 oktober höjer Arla mjölkpriset med 20,1 

öre per kilo. Det är den största höjningen av a 

contopriset sedan juni 2010.  

Reuters.com: Investerare uppmanar 

livsmedelsföretag att övergå från kött till 

vegetabilier. En grupp av 40 investerare som 

förvaltar $ 1,25 biljoner har inlett en kampanj 

för att uppmuntra 16 globala 

livsmedelsföretag att hantera de  hållbarhets 

risker som industriell djurhållning innebär och 

att utöka utbudet av växtbaserade 

proteinkällor. 
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