
 

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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Antibiotika 

LandLantbruk: Svenskt Kött utbildar om 

antibiotikaresistens. Svenskt Kött vill öka 

svenska skolungdomars kunskaper om 

antibiotikaresistens och lanserar ett nytt 

utbildningsmaterial. 

GlobalMeatNews: Tydligt utfasningsdatum 

efterfrågas från McDonald’s. En 

intresseorganisation har samlat in 10 000 

namnunderskrifter för att få McDonald’s att 

bli mer konkret i sin utfasning av 

antibiotikaanvändningen hos sina 

leverantörer. 

SR.se: Resistens mot antibiotika allt större 

problem. I en ny rapport till regeringen i dag 

beräknar Folkhälsomyndigheten att bakteriers 

motståndskraft mot antibiotika kommer att 

fyrdubblas fram till 2050 och fram till dess 

kosta 16 miljarder kronor. 

Reuters: Överutbud av kyckling uppfödd utan 

antibiotika i USA. Sanderson Farms, den enda 

stora amerikanska kycklingproducenten som 

inte har förbundit sig att begränsa 

användningen av antibiotika, anser att 

marknad är mättad.  

TheGuardian: Kyckling i brittisk detaljhandel 

visar höga nivåer av antibiotikaresistenta 

bakterier. I en undersökning utförd av 

Storbritanniens livsmedelsverk har en hög 

förekomst av antibiotikaresistenta 

Campylobacter detekterats på kyckling 

insamlad från detaljhandeln.  

TheBureauInvestigates.com: 

Läkemedelsindustrin redovisar inte utsläpp. 

Många av världens ledande läkemedelsföretag 

kan släppa ut antibiotika från sina fabriker till 

miljön, men dom redovisar inte information 

om det, enligt en ny rapport från Access to 

Medicine Foundation. 

Läkemedelsvärlden: Bitvis hetsig debatt om 

hållbara läkemedel. När Apotek Hjärtat bjöd in 

till seminarium om miljökrav på läkemedel 

blev diskussionen delvis het. 

UNT.se: Änderna har ofta resistenta bakterier. 

Samma sorts multiresistenta tarmbakterier 

som infekterar människor är vanliga bland 

änderna i Svandammen i Uppsala, särskilt 

under sommaren. 

CIDRAP: Rapport från World Economic Forum 

utvärderar global risk för antibiotikaresistens. I 

World Economic Forums rapport om globala 

risker för 2018 ingår antibiotikaresistens och 

man konstaterar att även om initiativ för att 

hantera överanvändning av antibiotika och 

bristen på nya antibiotika har lanserats finns 

få konkreta framgångar. 

ContagionLive: Bekämpning av 

antibiotikaresistens i låginkomstländer. 

Bekämpning av antibiotikaresistens i låg- och 

medelinkomstländer måste också ta itu med 

djur- och miljösektorn, enligt en artikel i 

Clinical Infectious Diseases
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Djurskydd 

ATL.nu: LRF välkomnar förslag om 

förändringar i djurförbud. 

Bondeorganisationen ger ett blandat betyg till 

regeringens förslag om en ny djurskyddslag. 

LandLantbruk: Grisbönder satsar egna pengar 

på djuromsorg. Forskning och försök ska ge 

danska grisnäringen en modell där suggan kan 

hållas lösgående samtidigt som överlevnaden 

bland smågrisar bibehålls eller ökar. 

Reuters: Jordbruksministrar kräver förbättrad 

djurväldfärd. Vid ett möte i Berlin där 

jordbruksministrar från cirka 70 länder deltog 

var förbättrad djurvälfärd i fokus. 

ATL.nu: De tar över omhändertagandet av 

djur. Riksdagen har klubbat lagen som fråntar 

polisen ansvaret för att hantera djur som 

omhändertagits. 

Handel 

JA.se: Fler unga äter mindre kött. Att göra 

hållbara val, för att minska klimatpåverkan 

och få en ökad biologisk mångfald, är viktiga 

argument när unga väljer vilken typ av mat de 

äter. 

JA.se: Sverige tillbaka på viktig 

livsmedelsmässa. Sverige är tillbaka på Grüne 

Woche för att visa upp de naturliga och 

hållbara aspekterna med svensk 

livsmedelsproduktion. 

LandLantbruk: Storkök ger ytterligare ökning 

av ekologiskt. Försäljningsökningen av 

ekologiska livsmedel inom detaljhandeln 

bromsar upp – i vissa fall närmast tvärstannar. 

I stället är det inom restaurang och storkök 

som andelen ökar mest. 

ATL.nu: Rekordmånga danska lantbrukare 

ställer om till ekologiskt. Låg lönsamhet i det 

konventionella lantbruket och höjda priser på 

ekologiska råvaror har fått många danska 

bönder att ställa om till ekologiskt. 

ATL.nu: Växande framtidstro hos 

köttproducenter. Högt köttpris och stor 

byggvilja är glädjeämnen för 

nötköttsproducenterna. 

GlobalMeatNews: Lantbrukare i Wales oroliga 

inför Brexit. Fårbönder riskerar en tuff 

situation efter Brexit. En tullfri access till EU är 

en nödvändighet.  

LandLantbruk: EU vill ha skadestånd för ryskt 

grisembargo. EU-kommissionen kräver 

Ryssland på skadestånd för förluster man lidit 

sedan Ryssland 2014 införde importförbud 

mot grisprodukter från hela EU.  

LandLantbruk: Osten sätter stopp för 

handelsavtal med Mexico. När USA skickar 

signaler om att avbryta frihandelsavtal letar 

Mexiko nya handelspartners och sedan förra 

året diskuterar EU och Mexiko om ett nytt 

avtal för handel – men en ost sätter käppar i 

hjulet för förhandlingarna. 
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