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

Antibiotika
Aftonbladet: MP vill ha skatt på importerat
"fulkött". Miljöpartiet föreslår en ny skatt på
importerat "fulkött", det vill säga kött som
framställts med "rutinmässigt användande av
antibiotika i förebyggande syfte till friska
djur".
HorseTalk.co.nz: Veterinärer kan känna sig
pressade att förskriva antibiotika. En australisk
studie har visat att veterinärer ofta känner sig
pressade av ägarna att förskriva antibiotika för
hästar eller nötkreatur utan att se djuren.
AgWeb: Sätt djuren främst. ”Uppfödd utan
antibiotika” har gett alternativ för
konsumenter och möjligheter för
producenter. Men kan det leda till att sjuka
djur inte behandlas?

MedicalXpress: Antibiotikaresistent gen går
från grisgårdar till patienter över hela världen.
En besvärlig gen som är resistent mot ett
viktigt antibiotikum har spårats från sitt
ursprung på kinesiska grisgårdar till
sjukhuspatienter över hela världen, enligt en
ny studie.
AllAboutFeed: Fokus på hälsosamma
uppfödningssystem. Att komma ifrån
förebyggande användning av antibiotika i
dagens grisuppfödning innebär att vi måste
fokusera på en högre nivå av djurhälsa, och ett
globalt ansvarigt och hållbart system.

Djurskydd
LandLantbruk: Curlade kycklingar har svårare
att klara nya miljöer. För lite stimulans gör det
svårare för curlade kycklingar att anpassa sig
till en ny miljö. Linda Keeling, professor på
SLU, leder ett forskningsprojekt som
undersöker om kycklingarna med enkla medel
bättre kan förberedas för livet som värphöns.

LandLantbruk: Köttbranschen nappar på
Ardalan Shekarabis utspel. Köttproducenterna
gör tummen upp för civilministerns förslag att
öppet redovisa vilka kommuner som ställer
djurskyddskrav i sin upphandling, och vilka
som struntar i det. Syftet är att öka trycket på
det offentliga att handla svenskt och
närproducerat.

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 .

PigProgress: Varför bygger man ett flervånings
grisstall? Den kinesiska grisproducenten
Yangxiang har valt att konstruera grisstallar
med 7, 9 eller till och med 13 våningar. Enligt
bolagets ägare är skalfördelar, effektivitet och
friska grisar de viktigaste anledningarna.

ATL.nu: 2 400 får dog ombord på fraktskepp.
Skakande bilder släpptes av
djurrättsorganisation. Nu kräver Australiens
jordbruksminister bättring av fraktbolagen.

Handel
LandLantbruk: Blandade bud om tillgången på
det svenska köttet. Citygross säger att det inte
finns tillräckligt med kött. Slakterier säger att
de visst finns kött och att de är villiga att öka
volymerna. Samtidigt är köerna till
slakterierna längre än någonsin. Så hur ligger
det egentligen till?
LandLantbruk: Livsmedelsexporten ökar mer
än importen. Den svenska exporten av
livsmedel och jordbruksvaror, exklusive fisk,
uppgick i fjol till omkring 48 miljarder kronor.
Det var en ökning med cirka 3,3 miljarder
kronor motsvarande 7 procent jämfört med
föregående år. Importen ökade med cirka 5
procent.

P4Stockholm: Många restauranger serverar
fel livsmedel. Det svenska köttet är inte
svenskt och fetaosten och parmaskinkan byts
ut. Över var fjärde restaurang i länet serverar
inte det som står på menyn, visar en kontroll.
ATL.nu: Så slår Trumps handelskrig mot
griskött. Under de senaste 14 handelsdagarna
har de amerikanska grispriserna minskat med
25 procent.
JA.se: Christina Nordin om uppdraget som ny
generaldirektör för Jordbruksverket. Hon
värnar om att öka matproduktionen, att
främja den svenska landsbygden och vill rätta
till problemen med EU-bidragen.

ATL.nu: Dansk köttaffär växer i Shanghai.
Danish Crown satsar stort i Kina. 400 miljoner
danska kronor investeras i en fabrik som
förädlar danskt kött.
ATL.nu: Hormonkött tillbaka på dagordningen.
USA:s hot om att införa strafftullar på
livsmedel tvingar EU tillbaka till
förhandlingsbordet.
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