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

Antibiotika
UNT.se: "Vi kommer att se fler dödsfall även i
Sverige". Kampen mot antibiotikaresistens har
nu för första gången hamnat på högsta nivå: i
FN. Uppsalaprofessorn Otto Cars utsågs i
veckan att sitta med i den expertgrupp som
ska samordna FN:s arbete mot resistens.

JA.se: Hur förebygger vi mastit? En av det
vanligaste orsakerna till att mjölkkor får
antibiotika är mastit, en juverinflammation. I
ett projekt ska nu forskare undersöka hur
svenska lantbrukare arbetar för att förebygga
sjukdomen.

JA.se: Fortsatt arbete mot
antibiotikaresistens. Folkhälsomyndigheten
och Jordbruksverket ska tillsammans med
andra myndigheter och icke-statliga aktörer
jobba fram en handlingsplan gällande just
antibiotikaresistens.

BangkokPost: Konsumentgrupp efterlyser
reglering av antibiotikaanvändning. En grupp
konsumentaktivister uppmanar regeringen att
ta itu med problemet med läkemedelsresistenta bakterier hos djur, efter att spår av
antibiotika har påvisats i prover från griskött
från lokala marknader.

JA.se: Antibiotikaresistens "Infektioner känner
inga gränser". I samband med att Vreta
Kluster i Östergötland firade femårsjubileum
passade man på att hålla en seminariedag, där
viktiga ämnen som framtidens rekrytering och
antibiotikaresistens lyftes.
Lantbrugsavisen.dk: Danska grisbönder
önskar lång utfasningstid för zink. Den
europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, vill
förbjuda användningen av zink i medicinskt
syfte till gris. Organisationen Danske
Svineproducenter befarar att övergångsperioden blir allt för kort, och att det leder till
att förbrukningen av antibiotika i samband
med avvänjning kommer att öka.
SR.se: Kyckling misstänks sprida resistens.
Thailändsk kyckling är en av flera köttsorter
som misstänks sprida antibiotikaresistens.

VietnamNews: Undersökning påvisade
bakterier och antibiotika i fläskkött. I en studie
har salmonella påvisats i 44 % fläskkött
inhandlat på lokala marknader. Samma
forskar-team har i en annan studie påvisat
förekomst av kloramfenikol i 11 % av prover
från grisfoder och i 4 % av prover av fläskkött.
AberdeenJournal: Soil Associations
antibiotikakampanj kritiseras. Soil Associations
kampanj för minskad antibiotikaanvändning
inom lantbruket har beskrivits som
"splittrande och felaktig".
PigWorld: Antibiotikaanvändningen inom
jordbruket minskar snabbare än inom
sjukvården. Detta framkom när
rekommendationerna från O’Neill-rapporten
debatterades i House of Commons.

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: Kastrering utan bedövning
fortfarande vanligt. Mindre än ett år före
branschens deadline är kastration av grisar
utan bedövning fortfarande det som
dominerar inom EU.
GlobalMeatNews: Köttorganisation försvarar
kritiserad boskapshandel. Den europeiska
branschorganisationen för kött- och
charkföretag, UECBV, försvarar export, och
hävdar djurskyddsorganisationernas rapporter
om brutal behandling av djur som
transporteras till Mellanöstern inte är
representativ.

GlobalMeatNews: EU-kommissionen vill
förbättra djurskyddet för djurtansporter till
länder utanför EU. Europeiska kommissionen
kommer att fortsätta med åtgärder inom sitt
ansvarsområde för att förbättra djurskyddet
för boskap som transporteras till länder
utanför EU, efter att en utredning påstås visa
att djur utsätts för brutal behandling.
ATL.nu: Tar avstånd från embryoöverföring.
Gotlandsfårsföreningen kan inte acceptera
metoden av djuretiska skäl.

Handel
JA.se: Lägre produktion ger högre pris.
Ekonomin för Sveriges mjölkbönder är på väg
upp. Mjölkpriset har stigit med 28 respektive
10 procent för konventionell och ekologisk
mjölk på ett år. Samtidigt har produktionen i
Sverige minskat.
SVT.se: Misstänkt köttskandal i Brasilien. En
jättelik köttskandal är på väg att rullas upp i
Brasilien. Företagen anklagas för att ha mutat
sig till möjligheten att kunna skicka ut bland
annat ruttet kött på marknaden.
ATL.nu: Presidenten kallar köttindustrin till
krismöte. Nu kallar Brasiliens president Michel
Temer köttindustrin till krismöte. Polisen
misstänker att det förekommer ett fusk av
gigantiska proportioner. En hög chef har
självmant överlämnat sig till polisen.

ATL.nu: Köttförbrukningen rekordhög i fjol.
För 2016 var den svenska köttförbrukningen
rekordhög, 87,7 kilo per person. Omfördelningen från gris och nöt till fågel fortsatte, och
efterfrågan på inhemsk köttproduktion ökar.
JA.se: Färre grisar i EU, men ökad produktion
till hösten. Både det antalet grisar och suggor
hade minskat i EU under 2016. Analyser pekar
på en svag minskning av produktion i vår och
en ökning under hösten.
ATL.nu: Handelsavtal med Nya Zeeland på
gång. EU och Nya Zeeland planerar att inleda
förhandlingar om ett handelsavtal i år.
JA.se: Arla börjar med jämtländsk mjölk. Att
konsumenterna vill handla lokalproducerade
varor är tydligt. I sommar lanserar Arla en
särskild förpackning med mjölk från Jämtland.
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