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

Antibiotika
GlobalMeatNews: Amerikansk köttjätte lovar
att sluta med antibiotika i kycklinguppfödning.
En av Amerikas största kycklingproducenter,
Tyson Foods, planerar att sluta använda
antibiotika som används inom humanmedicin i
sin produktion inom de närmaste fem
månaderna.
GlobalMeatNews: Fjäderfäbranschen måste
minska antibiotikaanvändningen. International
Poultry Council har kommit överens om en
gemensam ståndpunkt om minskad
antibiotikaanvändning i branschen.
SR.se: Naturvårdsverket: Goda utsikter rena
läkemedel ur avloppsvatten. Fisk och annat
liv i vattendragen kan skadas av
läkemedelsrester från avloppsvatten. Det
finns reningsteknik till rimliga kostnader, visar
ny rapport.
NewsMedical: Forskningsnätverk med fokus
spridningsmekanismer för antibiotikaresistens
mellan människor och djur. Sedan 2010 har
det tyska interdisciplinära nätverket, som
koordineras av Bundesinstitut für
Risikobewertung, studerat utvecklingen och
spridningen av resistens mot vissa antibiotika
då det gäller Escherichia coli och
Staphylococcus aureus hos människor och
djur.

IndiaToday: Ny antibiotikaresistensgen
funnen i mjölk. En ofarlig bakterie som finns i
mjölk och mejeriprodukter kan bära en ny
antibiotikaresistensgen enligt en ny studie.
FoodIngredientsFirst: Investerare påverkar
matjättar för minskad antibiotikaresistens. I
rapporten ”The restaurant sector and
antibiotic risk”, utgiven av FAIRR och
ShareAction, redovisas resultaten av att en
grupp investerare i mars 2016 samlade de
dominerande globala snabbmatskedjorna i
syfte att få dessa företag att sluta med
rutinmässig antibiotikaanvändning i
leverantörsled.
NewFoodMagazine: Global hälsoorganisation
lanserar certifieringsprotokoll för antibiotikafri
produktion. Den globala
folkhälsoorganisationen NSF International har
utvecklat ett oberoende certifieringsprotokoll
för animaliska produkter från djur som fötts
upp utan antibiotika.
PigWorld: Förändring är på väg - därför
behövs ett nytt förhållningssätt till antibiotika.
Även om den brittiska grisproduktionen har
arbetat framgångsrikt det senaste året för en
minskad antibiotikaanvändning, kommer
minskningar i storleksordningen 80 % krävas
för att nå målet om max 50 mg antibiotika per
kg producerat kött.

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: Riksdagen vill bryta sekretess vid
vanvård. Hemtjänst, sjukvård och socialtjänst
bör kunna anmäla om djur far illa hos klienter,
anser riksdagen.
GlobalMeatNews: Slakt utan bedövning
förbjuds i Belgien. Från 1 september 2019
införs krav på att djur ska vara bedövade vid
all slakt, även religiös.

ATL.nu: Globaliserad djurvälfärd viktigt för EUkommissionen. I en globaliserad värld ska EU
driva frågor om djurvälfärd och
livsmedelssäkerhet. Det anser EUkommissionen.
ATL.nu: Färre kontroller på gårdar. Omkring
1000 färre djurskyddskontroller utfördes
2016.

Handel
JA.se: Nytt lagförslag hotar ekologiskt. På
måndag den 15 maj sker de sista
förhandlingarna kring nya ekologiska regler i
EU. Fem organisationer i Sverige menar att
förslaget bromsar istället för att gynna fortsatt
ekologisk produktion, och uppmanar Bucht
och Sverige att gå emot förslaget.
JA.se: Ökat intresse för eko i Skåne. Intresset
för ekologisk odling har varit svalt i Skåne.
Hittills har landskapet haft lägst andel
ekologisk odlad mark i hela Sverige. Men
enligt Kravs Skånerapport ökar omställningen
nu rejält.
GlobalMeatNews: Danish Crown erbjuder mer
pengar till grisar. Danish Crown betalar extra
pengar för grisar som levereras till deras
slakterier, för att vända en negativ utveckling.
JA.se: Uppåt för svensk smågrisuppfödning.
Medeltalen för resultaten inom svensk
grisuppfödning 2016 visar att det går stadigt
uppåt för smågrisuppfödningen medan
slaktgrisuppfödningen håller sig kvar på
samma höga nivå som föregående år.

ATL.nu: Utredning kring köttfusk för krävande.
Det väcks inget åtal mot de två
köttproducenter som misstänks för ett
omfattande fusk med ursprungsmärkningen.
Enligt åklagare Anita Kjellén kostar det för
mycket att gå igenom företagens bokföring.
JA.se: Brexit – ett stort hot mot bönderna. Att
lämna EU utan att ha ett handelsavtal på plats
kan få ödesdigra konsekvenser för 97 procent
av Storbritanniens export av mat och dryck,
enligt en rapport från det brittiska överhuset,
rapporterar The Guardian.
GlobalMeatNews: Nya Zealand ratificerar TPP.
Trots att USA backat ur Trans-Pacific
Partnership- avtalet har nu Nya Zealand
ratificerat det.
JA.se: EU:s mjölklager växer. Trots en
minskning av EU:s mjölkproduktion i år så
minskar inte EU:s interventionslager av
mjölkpulver. Trots försök att sälja ut
mjölkpulvret har lagren nu istället börjat växa
igen.
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