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

Antibiotika
Statnews.com: Kryphål i regelverket kan
underminera kampen mot
antibiotikaresistens. FDA:s kommande
rekommendation som syftar till att minska
onödig användningen av antibiotika i
djurhållningen har brister som kan innebära
att den inte leder till den önskade
minskningen, visar en ny rapport.
TheGuardian: LA-MRSA hittad i brittiskt
fläskkött. Kött från brittiska grisar har visat sig
vara smittade med LA-MRSA. Det har också
konstaterats att det finns ett kryphål i
importbestämmelserna som gör det möjligt
att importera MRSA-infekterade grisar från
Danmark.
Pig-World: Forskare redogör för fakta om LAMRSA. Tre ledande forskare på djursjukdomar
försäkrar att riskerna för att smittas med LAMRSA är låg, efter rapporter i brittisk media
om MRSA-förekomst på griskött.
NewFood: Parlamentsledamöter i
Storbritannien uppmanar dagligvaruhandeln
att ta ansvar i antibiotikafrågan. Utifrån
rapporter de senaste veckorna om
multiresistent E. coli och förekomst av MRSA
uppmanar man dagligvaruhandeln att bl.a.
införa ett förbud mot rutinmässig
antibiotikaanvändning.

CPH-Post: Danska MRSA-infekterade grisar
risk för hela Europa. Danska grisar och
fläskprodukter som smittats med MRSA
bakterier som är resistenta mot många
antibiotika dyker upp i hela Europa, inklusive
Storbritannien och Polen.
Lantbruk.com: Bucht vill stoppa spridning av
MRSA. Regeringen ger bidrag till
branschorganisationen Svenska Köttföretagen,
i ett försök att stoppa spridningen av
antibiotikaresistenta MRSA-bakterier.
JA.se: Arbetskraft smittar grisar med MRSA.
Trots att Norge har ett förbud mot att
importera danska grisar, har dansk MRSA
kommit in landets besättningar. Det tros vara
människor som fört med sig smittan.
DN.se: Ökad användning av antibiotika till djur
inom EU. Flera länder i Europa ökar sin
användning av antibiotika i djuruppfödningen,
visar ny statistik. En stor del av köttet som
importeras hit kommer från länder där djuren
får mer än tio gånger så mycket antibiotika
som i Sverige.
Foodtank.com: Ekologisk djurhållning viktigt
för att minska antibiotikaresistens. Enligt en
rapport från Organic Center är ekologiskt kött
det bästa valet som konsumenterna kan göra
för att minska risken för antibiotikaresistens.

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 .

TheGuardian: Vi äter mer ”antibiotikafri”
kyckling. Men hur är läget då det gäller
nötkött? Företag som Perdue och Tyson Foods
jobbar med att minska eller fasa ut
användningen av antibiotika i
kycklinguppfödningen. Gris- och
nötköttsproducenter borde haka på.

FG-Insight: Det är möjligt att minska
antibiotikaanvändningen. I en brittisk
undersökning anser tillfrågade mjölkbönder
att det är möjligt att minska
antibiotikaanvändningen med i
storleksordningen 20-30 %.

Djurskydd
Forskning.se: Det glappar i regelverken för
svenskt djurskydd. Svenskt jordbruk har
strängare krav på djurskydd än många andra
länder, och idag görs det både statliga och
privata kontroller på gårdarna. – Att skydda
djur från onödigt lidande är ett övergripande
mål, men samtidigt finns det ett antal
smärtsamma eller obehagliga företeelser som
faktiskt tillåts, säger SLU-forskaren Frida
Lundmark.
Lantbruk.com: Ny dansk grismärkning
kommer till våren. Till våren ska den danska
märkningen för griskött nå butikshyllorna.
Men i stället för stjärnor blir det hjärtan som
symboliserar djurvälfärden.

HuffingtonPost: Protester mot förslag till
riktlinjer för märkning av ”etiskt kött”.
Konsument- och djurskyddsgrupper i USA
protesteraer mot förslag till nya riktlinjer för
märkning av etiskt producerat kött. Man ser
förslaget som missvisande då det är upp till
det enskilda jordbruksföretaget att definiera
vad som avses med etiskt.
Aftonbladet: 1 771 dagar har gått – och
djuren får lida. I landet som vill vara världens
bästa för djuren är verkligheten en annan och
här finns stora djurskyddsproblem. Problem
som till stor del skulle kunna lösas med en ny,
modern djurskyddslag, skriver Djurskyddet
Sverige.

Handel
FoodNavigator: Konsumenter värdesätter
ursprungsmärkning av kött, och då främst på
hela detaljer. För processat kött, som t.ex.
färdigmat och pizza, värderades
ursprungsmärkning inte lika högt, enligt en
brittisk studie.
ATL.nu: Svensk grisnäring med framtidstro.
Äntligen ger de svenska reglerna om
antibiotika, kastrering och svanskupering
utdelning i plånboken.

GlobalMeatNews: Irland notifierar förslag om
obligatorisk ursprungsmärkning av kött till EUkommissionen. Märkningen föreslås omfatta
färskt, kylt och fryst kött från gris, får, get och
kyckling.
ATL.nu: Atrias svinkött exporteras till Kina.
Kinesiska myndigheter har beviljat exportlov
till den finländska livsmedelskoncernen Atria
att leverera svinkött till Kina.
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