
 

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 

GlobalMeatNews: Minskad 

antibiotikaanvändning i dansk grisuppfödning. 

Antibiotikaförbrukningen i den danska 

grisuppfödningen har minskat med 25 % över 

de senaste åtta åren, enligt en 

myndighetsrapport. 

JA.se: Sveriges antibiotikaarbete lyfts som 

förebild. Sveriges långa arbete med att 

motverka antibiotikaresistensens hos djur kan 

fungera som föredöme för övriga EU – länder. 

Det anser EU:s generaldirektorat för hälsa och 

livsmedelssäkerhet. 

Indepentent.ie: Kritiskt viktiga antibiotika ska 

inte användas i djurhållningen. I ett uttalande 

från Europaparlamentets jordbruksutskott 

framhålls att EU bör säkerställa ansvarsfull 

användning av antibiotika i djurhållning, 

förbjuda veterinär användning av kritiskt 

viktiga antibiotika, stödja forskning och verka 

för globala regler. 

Forskning.se: Även små mängder antibiotika 

kan orsaka antibiotikaresistens. Även låga 

koncentrationer antibiotika kan leda till 

utveckling av hög resistens mot antibiotika 

hos bakterier, visar forskning vid Uppsala 

universitet. 

AllAboutFeed: Uppfödd utan antibiotika - en 

mardröm eller möjlighet? Vart är vi på väg när 

det gäller att minska användningen av 

antibiotika till lantbruksdjur? 

PigProgress: Bör kolistin förbjudas i 

grisuppfödning? Efter 40 års användning in om 

djurhållningen har kolistin blivit ett 

sistahandsantibiotikum inom humanmedicin.  

CIDRAP: AMR-rapport uppmanar till handling. 

Det kanadensiska parlamentet har utfärdat en 

ny rapport om AMR som uppmanar landets 

folkhälsomyndighet att fram en handlingsplan 

för att motverka antibiotikaresistens. 

Djurskydd

ATL.nu: Antalet djurförbud har minskat. 

Antalet djurförbud i Sverige har minskat de 

senaste åren, det visar färska siffror från 

länsstyrelserna. 

PigProgress: 3D-kamera kan hjälpa till att 

minska svansbitning. Ett högteknologiskt 

system med 3D-kameror kan hjälpa 

grisbönder att upptäcka tidiga 

varningssignaler för svansbitning hos grisar, 

visar forskning i Storbritannien. 

PigProgress: Framtiden ser ljus ut för bättre 

djurvälfärd för grisarna i Kina. Det är 

uppenbart att det finns ett växande intresse 

för djurens välfärd i Kina, där de första 

officiella välfärdsnormerna undertecknades i 

november 2017. Forskning, djurskyddsnormer 

och certifiering går framåt för att komma 

ikapp med internationella nivåer.  
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 ATL.nu: Krav på ombudsman för djuren. Om 

inte Jordbruksverket stärker sitt 

djurskyddsarbete måste politikerna gripa in. 

Det kräver sex organisationer i ett brev till 

regering och riksdag. Ett krav är inrättandet av 

en ny djurskyddsombudsman. 

JA.se: ”Välfärdsmärkningen är ett sätt att 

skapa mervärde och ge vinst i företaget”. I 

södra delen av Nederländerna ligger 

majoriteten av landets grisgårdar. En av dessa 

ägs av Math Egelmeers som tillsammans med 

sin far driver en slaktgrisproduktion med 5 500 

platser.  

LandLantbruk: ”Djurens välfärd är vår 

drivkraft och vardag”. Svensk Fågel som 

branschorganisation och dess medlemmar 

bryr sig visst om djurvälfärd – tvärtemot vad 

Djurens Rätt hävdar. Det skriver Jenny 

Andersson i ett debattinlägg. 

LandLantbruk: ”Vi behöver rättssäkerhet i 

djurskyddet”. Lagar måste respektera 

äganderätten och lagar måste tillämpas med 

proportionerliga sanktioner och straff, skriver 

Staffan Danielsson (C), riksdagsledamot, i ett 

debattinlägg. 

 

Handel 

FoodSaftyNews: Efter EU:s importstopp avser 

Brasilien anmäla EU:s beslut till WTO:s 

tvistlösningssystem. Efter att EU beslutat 

stoppa import från ett antal köttanläggningar 

på grund av brister i landets kontrollsystem 

har Brasilien meddelat att man avser att 

vända sig till WTO i frågan. 

ATL.nu: Så mycket vill EU-kommissionen skära 

i jordbruksbudgeten. Jordbruksstöden föreslås 

skäras ned med runt fem procent. 

JA.se: Ökad slakt i första kvartalet. Den 

svenska slakten av gris, nöt och lamm ökade 

under årets första kvartal. Framförallt är det 

nöt och lamm som ökar kraftigt. 

JA.se: Importen av jordbruksvaror ökar mer än 

exporten. Den svenska exporten av 

jordbruksvaror och livsmedel ökar. Men 

samtidigt fortsätter importen att öka så att 

handelsunderskottet växer. 

JA.se: Oro för framtiden bland Europas 

bönder – men svenskarna är hoppfulla. Enligt 

EU-barometern, den senaste 

lönsamhetsundersökningen bland tio EU-

länder, är svenska lantbrukare mer hoppfulla 

än andra.  

JA.se: Första containern skickad till Kina. 

Finskt fläskkött har potential att konkurrera på 

den kinesiska marknaden. 

LandLantbruk: Minskat Cap kräver effektivare 

politik säger Bucht. För att hantera en 

minskning av Cap-budgeten krävs en mer 

enkel, modern och effektiv politik, säger 

landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. 

LandLantbruk: EU och Mexiko sluter 

handelsavtal. Europa och Mexiko har landat 

ett stort frihandelsavtal som bland annat 

innefattar jordbruksprodukter. 
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