
 

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 . 
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Antibiotika 

HallandsNyheter: Budgetsatsning på renare 

vatten. Nu invigs Sveriges första fullskaliga 

rening av läkemedelsrester i Linköping. 

Regeringen satsar ytterligare miljoner för att 

avloppsvattnet ska bli så rent som möjligt. 

CIDRAP: Hög förekomst av multiresistenta 

bakterier på indiska fjäderfägårdar. I en 

vetenskaplig studie har forskare hittat hög 

förekomst av multiresistenta bakterier i och 

runt indiska fjäderfägårdar. 

Maskinbladet.dk: Antibiotikafri 

grisuppfödning. Danska Miljø- og 

Fødevareministeriet satsar 12,5 DKK för ett 

projekt som ska minska 

antibiotikaanvändningen i grisuppfödningen. 

WIRED.com: Big Chicken. Hur antibiotika 

skapade det moderna jordbruket och hur det 

förändrade hur världen äter. Maryn McKenna 

intervjuas med anledning av hennes nya bok.  

CIDRAP: Ny rapport med förslag till åtgärder 

för att minskad antibiotikaanvändning inom 

djurhållningen. Rapporten, som är framtagen 

en grupp experter i USA, innehåller en 

uppsättning rekommendationer för en mer 

ansvarsfull antibiotikaanvändning. 

NationalHogFarmer: Så här räknar du ut 

antibiotikaanvändningen i din grisproduktion. 

Gör din egen kalkyl som hjälper dig att förstå 

varför du använder antibiotika och hur 

användningen på gården kan minskas. 

Djurskydd 

ATL.nu: JO-anmäls för grisförslag. 

Jordbruksverket har blivit JO-anmält av 

debattören Martin Ragnar för förslaget om att 

griskultingen ska tas från suggan efter 21 dygn 

istället för som i dag 28 dygn. 

GP.se: Första djurskyddslagen för Libanon. 

Livet håller förhoppningsvis på att bli lite 

bättre för många djur i Libanon. President 

Michel Aoun har godkänt landets första 

djurskyddslag, som ska skydda tama och vilda 

djur från att behandlas illa. 

ATL.nu: Många vill slippa lagkrav. Hittills har 

Jordbruksverket fått in 46 dispensansökningar. 

Fyra har beviljats dispens 

ATL.nu: Veterinärer vill inte att uppfödare 

bedövar smågris. Det danska Miljø- og 

Fødevareministeriet vill göra det möjligt för 

danska grisuppfödare att själva bedöva 

smågrisar som ska kastreras. Men förslaget får 

både ris och ros. 
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GlobalMeatNews: Ny broilerstandard 

lanserad i USA. USA:s National Chicken Council 

har presenterat en branschövergripande 

djurvälfärdsstandard för kycklinguppfödning. 

 

VetTimes: Nya EU-vägledningar för djurvälfärd 

vid transport. Veterinärer inom EU har nu 

tillgång till en serie vägledningar som syftar till 

att säkerställa god djurvälfärd under 

transport.

Handel 

JA.se: Kraftig nedgång för EU:s export av 

griskött till Kina. EU:s export av griskött till 

Kina har fallit under första halvan av årets. 

Fallet är stå stort att det sänker hela EU:s 

exportvolymer. 

ATL.nu: Sveriges grispris kommer i kapp. Det 

svenska priset på slaktgris har stigit de senaste 

månaderna samtidigt som priset inom EU har 

sjunkit.  

JA.se: Ny handlingsplan för mjölken. Enklare 

regler, billigare foder, större rättssäkerhet och 

utökad forskning. Det är några av de förslag 

som finns i Handlingsplan Mjölk 2.0 

JA.se: 40 länder drabbade i äggskandalen. 

Fipronilskandalen har de senaste månaderna 

vuxit till en internationell angelägenhet. Så 

många som 40 länder har nu haft 

kontaminerade ägg. 

LandLantbruk: Bakåt för dansk grisexport. Den 

danska exporten av griskött backade med 5 

procent under årets fyra första månader 

jämfört med motsvarande period i fjol. Mer än 

två tredjedelar av exporten gick till andra EU-

länder. 

JA.se: Foderkoncept för mindre galtlukt. Det 

belgiska foderföretaget Dumoulin lanserade 

tidigare under året ett nytt foderkoncept, 

avsett att minska problematik med galtlukt i 

kött från grisar uppfödda som intakta galtar. 

Efter att ha gjort försök med konceptet 

presenteras nu de första resultaten.  
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