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

Antibiotika
FeedNavigator: FAO: Mer kunskap behövs om
antibiotikaresistens. I en ny rapport från FAO
försöker man kartlägga mekanismerna bakom
spridning av antibiotikaresistens inom
djurhållningen.
Phys.org: Minskning av användningen av
bredspektrumantibiotika är nödvändigt. I en
studie av antibiotikaanvändning på mjölkgårdar i Österrike framkom en hög användning
av vissa antibiotika, särskilt cefalosporiner.

JA.se: "Var är det svenska antibiotikafria
köttet?" Sverige är bäst i klassen avseende
antibiotikaanvändning till livsmedelsproducerande djur. Är det rimligt att det nu är
danskarna som är först ut med att erbjuda
antibiotikafritt kött?
JA.se: ”Antibiotikafritt” behöver inte märkas
upp. Att sortera ut djur som aldrig blivit
behandlade med antibiotika och sälja som
"antibiotikafritt kött" är inte aktuellt i Sverige.

CIDRAP: Grisskötare i riskzonen för MRSAinfektioner. En studie i PLoS One ger nya
belägg för den potentiella risken för LA-MRSA
hos grisskötare och deras familjer.

SVT.se: Rekordhög köttimport – antibiotikan
ökar. I Sverige används lite antibiotika till djur,
men vår hunger efter importerade mat bidrar
till en ökad antibiotikaanvändning.

ATL.nu: Får själv ge djuren antibiotika.
Nyligen blev betydelsen av att själv kunna
behandla sina kor tydlig för Sveninge Ågren
när en ko drabbades av akut mastit.

JA.se: Spridningen av MRSA hade kunnat
stoppas. Enligt en dokumentär från DR avslog
danska livsmedelsmyndigheten under sex år
systematiskt råden från forskare om att
bekämpa MRSA i danska avelsbesättningar.

SVT.se: ”En våldtäkt på ett av medicinens
största mirakel”. Antibiotika är en ovärderlig,
men hotad resurs inom sjukvården. Professor
Björn Olsen anser att problemet delvis beror
på att det globalt strösslas med antibiotika i
köttproduktionen.

Politiken.dk: Minister lovar uppstramning
efter MRSA-misslyckande. Allmänheten kan se
fram emot bättre information, lovar
livsmedelsminister Esben Lunde Larsen.

ATL.nu: Vill exportera svensk antibiotikasuccé.
Sverige är bäst i EU när det handlar om att
minimera användningen av antibiotika. "Men
det finns fortfarande mer att göra, vi kan alltid
bli bättre", säger professor Susanna
Sternberg-Lewerin.

PigWorld: Antibiotikainformation till en
bredare publik. En ny webbsida som
presenterar fakta om antibiotika i
djurhållningen och ger råd för att bromsa
utvecklingen av antibiotikaresistens har
lanserats av alliansen Responsible Use of
Medicines in Agriculture (RUMA).

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
FoodNavigator: Djurvälfärdsmärkning – att ta
ut ett merpris på något som borde vara den
legala miniminivån? Danmark lanserade
nyligen sin märkning och Tyskland har nu
aviserat ett liknande arbete. Men borde inte
god djurvälfärd vara ett minimikrav i
lagstiftningen snarare än en premiumprodukt?
Lantbruk.com: Ny djurskyddslag kan skjutas
upp. Arbetet med förslaget till ny
djurskyddslag ser ut att bli ytterligare
försenat.
Lantbruk.com: Hårdare tag mot plågsamma
djurtransporter. Elva länder slöt upp bakom
Sveriges krav om skärpta tag mot plågsamma
djurtransporter då frågan togs upp i Bryssel.

PigProgress: EU-veterinär kräver datadriven
djurhälsovård. Vid sidan av frågan om
antibiotikaresistens, har knappast något ämne
diskuteras så intensivt i det tyska samhället
som hur djuren hålls, enligt en veterinär som
förklarade sina visioner i ämnet på Eurotier.
ATL.nu: Djurskyddskrav kvar i ny lag om
offentlig upphandling. Finansutskottet
godkänner de delar som rör krav på djurskydd
i nivå med svensk lag.
ATL.nu: Bra ben ger fruktsammare sugga. Att
avla fram bättre ben på suggorna skulle öka
både livstid och produktion och minska
utslagningen i förtid.

Handel
ATL.nu: Mjölkproducenter vinner på handel.
EU:s grisproducenter och mjölkbönder har
mest att vinna på att unionen sluter
handelsavtal. Svårast får nötköttsuppfödarna,
konstaterar en ny rapport.

ATL.nu: Arla planerar fler höjningar av
mjölkpriset. Arla Foods finansdirektör Natalie
Knight utlovar fler höjningar. "För
mjölkbönder är inte det här någon Black
Friday - det här är en bra fredag".

ATL.nu: Trumps seger hinder för TTIP.
Frihandelsavtalet mellan USA och EU kommer
inte att slutförhandlas. Det säger Tysklands
förbundskansler Angela Merkel enligt
nyhetsbyrån AFP.

JA.se: Allt fler vill ha svenska livsmedel. Mer
än varannan konsument tycker att
svenskproducerat är en av de viktigaste
faktorerna i affären. Förra året var den siffran
48 procent, enligt en undersökning från
Demoskop.

FriKöpenskap: Då kommer
livsmedelsstrategin. En optimistisk
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) uppgav
att arbetet med livsmedelsstrategin skulle
vara klart i slutet av sommaren och att en
proposition skulle läggas fram under hösten.
Men nu är ett förslag på gång.

Lantbruk.com: EU-lag ska ge bonden rättvist
betalt. EU bör stifta lag för att stärka
bönderna mot handeln och förhindra orättvis
prissättning. Det förslaget presenterade en
särskild expertgrupp för jordbrukskommissionär Phil Hogan.
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