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

Antibiotika
JA.se: Antibiotika: Sverige är bäst i klassen.
Svenska lantbrukare använder minst
antibiotika till sina djur inom EU och
anledningen är enkel - friska djur behöver inte
medicineras.
PoultryWorld: Ny teknik kan minska
antibiotikaanvändningen. Ny teknik och
analysmetoder kan bidra till att minska
användningen av antibiotika genom att
registrera sjuka djur på ett tidigare stadium än
vad mänskliga observationer gör.
GlobalMeatNews: Thailändsk livsmedelsjätte
antar antibiotikapolicy. Charoen Pokphand
Food har antagit en policy för sin produktion,
som bl.a. innebär att antibiotika som är viktiga
för humanmedicinen endast får användas i
terapeutiskt syfte och under veterinärt ansvar.

IndiaSpend: Hur Indien kan minska
antibiotikamissbruket inom djurhållningen.
Indien kommer att se den högsta ökningen av
antibiotikaanvändning till
livsmedelsproducerande djur fram till 2030,
enligt en ny studie. Men två åtgärder kan
hindra det – ett tak på hur mycket antibiotika
som kan ges till djur och att antibiotika för
veterinärmedicinskt bruk blir dyrare.
Altinget.dk: Strid om fakta i danska debatten
om antibiotikaresistens. Tickande bomb som
riskerar folkhälsan eller en nödvändig del av
modern grisproduktion? Beskyllningar om
bristande professionalitet och felaktiga
uppgifter har karaktäriserat den senaste
tidens debatt om kampen mot
antibiotikaresistens.

Djurskydd
PigProgress: Sensorer kan användas för att
minska spädgrisdödlighet. En ny amerikansk
innovation med sensorbaserad teknik kan
bidra till att antalet spädgrisar som dör på
grund av att de kläms ihjäl av suggan minskar.
ATL.nu: 60 000 namn mot tidig avvänjning.
Leif Denneberg, generaldirektör för
Jordbruksverket, fick i dag ta emot 60 000
namnunderskrifter, som protesterar mot
Jordbruksverkets förslag att smågrisar ska få
avvänjas redan vid 21 dagars ålder. Namnen
överlämnades av en delegation där bland
annat Gunnela Ståhle och Bo Algers ingår.

PigProgress: EU:s utrymmesregler behöver
uppdateras. EU-lagstiftningen då det gäller
utrymmen för tillväxtgrisar behöver förbättras
enligt en forskningsstudie.
Euractive.com: EU-kommissionen vill se
verkliga framsteg när det gäller
djurtransporter. Eurogroup for Animals och
andra djurskyddsorganisationer har
efterfrågat en översyn av lagstiftningen som är
från 2005. Kommissionen har inga planer på
att se över lagstiftningen, men vill se tydlig
förbättring i praktiken.

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
LandLantbruk: Allt mer svenskt kött på
tallriken. Andelen svenskt kött av den totala
köttförbrukningen i Sverige fortsätter att öka,
enligt färska siffror från Jordbruksverket.
LandLantbruk: Nöjda svenska bönder enligt
lantbruksbarometern. Mer än hälften av
svenska lantbrukare anser att lönsamheten är
god eller mycket god. Så positiv har
stämningen inte varit på över tio år.
LandLantbruk: Fettbristen breder ut sig över
Europa – smörpriset skenar. Priset på smör
skenar enligt en prisjämförelse gjord av
Matpriskollen. Bristen på fett är tydligt både i
Sverige och i övriga Europa, bland annat på
grund av låg invägning av mjölk men också på
grund av ökad efterfrågan.
ATL.nu: EU: Hoppas på dubbla handelsavtal.
EU-kommissionen tror fortfarande på att EU
kan hinna sluta frihandelsavtal med Mexiko
och Mercosur i Sydamerika före årets slut.
JA.se: Ukrainska kycklingar med sikte på EU.
Tullfria kvoter har fått Ukrainas
kycklingindustri att fokusera på exporten till
EU.

LandLantbruk: Brexit får arbetare att lämna
brittiska grisbranschen. Ett stundande brexit
orsakar svårigheter för lantbrukare i den
brittiska grisbranschen, då många utländska
arbetare redan nu väljer att lämna sina jobb.
Enligt The National Pig Association riskerar det
att bli ett hårt slag för branschen om
utvecklingen fortsätter i samma takt.
ATL.nu: Storbritannien öppnar dörren för
Nafta. Blir det inget handelsavtal med EU efter
Brexit vänder Storbritannien kanske blicken
västerut.
GlobalMeatNews: EU: Brasiliens
livsmedelskontroll är "komprometterad".
Brasiliens kontroller av livsmedelssäkerhet för
fjäderfä och hästdjur saknar de rutiner som
behövs för att säkerställa att produktionen
lever upp till EU: s handelsregler, visar en EUrevision.
GlobalMeatNews: Asien är ”Land of
Opportunity” för kycklingexport. Med växande
befolkning och växande välstånd är prognosen
för framtiden en växande marknad för
kycklingprodukter.
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