
 

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 . 

 

Antibiotikaspaning vecka 7-8 2018    2018-02-26 

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

Antibiotika 

FoodQualityNews: Begränsad risk för ESBL-

smitta vid köttkonsumtion. ESBL hos 

livsmedelsproducerande djur och kött är 

genetiskt skilda från ESBL som isoleras från 

människor, enligt en forskarrapport från 

Nederländerna. 

Altinget: Antibiotikaresistensen kräver 

politiskt ledarskap. Sverige måste agera på 

många fronter samtidigt i kampen mot 

antibiotikaresistensen. Internationellt är det 

kanske allra viktigaste att pressa EU att 

uppdatera sin lagstiftning, skriver 

riksdagsledamot Kristina Yngwe (C) och EU-

parlamentariker Fredrick Federley (C). 

Grisforetagaren.se: Antibiotikaförbrukning på 

livsmedelskedjans hemsida. Den brittiska 

handelskedjan Marks & Spencer har infört en 

ny rutin - att publicera sina köttleverantörers 

antibiotikaförbrukning på företagets hemsida. 

Detta har fått andra kedjor att göra det 

samma.  

DesMoinesRegister: Grisuppfödare saknar 

tydliga data och vägledning för 

antibiotikaanvändning. Offentliga data över 

antibiotikaförsäljning ger inte stöd i 

grisuppfödarens vardag och förbättrade 

system, som visar vid vilken sjukdom 

antibiotika används efterfrågas i USA:s 

gristätaste delstat, Iowa 

 

 

Hd.se: Resistenta bakterier bekämpas med ny 

app. En ny app ska stoppa spridningen av 

resistenta bakterier så att antibiotika bara 

används när det behövs. Appen är utvecklad 

av Region Gävleborg och ska hjälpa läkare och 

veterinärer att ge antibiotika på rätt sätt. 

Lantbruksnytt.com: Ny typ av MRSA funnen i 

Norge. Det är den norska myndigheten 

Mattilsynet som funnit MRSA CC7 hos norska 

grisar. Den sprider sig enligt samma mönster 

som den kända husdjursvarianten CC398, det 

vill säga såväl mellan människor som grisar.  

PigProgress: Borde kolistin förbjudas för 

användning till gris? Kolistin har blivit ett 

sistahandspreparat för vissa infektioner hos 

människor, efter 40 års användning i 

djursektorn.  Borde det förbjudas till djur och 

endast reserveras för humanmedicinen? 

PewTrust: Antibiotikaanvändning till djur – 

olika mönster i olika delar av världen. En 

rapport från OIE visar på framsteg då det 

gäller datainsamling, men det finns 

fortfarande stort utrymme för förbättringar.  

CIDRAP: FAO varnar för antibiotikaresistens i 

Asien-Stillahavsområdet. Sjukdomar med 

ursprung hos djur och antibiotikaresistens är 

konvergerar i Asien och Stillahavsområdet och 

hotar människors hälsa, anser FAO:s 

regionalkontor för Asien och Stilla havet. 
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Djurskydd 

Information.dk: Danmark gör inga framsteg 

för grisarna. En ny rapport från EU-

kommissionen visar att Danmark fortfarande 

bryter mot EU: s regler om grisuppfödning.  

Yle.fi: Ny djurskyddslagstiftning kritiseras. Det 

nya förslaget till djurskyddslag i Finland har 

fått omfattande kritik av såväl 

parlamentsledamöters som intressegrupper. 

FarmersWeekly: Kameraövervakning blir 

obligatorisk i slakterier i England. 

Lagstiftningen kommer att träda i kraft från 

maj 2018, med en införandetid på sex 

månader.  

SlowFood: Lidl inför djursvälfärdsmärkning. 

Lidl i Tyskland planerar att ge konsumenterna 

tydlig information om hur djuren har hållits. 

Ett märkningssystem med fyra nivåer kommer 

att införas från april. 

LandLantbruk: Alla franska hönor ska vara 

frigående 2022. Den franska regeringen lovar 

att alla franska ägg som säljs i Frankrike ska 

komma från frigående hönor inom 4 år. 

Förslaget har starkt stöd från franska väljare 

men för lantbrukare blir det en stor 

kostnadssmäll. 

. 

Handel 

ATL.nu: Griskonflikt mellan EU och Ryssland 

fortsätter. EU vill slå tillbaka mot ryskt 

importstopp på grisprodukter. 

ATL.nu: EU-kommissionen luftar Cap-

budgetalternativ. En magrare Cap-budget 

innebär sänkta bondeinkomster, konstaterar 

EU-kommissionen. 

ATL.nu: Grispriset fortsätter uppåt. Det tyska 

grispriset fortsätter stiga på grund av fortsatt 

hög efterfrågan. Nu till 1,46 euro. 

JA.se: Satsar på svensk osttillverkning. Arla vill 

stärka konkurrenskraften för svensk ost och 

investerar 100 miljoner kronor i företagets 

mejerier i Sverige. 

ATL.nu: Allt fler djur slaktas. Köttproduktionen 

i Sverige ökade för alla djurslag under 2017 

visar aktuell statistik från Jordbruksverket. 

GlobalMeatNews: Indien på väg att bli 

storexportör av nötkött. Stora förändringar 

mellan olika exportländer ses i en ny analys 

publicerad av Världshandelsorganisationen, 

WTO. 

JA.se: Vem vill bygga mest? Investeringsviljan 

är låg hos mjölkbönderna och hög hos 

slaktkycklinguppfödarna. Det visar 

Jordbruksverkets statistik för förprövningarna 

hos länsstyrelserna under 2017. 

ATL.nu: Finland får bakläxa på märkning. 

Kravet på att kött som serveras på restaurang 

ska ursprungsmärkas godkänns inte av EU-

kommissionen. 

LandLantbruk: Svenska mjölkgårdar står sig i 

konkurrensen. Svenska mjölkgårdar har en bra 

konkurrenskraft visar en europeisk jämförelse. 

Höga svenska köttpriser är en förklaring.  
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