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

Antibiotika
Reuters.com: Sluta ge antibiotika till friska
djur, uppmanar WHO.
Världshälsoorganisationen uppmanar
djurhållare att sluta använda antibiotika för
att främja tillväxt och förebygga sjukdom hos
friska djur.

PigProgress: Antibiotikaanvändning inom
grisuppfödning – en uppdatering. Framsteg
ses när det gäller minskning av användningen
av antibiotika och den föreslagna EUlagstiftningen innebär en skärpning av dagens
regelverk.

PigProgress: WHO: s antimikrobiella riktlinjer:
Protest och applåder.
Världshälsoorganisationens nya riktlinjer om
ansvarig användning av antibiotika har lett till
en blandade reaktioner över hela världen.

JA.se: SLU-forskare ska minska
antibiotikaförbrukning på thailändska gårdar.
Tio projekt får pengar för att minska
antibiotikaresistensen i världen. Ett av dem
leds av SLU-forskare.

FoodSafetyMagazine: Köttindustrin missnöjd
med den nya lagstiftningen i San Fransisco.
Den nya lagen, som innebär att
dagligvaruhandeln ska lämna in rapporter som
beskriver användningen av antibiotika hos sina
leverantörer, får nu kritik från köttindustrin.
Den anses öka bl.a. leda till höjda köttpriser.

TheGuardian: De flesta brittiska
dagligvarukedjor brister i kampen mot
antibiotikaresistens. De flesta av
Storbritanniens dagligvarukedjor har brister
då det gäller åtgärder för att minska
användningen av antibiotika hos sina
leverantörer, enligt en undersökning utförd av
en brittisk kampanjorganisation.

DN.se: Resistenta bakterier fortsätter öka i
Europa. Resistenta bakterier fortsätter att öka
i Europa. Mest oroar ökningen av bakterier
som är resistenta mot flera olika typer av
antibiotika, säger Dominique Monnet på
Europeiska smittskyddsmyndigheten.

Stuff.co.nz: Veterinärer vill stoppa rutinmässig
antibiotikaanvändning. Nya Zeelands
djurhållning är på väg att bli antibiotikafri,
med undantag för akuta sjukdomsfall, och Nya
Zeelands veterinärorganisation har som mål
att djurhållningen ska bli antibiotikafri till
2030.

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
JA.se: Nya regler klubbade. Förslag om
tidigare avvänjning av gris har fått stor medial
uppmärksamhet det senaste halvåret. I dag
har Jordbruksverket tagit ett beslut.
Altinget.se: Vem lyssnar Jordbruksverket på?
Köttbranschen beställde, Jordbruksverket
levererade. Så skulle man kunna sammanfatta
de nya regler för grishållning som träder i kraft
vid årsskiftet.
LandLantbruk: Djurskyddet Sverige: ”Oro för
att vi inte kan lita på lagar och regler”. Det är
farligt att nagga förtroendet för den svenska
djurvälfärden i kanten. Försvagad tillit kan
bana väg för kött från konkurrentländer.

GlobalMeatNews: Finska kycklingar ska födas
på gårdar, inte i lådor. Finlandsbaserade
HKScan inför ett nytt system som gör att
kycklingar kan födas på de gårdar de föds upp
på, i stället för i separata anläggningar.
ATL.nu: Ny märkning för kvalitet på
djurhållning. Finska naturresursinstitutet Luke
utreder egen djurskyddsmärkning. Den nya
märkningen ska möta konsumenternas
förväntningar.

Handel
ATL.nu: Svenskarna väljer mer svenskt i
matkassen. Förtroendet för produkter från
Sverige går mot rekordhöjder, enligt
branschorganisationen Livsmedelsföretagen.
JA.se: Exporttillstånd till Kina för finska
HKScan. Finland har länge arbetat för att få
exportera livsmedel till Kina och nu står det
klart – under första halvåret av 2018 lämnar
det fösta finska grisköttet landet, med
destination Kina.
ATL.nu: Risk för rysk grispriskollaps. Nu varnar
grisproducenterna för en rysk priskollaps
under 2018 på grund av svag hemmamarknad
och hög skuldbörda.

LandLantbruk: Estländskt mejeri vill in på
svenska marknaden. Med lägre
produktionskostnader vill Estländsk
mjölkproducent konkurrera på den svenska
och finska marknaden.
LandLantbruk: Danish Crown satsar på bättre
betalning. Danish Crown har som långsiktigt
mål att ligga 80 öre över EU-genomsnittet i
betalning till uppfödarna. Strategin är att
stärka de fyra hemmamarknaderna, varav
Sverige är en, och att etablera produktion i
Kina.
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