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

Antibiotika
CIDRAP: Ny studie om hur ampicillinresistens
utvecklades. En ny studie utförd av franska
forskare visar att ampicillinresistens fanns
redan innan ampicillin introducerades inom
humanmedicinen, och att antibiotikarester i
gödsel och miljön kan ha spelat en större roll
än man tidigare trott.
PigProgress: USA-studie: Zink främjar inte
MRSA hos grisar. Amerikanska forskare har
funnit att utfodring av zink till unga grisar inte
spelar en viktig roll för selektering av LAMRSA.

GlobalMeatNews: Indien vill begränsa
antibiotika-användningen inom
djurhållningen. Indiens hälsoministerium
föreslår att användningen av antibiotika inom
djurhållningen ska begränsas.
CIDRAP: Hur uppstod och spreds MCR-1?
Brittiska och kinesiska forskare bedömer att
kolistin-resistensgenen MCR-1 fanns nästan
ett decennium innan den först identifierades
och att den sannolikt utvecklades inom
kinesisk djurhållning.

Djurskydd
GlobalMeatNews: Polskt lagförslag för förbud
mot obedövad slakt. Parlamentsledmöter från
Polens regeringsparti Lag och rättvisa (PiS) har
lagt ett förslag för att förbjuda slakt utan
bedövning.
ATL.nu: Grisföretagarna: Olyckligt med
ställningstagande. Djurskyddsinspektörernas
kollektiva engagemang för att stoppa de nya
djurskyddsreglerna oroar Grisföretagarnas
ordförande Ingemar Olsson.

GlobalMeatNews: IKEA svarar på kritik
angående djurvälfärd. Efter anklagelser om
minskat djurskyddsengagemang har den
skandinaviska möbeljätten IKEA tydliggjort att
den avser utveckla ett program för att främja
ökad djurvälfärd.
ATL.nu: Danska protester mot svenska
grisregler. Nu kommer protester mot de nya
svenska djurskyddsreglerna för smågrisar –
från Danmark.

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
ATL.nu: Scan höjer slaktgrispriset. Priset för
slaktgrisar har legat still sedan i början av
sommaren. Men nu höjer Scan det marginellt.
LandLantbruk: Svenska livsmedel pressas av
importerade alternativ. Svenska
livsmedelsprodukter pressas allt mer av
importerade alternativ. Danmark och Tyskland
pekas av svenska livsmedelsföretag ut som de
tuffaste konkurrentländerna. Polen har snabbt
blivit en uppstickare.

JA.se: Ryssland stoppar köttimport från
Brasilien. Efter att ha funnit förbjudet hormon,
stoppas all import av fläsk- och nötkött från
Brasilien.
Reuters.com: Mercosur önskar större
importkvot. Det sydamerikanska
handelsblocket Mercosur kommer att erbjuda
Europeiska unionen (EU) en snabbare
minskning av importtullar om EU accepterar
en större importkvot av nötkött i utbyte.

LandLantbruk: Köttproducenter vill satsa på
export. Sveriges nötköttsproducenter satsar
på export. Som en del i Handlingsplan nöt
startar nu ett projekt för att identifiera nya
exportmöjligheter för svenskt nötkött.

ATL.nu: Nya regler i Kina för Arlas lönsamma
pulvermarknad. Myndigheterna vill rensa i
djungeln av olika sorters
modersmjölksersättningar. Redan vid nyår
kommer nya regler som påverkar branschen.

JA.se: ”Tredje kvartalet var en besvikelse”.
2017 kommer inte att bli ett bra år för
HKScan. Dålig vinst har vänts till förlust.

JA.se: Nästa CAP ska ge medlemmarna större
frihet. Större ansvar och enklare regler. Det är
två huvudteman i nya CAP.

LandLantbruk: Kronfågel lägger planerna på
slakteri på is. Arbetet med Kronfågels nya
slakteri i Kristianstad läggs på is. Investeringen
som skulle uppgå till 200 miljoner kronor och
ge ett 100-tal jobb bedöms vara alltför
riskfylld sett till marknaden i Sverige just nu.

LandLantbruk: EU:s nya ekoregler i hamn.
EU:s nya eko-förordning antogs på måndagen
efter en tre år lång process. De nya reglerna
gäller från 1 januari 2021.

ATL.nu: Så går det till när kommunerna
upphandlar svenskt. Trycket ökar kraftigt på
att maten som serveras inom skola och
omsorg ska vara ekologisk, och framförallt
svensk. Det ställer i sin tur hårda krav på
kommunens upphandlingar.
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