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

Antibiotika
ATL.nu: Stärkt stöd för Sverige i ko-konflikt.
EU-kommissionen vill klassa paratuberkulos
till smitta som tillåter nationella undantag.
JA.se: Multiresistenta bakterier i vattendrag.
Fynden av multiresistenta bakterier, som bl.a.
inkluderar kolistinresistens, som gjorts i
vattendrag i norra Tyskland oroar.
TheGuardian: Indisk kycklinguppfödning
använder antibiotikum som är viktigt för
sjukvården. En studie av Bureau of
Investigative Journalism visar att kolistin
exporteras till Indien för rutinmässig
användning inom främst kycklinguppfödning.
CIDRAP: Studie bekräftar länk mellan
zinkfoder och resistent E. coli hos svin. Tyska
forskare rapporterar att tillsats av höga halter
av zink i foder till grisar främjar förekomsten
av multiresistent (MDR) Escherichia coli.

TheGuardian: Skillnader i
antibiotikaanvändning ställer frågor inför
Brexit. Djurhållningen i USA använder fem
gånger så mycket antibiotika som
djurhållningen i Storbritannien, vilket har lyft
frågor angående Storbritanniens regler för
köttimport efter Brexit.
LandLantbruk: Notan för salmonellafri
kyckling: Minst 100 miljoner. I likhet med
Sverige och Finland får Danmark nu rätt att
kräva att importerad kyckling ska vara fri från
salmonella.
CIDRAP: WHO släpper sin första globala
rapport om antibiotikaresistens. Den första
rapporten från WHO:s övervakningsprogram
GLASS visar utbrett och i vissa fall höga nivåer
av antibiotikaresistens över hela världen.

Djurskydd
ATL.nu: Växande intresse för tackpeng - trots
mycket dokumentation. Intresset för den så
kallade tackpengen har överträffat
Jordbruksverkets prognoser.
TheIndependent: Brasiliansk domstol
förbjuder export av levande djur till Turkiet för
slakt. Förbudet kommer att kvarstå tills
destinationslandet antar slaktmetoder som
överensstämmer med det brasilianska
rättssystemet

JA.se: LRF – bättre rättssäkerhet med nya
lagen. Att den gamla djurskyddslagen från
1988 är på gång att moderniseras och bli mer
målinriktad är väldigt positivt menar Erika
Brendov på LRF.
BBC: Förbud mot export av levande djur för
slakt övervägs. Brittiska regeringen överväger
ett förbud mot export av levande djur för
slakt. Ett samråd kommer inledas under våren.
.

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
JA.se: Största grisslakten på fem år. Den
svenska grisslakten ökade under förra året och
nådde sin högsta nivå sedan 2012.
LandLantbruk: Positiva tongångar på
köttseminarium. Arbetet med att genomföra
de sammanlagt omkring 200 åtgärderna i
handlingsplanen för nöt, gris och lamm går i år
in på slutvarvet. I december ska allt vara
genomfört.
LandLantbruk: 2017 blev året då
mjölkproduktionen vände uppåt. Enligt LRF
Mjölks senaste statistik minskade den totala
mjölkinvägningen för 2017 med 1,7 procent
jämfört med 2016. Men det är också året då
den negativa trenden vändes uppåt.
LandLantbruk: Mjölkbönderna behöver fler år
med bra betalt. Svenska mjölkbönder behöver
minst fem år till med ett mjölkpris på 420 öre
för att återhämta sig. Men redan nu ser
mjölkpriset ut att gå ner, vilket leder till oro
och tveksamhet inför investeringar hos
mjölkbönderna.
LandLantbruk: EU pausar förvärv av
skummjölkspulver. EU:s jordbruksministrar
brottas med frågan om hur ett snabbt
växande lager av mjölkpulver ska minskas,
utan att åtgärderna utlöser ett prisras.
ATL.nu: Fortsatt pressade utsikter för
lantbrukare i USA. Lantbrukare får det fortsatt
tufft ekonomiskt i USA de närmaste åren, det
spår Warren Preston, vice chefsekonom på
USA:s jordbruksdepartement, USDA.

ATL.nu: Ökat krångel oroar EU:s
jordbruksministrar. Mer flexibilitet får inte
leda till mer administration, vädjar
jordbruksministrarna i den första offentliga
diskussionen om reformen av den
gemensamma jordbrukspolitiken.
ATL.nu: Kanada klagar över
ursprungsmärkningar. EU-länder bör hålla sig
till EU:s gemensamma märkningsregler, inte
införa nationella regler, anser Kanada.
ATL.nu: Vill stoppa dansk fetaost. EUkommissionen har nu bett danska regeringen
om hjälp att sätta stopp för mejeriernas
olagliga handel med fetaost.
ATL.nu: Priset för slaktsvin höjs. Efter
nedgången fortsätter nu priset för slaktsvin
öka i Tyskland. Även i Danmark görs en
höjning.
LandLantbruk: Nu får kineserna äta dansk
korv. Nu får danskarna exportera
värmebehandlat griskött till Kina. Första lasten
hoppas man gå om ett par veckor.
LandLantbruk: Fritt fram för brittiskt kött i
Kina. Theresa May och Kinas premiärminister
Li Keqiang lovar utökad handel mellan
Storbritannien och Kina. Inom sex månader
ska det 20 år gamla embargot på export mot
nötkött från Storbritannien till Kina hävas.
LandLantbruk: EU erbjuder Mercosurländerna
ökad köttimport. EU har bättrat på sitt bud om
export av nötkött från Mercosurländerna.
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