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

Antibiotika
PigProgress: USA kommer studera
antibiotikaanvändning på grisgårdar. USDA
kommer att genomföra en nationell studie
med inriktning på hur antibiotika används i
grisuppfödning.
JA.se: Allt mindre bred antibiotika till svenska
djur. Varje år redovisar Jordbruksverket
försäljningen av läkemedel till djur. I år ser
man att försäljning av smärtstillande och
antiinflammatoriska har ökat medan
bredspektrumantibiotika fortsätter att minska.

Sydsvenskan.se: Kött med bitter eftersmak.
Det har kallats den tysta döden. Det har kallats
vår tids största hot. Enligt den europeiska
smittskyddsmyndigheten avlider 25 000
människor årligen inom EU till följd av
antibiotikaresistens.
AnticorruptionDigest: Antibiotika nästa
område för etiska investeringar. I en ny
rapport från AMP Capital belyses riskerna med
att investera i livsmedelsföretag där
antibiotika används i leverantörsledet.

VK.se: Många oroas av resistens mot
antibiotika. Allt fler svenskar oroar sig för
utbredd resistens mot antibiotika. Denna oro
är ny i toppen bland de frågor som oroar oss
mest, enligt den senaste undersökningen från
SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

FarmersWeekly: 2020: sluta använda kritiskt
viktiga antibiotika. Mjölkbönder och
veterinärer bör sträva efter att sluta använda
kritiskt viktiga antibiotika (CIA) i besättningar
senast 2020, anser en ledande veterinär i
Storbritannien.

TheCattleSite: Nöt- och fårproducenter
uppmanas till klok medicinanvändning. Att
hjälpa uppfödarna till bästa praxis kring
medicinanvändning är fokus för en ny
publikation från AHDB Beef & Lamb,
Storbritannien.

FarmingUK: Elektronisk journal för grisar
täcker nu 60 procent av Englands
besättningar. Totalt har 329 grisföretagare
med 1 500 gårdar registrerat sin
antibiotikaanvändning i det nya systemet, som
nu firar sin första årsdag.

JA.se: Stort intresse för OUA-uppfödning.
Danish Crown började 2014 med en ny nisch;
försäljning av kött från grisar uppfödda utan
medicinering med antibiotika.

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: KU vill att vanvård av djur ska bryta
sekretess. Upptäcker hemtjänst, sjukvård eller
socialtjänst att djur far illa ska det kunna
anmälas till länsstyrelsen, anser riksdagens
konstitutionsutskott.
ATL.nu: Inget kontrollprogram för
grisproducenter. Grisföretagarna fick avslag
men ser ut att få igenom en del av de
lättnader i djurskyddet som de föreslog ändå.
ATL.nu: Inkonsekvent bedömning av
djurskyddet ett stort problem. Nio personer
skriver under en och samma debattartikel om
förprövning av svenska djurstallar i ATL den 13
april. Hur många av dessa namn har sin vardag
i lantbruket och dess animalieproduktion?

ATL.nu: Länsstyrelsen laddar för extra
kontroll. De skånska grisproducenterna
kommer att kontrolleras extra noga under maj
och juni. Med början i nästa vecka startar
Länsstyrelsens grisprojekt där ett antal
djurskyddsinspektörer kommer att ägna sig åt
planerade kontroller på grisgårdar.
JA.se: Nya djurskyddsregler på förslag. För att
få fram djurskyddsregler som går i linje med
regeringens livsmedelsstrategi har
Jordbruksverket nu lagt fram förslag på en del
ändringar i föreskrifterna. Inom de nya
reglerna finns förslag på förändringar gällande
slaktkycklingars föräldrar och grisuppfödning.

Handel
ATL.nu: Ekokyckling med krav på anor. Reko
lanserar ekologisk kyckling där även
föräldradjuren har hållits i Kravcertifierad
ekologisk produktion.

JA.se: Sänkt mjölkpris i maj. Arla sänker a
contopriset för både konventionell och
ekologisk mjölk med 1 eurocent den 1 maj.
Det betyder en sänkning på 9,4 öre.

ATL.nu: All italiensk mjölk märks. En ny lag gör
det obligatoriskt att ange både var kon
mjölkats och var produkten förädlats.

JA.se: Stor efterfrågan på svenskmärkt. Nu har
märkningen Från Sverige funnits i ett år och
runt 7 000 varor från 120 företag, har i dag
märkningen. Syftet är att göra valet enklare
för konsumenten samt att säkra tillgången på
svenskproducerat.

PigProgress: Rabobank: Bra global marknad
för fläskkött. Utsikterna för den
internationella handeln med fläskkött ser bra
ut för tredje kvartalet 2017.
GlobalMeatNews: Sjunkande globala
nötköttpriser förespås. De internationella
priserna på nötkött kommer att uppleva olika
nedgångar i år, i stor utsträckning på grund av
en ökande produktion.
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