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

Antibiotika 

Stackyard: Kolistinanvändningen i brittiska 

grissektorn har minskat med över 70 %. Nya 

siffror som nyligen släpptes av RUMA 

indikerar att användningen av kolistin inom 

grissektorn minskade betydligt under 2016. 

GlobalMeatNews: Ryssland stärker 

antibiotikakontroll efter skandal. Nya metoder 

kommer att utvecklas för att identifiera 

antibiotikarester i livsmedel inom de närmaste 

tre åren. Detta efter att antibiotikarester har 

hittats i kycklingprodukter. 

ReActNewsletter: ReAct Asia Pacific värd för 

möte om antibiotikaresistens inom 

jordbrukssektorn. I början av maj anordnade 

ReAct Asia Pacific ett möte med titeln 

"Workshop on anti-microbial resistance and 

use of antibiotics in non-human sectors" i 

Kerala, Indien. Mötet lockade över 60 

delegater, främst från myndigheter men också 

från jordbrukssektorn och universitet. 

JA.se: Ett steg närmare ansvarig 

antibiotikaanvändning. I början av året hölls 

ett internationellt möte om antibiotika inom 

djurhållning i Uppsala. Det har nu följts upp 

med ett ännu större möte i Addis Abeba. 

WashingtonPost: WHO uppdaterar lista över 

optimerad antibiotikaanvändning. 

Världshälsoorganisationen har gett ut nya 

rekommendationer som syftar till att minska 

användningen av vissa kategorier av 

antibiotika. 

TheWesternProducer: Antibiotikafria grisar 

innefattar många utmaningar. Medan 

forskningen pågår för att hitta nya 

behandlingar, brottas producenterna med att 

hålla grisar friska utan antibiotika. 

PigWorld: Hur EU arbetar för minskad 

antibiotikaanvändning. Två av EU: s viktigaste 

förordningar då det gäller antibiotika-

användning till djur revideras för närvarande 

parallellt, de angående veterinära läkemedel 

och användning av läkemedel i foder. 

TheNationalLawReview: Maryland förbjuder 

rutinmässig antibiotikaanvändning till 

livsmedelsproducerande djur. Den 31 maj 

2017 blev Maryland den andra delstaten I USA 

(efter Kalifornien) att förbjuda rutinmässig 

användning av antibiotika till 

livsmedelsproducerande djur. 

Politiken.dk: Ny studie: Livsfarliga MRSA-

infektioner från grisar. Resultaten i en ny 

rapport från Statens Serum Institut tyder på 

att den ökade förekomsten av MRSA-

infektioner är relaterad till den fortsatta 

spridningen av MRSA CC398 bland danska 

grisbesättningar. 

Bondebladet: Kolistinresistens funnen i 

importerad mat. E. coli-bakterier resistenta 

mot kolistin har påvisats i importerad mat och 

hundfoder. Det är första gången denna variant 

av kolistinresistens med mcr-1-gen påvisas i 

Norge. 
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Djurskydd 

ATL.nu: Danskar studerade svensk grisvälfärd. 

Svensk djurvälfärd är väl värd en resa. Det 

tyckte en grupp danska lärare i grisproduktion 

och förlade sin sommarträff till Skåne. – Vi har 

mycket att lära av Sverige när det gäller 

lösgående suggor och hur man föder upp 

grisar utan att kupera svansarna, säger Peter 

Munk Nielsen, ledare för den danska gruppen. 

ATL.nu: Miljöpartiet vill återuppväcka 

Djurskyddsmyndigheten. Partiets kongress 

röstade ja till motion om comeback för den 

kortlivade myndigheten. 

MittiStockholm: Djurskyddshandläggare: 

Akutfall läggs på hög. Nästa år ska länsstyrelse 

ta över flera av polisens djurskyddsärenden. 

Men arbetsbelastningen Stockholms 

djurskyddshandläggare är redan stenhård och 

akuta fall staplas på hög. 

GlobalMeatNews: EU:s nya plattform för 

djurvälfärd invigd. Syftet med plattformen är 

att dela goda erfarenheter kring djurvälfärd 

mellan EU:s medlemsstater och till att 

uppmuntra bättre tillämpning av EU:s 

lagstiftning. 

Handel 

ATL.nu: Ökning på eko - från Danmark. 

Svenskarna köpte ekolivsmedel för över 30 

miljarder 2016, men en stor och ökande del 

importeras från Danmark. 

ATL.nu: Ekoförhandlingarna avbrutna. 

Framtiden för den nya ekolagstiftningen högst 

osäker efter att medlemsländerna inte 

kommit överens. 

PigProgress: Ökade kostnader i holländsk 

grissektor. I ökande utsträckning växer 

kostnaden för grisproduktionen i 

Nederländerna snabbare jämfört med 

grannländerna på grund av bl.a. ökade 

foderkostnader och ökade arbetskostnader. 

ATL.nu: Köttfusk skakar hela Brasilien. Den 

brasilianska köttproducenten JBS som är 

misstänkt för inblandning i den 

korruptionsskandal som skakar hela landet 

tvingas nu betala 26 miljarder kronor i böter. 

GlobalMeatNews: Amerikanska bönder kräver 

att omförhandlad NAFTA ska skydda 

nötköttsproducenter. Skydda lokala 

biffleverantörer mot globaliseringen. Det 

kräver National Farmers Union i ett öppet 

brev till president Trump. 

JA.se: ”Framtiden ser jätteljus ut”. I strålande 

försommarväder gick Sveriges Grisföretagares 

(SGF) stämma av stapeln i Tylösand den 22 

maj. Intressanta föredrag blandades med 

sedvanliga stämmoförhandlingar och 

utdelning av olika utmärkelser. Stämningen 

var god i en bransch som jobbar i medvind. 

JA.se: Helsvenskt i EMV-mejeri. Axfoods egna 

varumärke, Garant har snart märkt alla sina 

mejeriprodukter med märkningen ”Från 

Sverige”. Först ut var mjölken, följt av 

hushållsost, creme fraiche, kvarg och svenskt 

smör.  
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