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

Antibiotika
PigProgress: Danmark söker efter alternativ
till zink och koppar. Danska forskare har börjat
en stor undersökning för att hitta alternativ till
användningen av zink och koppar till
avvänjningsgrisar.
NewFood: RUMA ställer sig bakom EMAs lista
över kritiskt viktiga antibiotika. Beslutet
innebär att den brittiska jordbrukssektorn
avser att minska användningen av
fluorokinoloner, 3: e och 4: e generationens
cefalosporiner och kolistin, och endast
använder dessa antibiotika i de fall det inte
finns något annat alternativ.
TheWesternProducer: Nya regler för
antibiotikaanvändning till
livsmedelsproducerande djur. Regelverket för
antibiotikaanvändning ses just nu över i
Kanada och nya regler, som bl.a. inkluderar
krav på veterinär förskrivning, kommer att
införas under 2017.
JA.se: Billig kyckling, värd att kämpa för?
Arbetarnas situation, användningen av
antibiotika, djurvälfärden och miljöansvaret i
produktionen är alla faktorer som ger skäl att
ifrågasätta det ansvarsfulla i att importera
thailändsk kyckling. Trots det fortsätter
branschen att slåss för en fortsatt import.

GlobalMeatNews: Nya Zeelands satsar mer
medel på smittskydd. Nya Zeelands budget
2017 kommer att ge extra medel för
investeringar för ökat smittskydd.
AustralianDiaryFarmer: IDF publicerar
faktablad om antibiotikaanvändning.
Internationella mjölkfederationen (IDF) har
tagit fram ett faktablad som innehåller
riktlinjer för ansvarsfull antibiotikaanvändning
inom mjölksektorn.
GlobalMeatNews: Globala framsteg för att
öka kunskapen om antibiotikaresistens. Fler
länder genomför aktiviteter för att öka
kunskapen om antibiotikaresistens, enligt en
enkätundersökning utförd av
Världsorganisationen för djurhälsa (OIE).
SR.se: G20-länderna prioriterar hälsa i Berlin. I
Berlin idag har G20-ländernas hälsoministrar
kommit överens om att man senast om två år
ska ha inför nationella planer för att stoppa
antibiotikaresistens bland patienter och i
djuruppfödning. Det är första gången som den
mäktiga G20-gruppen valt att prioritera hälsa
på sin agenda.
JA.se: Stor förekomst av MRSA i portugisiska
grisar. Förekomsten av MRSA är konstaterad
hög i Portugal, men det har tidigare inte gjorts
några studier på grisgårdar. En första
teststudie av två gårdar visar att 99 procent av
smågrisarna hade MRSA.

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: Nu ska gris bedömas samsynt i Skåne.
Hur ser en smutsig gris ut? När är det
tillräckligt med strö i grisboxen? Det är några
frågor där djurskyddsinspektörer och
branschens veterinärer försöker hitta en
samsyn.
ATL.nu: Miljöpartiet vill ha
djurskyddsmyndighet – igen. Tio år efter att
den lades ner gör Djurskyddsmyndigheten
comeback på Miljöpartiets kongress.
Feedstuffs.com: OIE antar den första globala
strategin för djurvälvärd. Strategin syftar till
att ange riktning och samordning av OIE: s
insatser för att uppnå förbättringar av djurens
välfärd.

JA.se: God djuromsorg väger högt vid
upphandlingar. Många av Sveriges kommuner
tycker att djurskydd och ursprungsland är
viktigt vid upphandlingar av livsmedel. Men
var fjärde kommun prioriterar pris.
JA.se: Shekarabi: Oacceptabelt att
kommunerna inte ställer krav i upphandling.
Civilminister Ardalan Shekarabi är tydlig i att
det är oacceptabelt att så få kommuner ställer
krav på köttet de upphandlar.
ESMMagazine.com: Carrefour Italia
presenterar nya charkprodukter där hänsyn
tagits till djurvälfärd. Den nya produktlinjen,
som uteslutande distribueras i Italien, är
tillverkad av kött från djur som fått GMO-fritt
foder och haft tillgång till utevistelse.

Handel
ATL.nu: Svenskarna tror lunchen är svensk.
Två av tre tror att lunch på restaurang har
svensk råvara.
GlobalMeatNews: EU accepterar WTOnederlag gentemot Kina. EU kommer att ändra
importreglerna för kinesisk kyckling efter en
tvistpanel från Världshandelsorganisationen
(WTO).
JA.se: Oklar tidsplan för griskött till Ryssland.
Ryssland accepterar utslaget i WTO om att
importstoppet mot griskött från EU bryter
handelsreglerna. Det är dock ännu oklart när
den ryska marknaden kommer öppnas för
EU:s griskött.

JA.se: Slakten av nöt och lamm backar.
Utvecklingen för den svenska nötslakten var
liksom grisslakten negativ under 2016, jämfört
med föregående år. Även lammslakten
fortsätter att minska.
JA.se: Uppgång för grisslakten. Den svenska
grisslakten ökade antalet slaktade grisar med
två procent under årets första kvartal. Bland
de större slakterierna gick Skövde slakteri mot
trenden och redovisade en minskad slakt.
JA.se: Bolund: Ursprungsmärk kött på
restaurang. Finansmarknads- och
konsumentminister Per Bolund vill att
restauranger ska börja ursprungsmärka köttet.
En av de som redan i dag tydligt visar var
köttet kommer från är snabbmatskedjan Max.
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