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

Antibiotika
FoodSafetyNews: Lagförslag om ökad
transparens om antibiotikaanvändning. I San
Fransisco har ett lagförslag lagts som syftar till
att större dagligvarukedjor ska samla
information om antibiotikaanvändning från
deras leverantörer av kött och årligen
rapportera det till staden.
Extrakt.se: Antibiotikaanvändningen väntas
öka med 50 procent. Om inte nya policys
implementeras väntas mängden antibiotika
som ges till djur i livsmedelsproduktionen
väntas öka med 52 procent till 2030. Det visar
en studie av forskare vid ETH Zürich, Princeton
och Cambridge.
FoodNavigator.com: EU och FAO i samarbete
om antibiotikaresistens. EU:s kommissionär
för hälsa och livsmedelssäkerhet Vytenis
Andriukaitis och generaldirektören för FN: s
livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO)
José Graziano da Silva, har kommit överens
om ett samarbete som bland annat omfattar
antibiotikaresistens.
CIDRAP: Rapport lyfter fram framsteg i det
globala arbetet mot antibiotikaresistens. En ny
rapport från stiftelsen UN Foundation och
Wellcome Trust lyfter fram de framsteg som
gjorts sedan FN:s toppmöte för ett år sen och
det arbete som måste göras världen över för
att bekämpa antibiotikaresistens.

CIDRAP: MCR-1 är utbredd i det kinesiska
ekosystemet. Ny forskning från Kina visar att
kolistinresistensgenen MCR-1 är utbredd i
landets vattenförsörjning, djur, mat och
befolkning.
ThePoultrySite: Rapport lyfter lokala initiativ
för att minska antibiotikaanvändningen i
djurhållningen. Consumer Federation of
America (CFA) har släppt en ny rapport som
undersöker hur lokala initiativ på delstatsnivå
bidrar till att minska mängden antibiotika som
ges till livsmedelsproducerande djur.
CIDRAP: Ny rapport betygsätter amerikanska
restaurangkedjor. Mer än hälften av landets
största 25-restaurangkedjor vidtar åtgärder
för att minska användningen av medicinskt
viktiga antibiotika hos sina köttleverantörer,
enligt en rapport från en samling konsument-,
miljö- och folkhälsoorganisationer.
DagensNæringsliv: Mindre
antibiotikaresistens i norsk kyckling. Den årliga
rapporten från norska Veterinærinstituttet om
antibiotika och antibiotikaresistens visar på
minskad användning av antibiotika och
minskad förekomst av antibiotikaresistens.
TVMidtvest.dk: 5 % lägre användning av
antibiotika till djur. DANMAP:s årsrapport
minskar minskad användning av antibiotika till
djur. Cirka 75 procent av den totala
förbrukningen av antibiotika inom jordbruket
går till grisar.

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
GP.se: Jordbruksverket går bara
grisbranschens ärenden. Jordbruksverkets
förslag till nya föreskrifter för lantbruksdjur
och häst har mött välgrundad kritik. Trots det
skickas förslaget på teknisk runda till EU och
remissvaren lämnas ut först när de nya
föreskrifterna börjar gälla. Därmed frångår
Jordbruksverket den demokratiska processen
och det vetenskapliga underlag som finns,
skriver bland andra Helena Röcklinsberg, SLU.

GlobalMeatNews: Danish Crown rapporterar
om framgång för djurvälfärdsmärkning.
Märkningen har nu funnits i tre månader och
beskrivs av vissa marknadsaktörer som den
största innovationen sedan ekologiska
produkter lanserades.
JA.se: Ökad granskning av djurtransporter.
Efter påtryckningar från svenskt håll har
kommissionen beslutat att öka granskningen
av djurtransporter.

Handel
JA.se: Miljoner till regionala
livsmedelsstrategier. Regeringen öronmärker
pengar för att stärka regional och lokal
livsmedelsproduktion.
JA.se: Stöd för fler Reko-ringar. Fler vill handla
svenska råvaror från Reko-ringar, nu ska
Jordbruksverket underlätta det.
ATL.nu: Minister utvärderar
upphandlingslagen. Civilminister Ardalan
Shekarabi (S) vill veta om näringen är nöjd
med kraven de offentliga köken ställer på kött.

JA.se: Mer lokalproducerat kött till
dalakommuner. Siljans Chark levererar sedan
tidigare till flertalet kommuner men nu blir de
även leverantörer till hemmamarknaden när
Mora och Leksands kommun köper
lokalproducerat i upphandlingen.
JA.se: Snart ökar grisslakten i EU. Ny statistik
från EU visar ett växande antal grisar och
suggor. Det medför att nedgången för slakten
är över och vi kommer se en ökad grisslakt i
EU under de kommande månaderna.
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