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

Antibiotika
PigProgress: Minskning av
antibiotikaanvändning i fokus på asiatisk
husdjursmässa. Metoder för att minska
antibiotikaanvändningen togs upp i ett antal
seminarier.
GlobalMeatNews: Ryssland medfinansierar
FAO:s arbete för att bekämpa
antibiotikaresistens i Asien. Ryssland har
donerat mer än 3 miljoner USD till FAO för att
stärka arbetet med livsmedelssäkerhet och
antibiotikaresistens i Centralasien.
JA.se: Global plan för minskad antibiotikaanvändning. I mitten av mars hölls ett internationellt expertmöte i Uppsala med fokus på
antibiotikaanvändning inom djurhållning.
TheConversation: Därför ska vi införa skatt på
kött som producerats med hjälp av antibiotika.
En forskare vid Oxford ser skatt som ett
verktyg för att styra bort från antibiotikatung
produktion och finansiera hållbar djurhållning.
PEWTrust: Forskning bidrar till ansvarig
antibiotikaanvändning. Forskningsbaserade
åtgärder är viktiga för att främja djurhälsa och
minimera utvecklingen av antibiotikaresistens.
FoodQuality: MRSA i 40 % av fläskköttet i
danska butiker. I en studie av Fødevaerestyrelsen hittades LA-MRSA i 48 % av proverna
från konventionellt danskt griskött, i 32 % av
ekologiskt danskt griskött och i 28 %
importerat griskött.

FarmingUK: Antibiotikafri djurhållning har små
fördelar för människors hälsa. Att bara minska
antibiotikaanvändningen inom djurhållningen
har låg effekt för att minska förekomst av
antibiotikaresistens hos människa, enligt en ny
studie. Istället krävs ett integrerat
förhållningssätt där även smittskyddsåtgärder
för att minska spridning mellan djurhållning –
människa ingår.
NordiskaRådet: Nordiska rådet presenterar
initiativ mot antibiotikaresistens. Under
Nordiska rådets temasession i Stockholm
presenterade parlamentarikerna i Nordiska
rådet en vitbok som innehåller tolv konkreta
förslag till nya nordiska initiativ i kampen mot
antibiotikaresistens.
CIDRAP: KFC slutar använda medicinskt viktiga
antibiotika. Kentucky Fried Chicken (KFC)
kommer att sluta sälja kyckling som föds upp
med medicinskt viktiga antibiotika.
ArsTechnica: MRSA når barnens näsor. En ny
studie från USA visar att barn med föräldrar
som jobbar med grisar har mer än dubbelt så
stor risk att bära MRSA än andra barn.
QuartsMedia: Kina är på väg att ändra sättet
man använder kolistin. Som en del av landets
antibiotikaarbete kommer Kina från den 30
april helt sluta använda kolistin i djurfoder.

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
ATL.nu: Behåll förprövningen av svenska
djurstallar. Riksdagsmotioner vill ta bort det
obligatoriska kravet om förprövning av
djurstallet. Men om man verkligen är
intresserad av djurvälfärd måste
förprövningen få finnas kvar, skriver bl.a.
professor Bo Algers.

FarmingUK: RSPCA kommer att främja
djurskydd i Kina. Den brittiska
djurskyddsorganisationen RSPCA har fått ett
stort bidrag från Open Philanthropy Project,
en amerikansk stiftelse, för att stödja ett
långsiktigt arbete i Kina för att främja
djurskydd inom animalieproduktionen.

JapanTimes: Djurskyddsarbete initierat inför
OS i Tokyo 2020. Jordbruksdepartementet vill
öka medvetenhet om djurskydd inför OS i
Tokyo 2020. Även om Japan saknar
djurskyddsregler, så kommer djurskyddskrav
ställas på de livsmedel som skall levereras i
samband med OS i Tokyo.

PigProgress: Politiska krav efter övergrepp i
slakteri. Rapporter okm att grisar misshandlats
i ett belgiskt slakteri har lett till en storm av
reaktioner på politisk nivå i både Belgien och
Nederländerna.

JA.se: Hur får kycklingen bästa möjliga start i
livet? Forskare vid SLU undersöker alternativ
till det traditionella sättet att kläcka
slaktkycklingar. Kanske vore det bättre om
kycklingarna kläcktes på plats i stallarna?

ATL.nu: Vill öppna för märkning med
frigående mjölkkor. Lennart E. Bengtsson, vd
på Wapnö vill se en mer differentierad
mjölkmarknad utifrån kornas välbefinnande.

Handel
ATL.nu: Svenskt grispris på efterkälken.
Danmark rapporterar de högsta grispriserna
på tre år. Även i Tyskland pekar det uppåt.
Men Sverige har inte hängt med i trenden.
JA.se: Ökat intresse för certifiering. Svenskt
Sigill har funnits sedan 90-talet och är just nu
en märkning som ligger rätt i tiden, menar Britt
Rahm som är vd.
ATL.nu: Ny hästköttskandal - 25 gripna. Kött
från stulna och sjuka djur har försetts med
falska intyg och exporterats till en rad länder i
EU.

SR.se: Forskare undersöker köttskatt.
Kunskapen om köttets klimatpåverkan ökar
samtidigt som köttkonsumtionen gör
detsamma. Nu forskas det på hur en
klimatskatt skulle kunna minska matens
klimatpåverkan.
ATL.nu: ”Ingen skulle våga satsa på kvalitet”.
Kocken Johan Jureskog brinner för
kvalitetskött. Han tror inte alls på en
klimatsmart köttskatt. ”Djuren skulle få det
sämre och bönderna skulle få det sämst om vi
inför köttskatt”, säger han.
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