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

Antibiotika
GlobalMeatNews: Resistens mot antibiotika
fortfarande vanligt i hela EU. Bakterier som
finns hos människor, djur och livsmedel
fortsätter att visa motståndskraft mot
antimikrobiella medel inom EU.

FarmingUK: Brittiska grissektorn applåderar
minskad antibiotikaanvändning. Den brittiska
grissektorn har gjort betydande framsteg för
att minska användningen av antibiotika i
boskap.

ATL.nu: Dansk modell för gris imponerar inte.
Grisar uppfödda utan antibiotika har blivit en
succé i Danmark, både för export och den
inhemska marknaden. Men Sveriges
grisföretagare imponeras inte.

ConsumerChampion: BEUC fick hälsopris av
EU-kommissionen. Den europeiska
konsumentorganisationen BEUC fick priset för
sin kampanj för ansvarsfull
antibiotikaanvändning i djurhållningen.

JA.se: "Alla har ett ansvar för antibiotika".
Varje år dör 25 000 personer inom EU på
grund av antibiotikaresistenta bakterier. En ny
rapport från EU visar att förekomsten av
antibiotikaresistenta bakterier hos människor,
djur och livsmedel fortsatt är hög. Rapporten
understryker det faktum att resistens är ett
mycket allvarligt hot mot både folk- och
djurhälsa.

Euractive: Antibiotikaresistens kräver global
handling. Bakterier blir mer motståndskraftiga
och endast ett fåtal nya typer av antibiotika
har introducerats under de senaste
decennierna. Mänskligheten kan återigen
drabbas av miljontals dödsfall varje år p.g.a.
infektionssjukdomar, varnar Lars Adaktusson
och Magnus Oscarsson (KD).

JA.se: Är nederländsk nisch lika med svensk
grisuppfödning? Den svenska
köttleverantören Norvida har tillsammans
med tio nederländska grisuppfödare tagit fram
ett koncept som enligt företagets utsago är
”konkurrenskraftig i jämförelse med svensk
produktion”, rörande djuromsorg och
antibiotikaförbrukning. Men hur lik svensk
produktion är egentligen den holländska
nischuppfödningen?

Reuters: Tyson Foods ökar tempot då det
gäller utfasningen av antibiotikaanvändning i
kycklinguppfödningen. I juni kommer Tyson
Foods fasa ut all antibiotikaanvändning i sin
kycklinguppfödning, och blir då världsledande
för den inriktningen.
ATL.nu: Leg bör dras in efter slarv med
antibiotika. Veterinärer i Ängelholm anmäls
för bristande antibiotikahantering.
Jordbruksverket rekommenderar indragen
legitimation.

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
Yle.fi: Forskare kritisk till finskt djurskydd. I en
nyligen publicerad avhandling finns det saker
som borde rättas till då det gäller brotts- och
förvaltningsprocesserna kring djurskydd. Kritik
riktas också mot den okunnighet som råder
om djurhållningsförbud.
ATL.nu: Äggproducenter stämmer staten på
mångmiljonbelopp. 30 äggproducenter
stämmer staten på totalt 22,5 miljoner kronor
för kostnader och förlorad vinst i samband
med att oinredda burar förbjöds.

GlobalMeatNews: Undersökning avslöjar
fruktansvärda förhållanden för djur som
exporteras från EU till Mellanöstern. Tre
djurskyddsorganisationer har under åtta
månader granskat djurtransporter från EU till
Mellanöstern, och de kräver nu att EU tar fram
en strategi för att fasa ut dessa transporter.

Handel
JA.se: Tillväxt för svenska ägg och
slaktkyckling, men övrig animalieproduktion
minskar. Under förra året ökade den svenska
fjäderfäslakten med drygt fem miljoner
kycklingar. Samtidigt slaktades det färre nöt,
grisar och lamm. Under 2016 ökade också
äggproduktionen medan mjölkproduktionen
minskade.
ATL.nu: Hamburgerkedja strävar efter mer
svenskt kött. McDonalds vill stärka
produktionen av svenskt nötkött, och ingår i
ett nytt program för att få fart på aveln och få
fram mer djur.
JA.se: Förvirring kring köttkonsumtion.
Jordbruksverket redovisar statistik för Sveriges
köttkonsumtion, ett ämne som blivit allt
hetare. Problemet är bara att aktörer
upprepade gånger, oberoende av varandra
hänvisar till statistiken på fel sätt.

JA.se: Svenska köttbonden är positiv. Enligt
den senaste lönsamhetsundersökningen
verkar europeiska lantbrukare ha en något
ljusare syn på den framtida lönsamheten.
JA.se: Fler vill satsa på dikor och får.
Jordbruksverkets statistik för förprövade
stallbyggnader för djur 2016 har kommit och
visar på en rekordstor investeringsvilja bland
nötköttsföretagen.
ATL.nu: EU-kritik mot lag om inhemsk mat.
Rumäniens och Ungerns lagstiftning för att få
handeln att sälja mer hemmaproducerat
ifrågasätts av EU-kommissionen.
JA.se: Full fart för svensk gris. Inom
grisuppfödningen har förprövningarna för
suggplatser dubblerats jämfört med 2015.
Uppfödarna har äntligen återfått framtidstron
för svensk grisnäring, menar Margateta Åberg,
LRF Kött.
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