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

Antibiotika
TheFern: FDA-rapport: För första gången
minskar försäljning av antibiotika till djur i
USA. För första gången sedan FDA började
mäta försäljningen, 2009, sjunker
försäljningssiffrorna. Minskningen kan bero på
den publika debatt som bl.a. konsumentorganisationer bidragit till.

CIDRAP: Rapport från UNEP lyfter
miljödimensionen av antibiotikaresistens. I
UNEP:s Frontier Report 2017 rankas utsläpp av
antibiotika till miljön som en av sex nya
miljöutmaningar.

Djurskydd
JA.se: Enda svenska kycklingslakteriet med
gasbedövning. På Kronfågels slakteri i Valla
har man tagit tekniken ett steg längre när det
gäller djurvälfärd – kycklingarna bedövas med
gas istället för el.
SvD.se: ”Låt grisar slippa gasas med
koldioxid”. Det vanligaste sättet som grisar
bedövas på i Sverige är genom gasning i
koldioxid. Men gasen orsakar stark ångest,
skriver Camilla Björkbom och Linda Björklund,
Djurens Rätt.
LandLantbruk: SLU efterlyser forskning kring
bedövning vid grisslakt. Alla de
bedövningsmetoder som i dag används vid
grisslakt har både för- och nackdelar. För att
hitta bättre metoder efterfrågar SLU nu mer
forskning inom området.
LandLantbruk: Nya Cap kan öppna för premie
för god djurvälfärd. En särskild premie för god
djurvälfärd eller för betande djur. Det hoppas
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) ska bli
möjligt i det nya Cap.

LandLantbruk: ”Bucht borde lyssna till
forskningen”. ”Märkligt av Jordbruksverket att
ta till sig en pilotstudie samtidigt som man
väljer att se bort ifrån all den forskning som
gjorts om avvänjningsålderns betydelse för
grisen”. Det skriver Bo Algers, professor
emeritus vid SLU, i en debattartikel.
SvD.se: ”Påfallande misstro mot svensk
djurhållning”. Utveckling är nödvändigt om vi
vill ha kvar en livsmedelsproduktion i Sverige,
skriver Leif Denneberg och Håkan Henrikson
från Jordbruksverket i en replik till
konsument- och djurrättsorganisationer.
JA.se: ”Jag är inte orolig för att djurvälfärden
skulle äventyras, tvärtom”. Från 1 december
är det på pappret tillåtet att tillämpa anpassad
ditid inom svensk grisuppfödning, i och med
att Jordbruksverkets förslag till
föreskriftsförändring godkänts av EU. Men vad
innebär egentligen detta?

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
DN.se: Framåt för EU:s förhandlingar med
sydamerikanska Mercosur. EU:s förhandlingar
med Mercosur går framåt. Vi är nära en
överenskommelse, säger EU:s
handelskommissionär Cecilia Malmström.

LandLanbruk: Konsumtionen av kött på
samma nivå sedan 2010. Konsumtionen av
kött har legat på en stabil nivå sedan 2010.
Det innebär nära 40 procent mer kött per
person och år än 1980.

Sydsvenskan.se: WTO-fiasko nära i Buenos
Aires. Trots en nedskruvad ambitionsnivå
verkar veckans WTO-möte i Buenos Aires sluta
i fiasko.

JA.se: Svagt uppåt på GDT. Under tisdagens
auktion på Global Dairy Trade steg
mjölkprisindex för första gången på länge.

ATL.nu: Ny köttskandal skakar Europa. 140 ton
kött har beslagtagits i ett av landets viktigaste
centrum för köttindustrin söder om Milano i
norra Italien. 50 ton hade utgångsdatum
mellan 2013 och 2015. Dessutom hade en stor
del av köttet tinats för att sedan djupfrysas
igen.
LandLantbruk: Regeringen satsar 27 miljoner
på livsmedelsexport. Den svenska regeringen
satsar ytterligare 27 miljoner på att stärka
exporten av svenskt livsmedel.
LandLantbruk: Svensk export gynnas av nytt
avtal. En jättemarknad för export av
europeiska livsmedel öppnas 2019 när det nya
frihandelsavtalet mellan EU och Japan träder i
kraft.
ATL.nu: Coop suktar efter svenskt superkött.
Premiumkött från Sverige får det att vattnas i
munnen hos livsmedelsjätten Coop. Nu börjar
Ölanda Säteri leverera allt sitt kvalitetsskött till
utvalda butiker - samtidigt som matkedjan
söker fler svenska producenter.

LandLantbruk: Ekologisk mjölk ökar och
bönderna blir fler. Enligt LRF:s senaste
mjölkrapport ökar andelen ekologiska
mjölkbönder och andelen ekologisk mjölk.
Bara i år ha Sverige fått 45 nya ekologiska
mjölkbönder.
ATL.nu: Fallande smörpris förebådar lägre
mjölkpris. Smörpriserna på
terminsmarknaderna i Europa faller och
förebådar enligt råvaruanalytikern Torbjörn
Iwarson ett lägre mjölkpris framöver.
ATL.nu: Ny cap-reform på ministrarnas bord
för första gången. Motstånd mot
åternationalisering och ökad medfinansiering
dominerade när EUs jordbruksministrar
diskuterade nästa cap-reform.

Nu tar Antibiotikaspaning julledigt och
återkommer 15 januari 2018.
God Jul och Gott Nytt År!
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