
 

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

 
 

Antibiotika 

JA.se: Fortsatt stora problem med 

antibiotikaresistens. Enligt en ny rapport från 

den europeiska livsmedelssäkerhets-

myndigheten Efsa, stärks bilden av att 

antibiotikaresistens fortsatt är ett stort hot 

mot folkhälsan.  

PigProgress: Danmarks mål: 1,5 miljoner grisar 

uppfödda utan antibiotika. Flera 

organisationer i Danmark gör en gemensam 

satsning om 15,5 miljoner danska kronor för 

forskning om hur man kan minska behovet av 

antibiotika bland danska grisar. Målet är att 

1,5 miljoner grisar ska födas upp utan 

antibiotika år 2021. 

CIDRAP: Studie finner utbredd 

antibiotikaanvändning till grisar i Kambodja. I 

studien, utförd av ett team svenska och 

kambodjanska forskare och publicerad i 

Antimicrobial Resistance and Infection Control, 

undersöktes småskaliga grisuppfödning i och 

runt Phnom Penh för att bedöma 

djurhållarnas kunskaper, attityder och praxis 

relaterade till antibiotikaanvändning i 

grisuppfödningen. 

CIDRAP: "Noll är inte ett alternativ".  

Djurhållningens användning av antibiotika är 

komplex, med olika syn på vad som är 

ansvarsfull användning, särskilt när det gäller 

att förebygga sjukdomar.   

NorthThompsonStarJournal: Krav på veterinär 

förskrivning införs i Kanada. Från den 1 

december 2018 inför Kanada ett krav på 

veterinärt recept för användning av 

medicinskt viktiga antibiotika inom 

djuruppfödning.  

EPRRetailNews: Carrefour introducerarar 

kyckling uppfödd utan antibiotika i Spanien. 

Carrefour Spanien har lanserat en frigående 

kyckling som föds upp utan antibiotika.  Detta 

är en del av Carrefours strategi för att vara en 

del av omställningen inom 

livsmedelsproduktionen. 

BedreGardsdrift: Nya MRSA-regler införs i 

Norge. Mattilsynet vill förhindra att MRSA 

etableras i den norska grisuppfödningen och 

myndigheten kommer därför införa strängare 

krav.
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Djurskydd 

JA.se: ”Vi vill göra halmen dryg och ändå 

tillfredsställa grisen”. Svensk 

slaktgrisuppfödning är högproduktiv och sker 

dessutom med knorren i behåll. Men inget är 

så bra att det inte kan bli ännu bättre. På 

Häggesled Säteri pågår just nu därför ett 

försök med att tilldela halm till slaktgrisarna i 

halmhäckar, istället för på golvet. 

ATL.nu: Djurskyddslag och lag om matfusk till 

riksdagen. Den nya Djurskyddslagen har 

skickats till riksdagen för beslut tillsammans 

med förslag om skärpta straff för matfusk. 

 

 

 

Handel 

ATL.nu: Konkurrensverket granskar 

kycklingmarknaden. Avbruten affär anledning 

till uppföljning. 

GlobalMeatNews: Den svenska 

köttkonsumtionen minskar samtidigt som 

produktionen stiger. Enligt Jordbruksverkets 

statistik minskade den totala förbrukningen av 

kött med 2,2 kilo 2017. Men det kött som äts 

kommer i allt större utsträckning från Sverige. 

JA.se: Lättare att hitta mat från Sverige. 

Genom Svenskmärknings attitydmärkning har 

man kunnat se att matens ursprung är ett 

viktigt argument, framförallt för yngre 

konsumenter. 

JA.se: Mutskandal i Brasilien. Brasiliansk 

kycklingproducent tros medvetet ha fuskat 

med kontroller. 

JA.se: Finskt griskött marknadsförs utomlands. 

HKScan slår sig in på en helt ny marknad när 

de väljer att sälja kött från finska rapsgrisar till 

Kina. 

 

 

LandLantbruk: Delade meningar om 

framtidens jordbruksstöd. Många av EU-

ländernas ledare vill se ett fortsatt starkt Cap 

efter 2020. Den svenske statsminister Stefan 

Löfven (S) är tydligast i att vilja nedprioritera 

jordbruket. Det visade diskussion om den 

kommande budgeten som inleddes vid EU-

toppmötet i Bryssel i fredags. 

LandLantbruk: Lång väntan på slakt här för att 

stanna. Den som anmäler nöt till Scan får 

vänta till efter midsommar på hämtning till 

slakt. De två övriga stora slakterierna har 

väntetider på 7–10 veckor. Samtidigt befarar 

uppfödare att betalningen efter två rekordår 

ska börja pressas nedåt. 

LandLantbruk: Citygross frångår policy om 

svenskt kött. Citygross har haft som policy att 

enbart sälja färskt svenskt kött. Men nu väljer 

butikskedjan att slopa policyn och börjar sälja 

importerat kött från bland annat Brasilien, 

Danmark och Irland. Argumentet: brist på 

svenskt kött.  
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