
 

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

Antibiotika 

PigProgress: "Antibiotikafri ekologisk gris är 

inom räckhåll". En ny rapport från danska 

forskare tyder på att antibiotikafri gris- och 

mjölkproduktion kan vara inom räckhåll för 

många ekologiska gårdar. 

FoodSafetyNews: Rapport om 

antibiotikaresistens med både goda och dåliga 

nyheter. USA:s årliga NARMS rapport med 

data från 2015 visar låg förekomst av 

antibiotikaresistens i livsmedelsburna 

patogener, med undantag för multiresistent 

salmonella, vars förekomst ökar. 

ATL.se: MRSA-smitta försvann. Det räcker att 

gå in till en grisbesättning med MRSA för att 

bli smittad. Det visar nya försök som gjorts. 

Men smittan försvinner också snabbt. 

DN.se: Sverige vill ha förbud för att minska 

antibiotikan. Regeringen vill att EU agerar för 

att få ner antibiotikaanvändningen i 

djuruppfödningen. I ett brev uppmanar 

Sverige tillsammans med Finland, Danmark, 

Österrike och Nederländerna övriga länder att 

stötta ett förslag som förbjuder att djur 

gruppbehandlas i förebyggande syfte. 

ATL.nu: Antibiotika och djurhållning styrde 

upphandling. I år lade Rättviks kommun extra 

krut på att kunna köpa svensk kyckling. Sedan 

några veckor serveras bara svenskt 

kycklingkött i kommunens verksamheter. 

FeedNavigator: Nya mål för 

antibiotikareduktion inom djurhållningen i 

Storbritannien. Försäljningen av veterinära 

antibiotika för användning till 

livsmedelsproducerande djur har minskat från 

62 mg/kg 2014 till 45 mg/kg 2016, en 

minskning med 27%, och nya mål sätts nu för 

gris, nötkreatur, kyckling och fisk.  

WeeklyTimes: Antibiotikafri kyckling lanseras i 

Australien. Antibiotikafri kycklingproduktion 

har kommit upp som en viktig 

konsumentfråga, och nu lanseras antibiotikafri 

produktion i delstater i sydvästra Australien.  

EurekAlert: LA-MRSA funnen bland MRSA från 

människor. En undersökning utförd av ECDC 

visar att LA-MRSA både har ökat i förekomst 

och fått en större geografisk spridning hos 

människor i EU / EES sedan 2007. 

Djurskydd 

ATL.nu: Mobilt slakteri väcker internationell 

uppmärksamhet. På måndag slaktar 

Hälsingestintan det 10 000:e nötdjuret i sitt 

mobila slakteri, och nu går konceptet på 

export. 

ATL.nu: Dansk grisuppfödning väljer väg. 

Danska smågrisproducenter kastrerar 

fortfarande galtgrisarna utan bedövning. Men 

senast vid utgången av 2018 ska branschen ha 

hittat alternativ. 
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GlobalMeatNews: Burar för miljoner grisar 

fasas ut. Det ökade djurskyddsmedvetandet i 

Kina ser ytterligare framgångar. Quinglian 

Food Company kommer fasa ut fixeringen av 

suggor till 2025. 

 

Handel 

ATL.nu: Så mycket mer tjänar svenska bönder. 

Det är goda tider för svenska djurbönder. Så 

mycket bättre betalt får den svenske bonden i 

höst jämfört med den genomsnittliga EU-

kollegan. 

ATL.nu: Danmark lanserar mjölkbörs. Sälj din 

mjölk till den som betalar bäst dagspris. Det 

blir möjligt när mjölkbörsen Milk2Market 

lanseras i Danmark. Kravet är att säljaren 

levererar minst 4 000 liter mjölk varannan dag 

under sju dagar. 

GlobalMeatNews: Kinas fläskimport faller. 

Under Q3 2017 minskade Kinas fläskimport 

drastiskt, vilket avspeglas i många EU-länder, 

främst Tyskland där exporten till Kina 

minskade med 63 %.  

ATL.nu: Norrländsk charkjätte blir ännu större. 

Nyhléns Hugosons med huvudkontor i Luleå 

köper Änge Chark utanför Östersund. 

ATL.nu: EU vill sänka direktstöden dramatiskt. 

EU-kommissionen föreslår enligt läckta 

handlingar en dramatisk sänkning av 

direktstöden för den nya sjuåriga 

programperioden från 2021. Ett maxtak per 

gård på 60 000 euro, motsvarande cirka 600 

000 kronor, är ett av förslagen. 

GlobalMeatNews: Australien världens största 

exportör av rött kött. 2016 var Australien 

världens största exportör av nötkött, andra 

största då det gäller lammkött, och man var 

även tredje största exportör av levande 

boskap. 

JA.se: Började från noll - nu driver Reko 

utvecklingen av svensk ekokyckling. Sebastian 

Holm visste inget om djuruppfödning 2014, 

ändå lyckas han starta Reko kyckling – 

uppstickaren som omsätter 32,5 miljoner 

redan första året. 

JA.se: Svensk animalieproduktion ökar. 

Antalet djur på svenska gårdar har ökat under 

det sista året. Nötkreatur, gris, får och fjäderfä 

har ökat medan antalet mjölkkor minskar. 

LandLantbruk: Svenska mjölkföretag har 

klarat krisen bra. Svenska mjölkföretagare har 

ökat sin konkurrenskraft och många klarade 

tiden med låga mjölkpriser väl. Men det finns 

fortfarande potential till förbättring. 

ATL.nu: Krångel i arbetet med nya ekoregler. 

De slutgiltiga besluten om den nya 

ekoförordningen drar ut på tiden. Det som 

bara skulle vara formaliteter visade sig vara 

svårare än väntat. 
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