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

Antibiotika
ATL.nu: Ett fall över gränsvärdet. I ett av 3 500
prover på danskt griskött hittades
antibiotikarester över gränsvärdet enligt
danska Fødevarestyrelsen.
JA.se: Zinkfoder till smågrisar förbjuds inom
fem år. Ända sedan i julas har användandet av
zink i medicinska halter i smågrisfoder varit på
tapeten och nu står det klart; det blir ett
förbud efter en övergångsperiod på upp till
fem år.
JA.se: Resistensläget är fortsatt bra hos
svenska djur. En ny rapport har sammanställt
förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier
hos svenska lantbruks- och sällskapsdjur.
Läget är fortsatt bra, men vi får inte sluta vara
vaksamma är uppmaningen från Statens
veterinärmedicinska anstalt.
PigWorld: Ny märkning "Uppfödd utan
antibiotika" lanseras i Storbritannien. En ny
märkning för bacon från grisar som är
uppfödda utan antibiotika har lanserats hos
stora återförsäljare över hela landet.

Lantbruksnytt.com: Svenskt kött är fritt från
antibiotika. Många konsumenter tror felaktigt
att det finns antibiotikarester i kött. Trots att
både karenstider och myndigheternas
provtagning mot gränsvärden i EUlagstiftningen säkerställer att så inte är fallet.
Det visar den konsumentundersökning som
Kött och Charkföretagen nyligen genomfört.
Nature: Resistens mot kolistin mer spridd än
väntat. Resistensgenen, som heter mcr-1, har
spritt sig i världen i en alarmerande takt.
Reuters: Ytterligare restaurangkedjor fasar ut
antibiotika i kycklinguppfödningen. Burger
King och Tim Hortons kedjor i USA och Kanada
kommer att fasa ut användning av antibiotika
som är viktiga för humanmedicin hos sina
kycklingleverantörer till slutet av 2018.
DagensNæringsliv: Intensifiera kampen mot
antibiotika i livsmedelsproduktionen.
Uppmärksamheten har ökat betydligt inom
sjukvården om användningen av antibiotika,
säger Norges hälsominister Bent Høie (H). Nu
är det dags för djurhållningen att följa efter.

Djurskydd
GlobalMeatNews: Tyson Foods introducerar
djurskyddsåtgärder. Tyson Foods, en av USA: s
största livsmedelsaktörer då det gäller
kyckling, kommer att installera videokameror
på gårdar och även ha pilotprojekt för humana
slaktmetoder i syfta att förbättra välfärden i
kycklinguppfödningen.

GlobalMeatNews: Kina tar ett stort steg mot
förbättrad djurvälfärd för grisar. Den kinesiska
livsmedelsproducenten Da Bei Nong kommer
förbättra djurvälfärden och bl.a. introducera
grupphållning av suggor.

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 .

Handel
ATL.nu: EU-domstolen: Mjölk kommer från
djur. Uttryck som "sojamjölk" och "tofusmör"
får inte användas i marknadsföring, slår EUdomstolen fast.
ATL.nu: Snabb prisökning på mejeriprodukter.
Världsmarknadspriserna på mejeriprodukter
ligger i snitt 60 procent högre i dag än för ett
år sedan, enligt LRF Mjölks senaste rapport.
Som jämförelse har Arla Foods höjt priset till
leverantörerna med 40 procent.
JA.se: Ökad ekologisk areal i Sverige. 18
procent av jordbruksmarken i Sverige
brukades ekologiskt 2016. Det är en ökning
med 6,5 procent från 2015. Skåne är ett av de
områden där eko ökar.
JA.se: Uppåt för mjölken. Från och med juli
månad höjer Arla mjölkpriset med 18,7 öre.
Det gäller både för konventionell och
ekologisk mjölkråvara.

JA.se: Sex gånger fler ekokycklingar på tre år. I
juni 2016 fanns det 145 200 ekologiskt
uppfödda slaktkycklingar i Sverige. Det är en
ökning med 177 procent från 2015, dock från
en låg nivå.
JA.se: Rekordpris på smör globalt. Den globala
efterfrågan på smör är rekordstor men
efterfrågan på magrare produkter har gått
ned. Trenden i Sverige är ändå positiv och
svenska mjölkproducenter får mer betalt för
mjölken i dag jämfört med för ett år sedan
visar en ny rapport från LRF Mjölk.
ATL.nu: USA stoppar köttimport. USA har tills
vidare stoppat all import av färskt nötkött från
Brasilien.
JA.se: Stopp för brasilianskt hästkött. EUkommissionen meddelade i går att den
brasilianska livsmedelssäkerheten är
otillräcklig för export till EU. 100 procent av
köttet ska kontrolleras och hästkött stoppas.

Nu tar Antibiotikaspaning sommarledigt och återkommer igen
måndagen den 28 augusti.
Trevlig sommar!
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