
 

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 37-38 2018    2018-09-24 

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

 

Antibiotika 

JA.se: Minskad försäljning av antibiotika till 

djur. Två procent i minskad försäljning. Det 

visar en sammanställning av 

antibiotikaförsäljningen 2017 jämfört med 

2016. 

FoodNavigator: Hormon- och antibiotikafritt 

är de starkaste konsumentdrivkrafterna för 

odlat kött. Nya undersökningsdata från 

matutvecklingsspecialisten Mattson visar att 

konsumenterna ser stora fördelar med 

cellodlat kött då det kan "bidra till att minska 

mängden av hormoner och antibiotika vi 

konsumerar "(citerat av 39% av 

respondenterna). 

LandLantbruk: Antibiotikaresistens hotar 

arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har kommit 

med en ny rapport som visar att lantbrukare 

är bland topp tre av de yrkesgrupper som är 

mest utsatta för antibiotikaresistenta 

bakterier. 

CIDRAP: Europaparlamentet antog 

handlingsplan mot antibiotikaresistens. 

Handlingsplanen betonar behovet av ” One 

Health” där hänsyn tas till sammanlänkningen 

mellan människors och djurs hälsa samt 

miljön.  

Aftonbladet: Tänk om – livsfarligt att inte 

testa djuren. Debattörerna: Hur kan Sverige 

stödja en EU-regel som hotar svenskars hälsa? 

ATL.nu: Omröstning om paratuberkulos skjuts 

upp. Sista spiken i kistan för svenska 

kontrollkrav slås i tidigast i oktober. 

CIDRAP: Chilensk studie påvisar 

multiresistenta tarmbakterier i odlad lax. 

Chilenska forskare har funnit att omfattande 

användning av antibiotika har lett till hög 

förekomst av multiresistenta tarmbakterier 

hos odlad lax, enligt en studie i PLoS One. 

TheGuardian: Kritiskt viktiga antibiotika 

används fortfarande på amerikanska gårdar 

trots risk för folkhälsan. Test på tusentals 

köttprover genomförda inom 

livsmedelstillsynen visar att antibiotika 

klassificerade som "kritiskt viktiga" för 

människors hälsa fortfarande används.   

Aftenbladet.no: Minskad 

antibiotikaanvändning för både människor och 

djur. Årets NORM- och NORM-VET-rapporter 

har nu publicerats och visar på minskad 

antibiotikaanvändning. Siffrorna visar att 

målet att minska användningen av antibiotika 

till livsmedelsproducerande djur med 10 

procent år 2020 redan har uppnåtts. 

Cirkulation.se: Akademiska sjukhuset satsar 

på ozonering. En pilotanläggning för rening av 

läkemedelsrening och rening av resistenta 

bakterier ska anläggas vid Akademiska 

sjukhuset i Uppsala. 
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Djurskydd

GlobalMeatNews: Nya Zeeland inför nya 

djurskyddsregler. Nya regler för att stärka 

djurskyddet i Nya Zeeland kommer att träda i 

kraft den 1 oktober 2018. 

DagensSamhälle: Här är djurfrågorna 

regeringen måste ta tag i. Oavsett vilka partier 

som ingår i den nya regeringen behöver de 

samarbeta kring djurpolitiken. Djurrättsfrågor 

är viktiga för väljarna och särskilt viktiga för de 

unga, skriver Camilla 

Björkbom, förbundsordförande Djurens Rätt.  

PigProgress: Svanskupering och svansbitning – 

hur ska det hanteras? Frågor som är mer 

aktuella än någonsin, särskilt inom EU. Svaren 

är allmänt tillgängliga online - och mycket mer 

kommer att komma. 

LandLantbruk: ”Djurskyddstillsynen – 

inkompetens eller aktivism?”. Kan det vara så 

att tjänstemän vid länsstyrelsen drivs av 

ideologier som inte har stöd i svenska lagar 

och förordningar? Det undrar debattören Ulf 

Magnusson, veterinär och professor vid SLU.  

Handel 

PigProgress: Afrikansk svinpest, AFS, 

konstaterad i Belgien samt i nya områden i 

Kina. AFS har konstaterats hos döda vildsvin i 

södra Belgien, och handel med såväl andra EU-

länder som export till länder utanför EU har 

pausats. Fall av AFS även konstaterats på 

grisgårdar i Inre Mongoliet, Kina. 

JA.se: Ekokyckling från Sverige till Asien. 

Intresset var stort för svensk ekologisk 

Bosarpskyckling under den internationella 

mässan Natural & Organic Products Asia 

(NOPA) i Hong Kong. 

JA.se: Fortsatt lägre import. Importen av 

griskött och nötkött ligger kvar på en lägre 

nivå. Samtidigt tar Danmark marknadsandelar 

på griskött från övriga exportländer. 

LandLantbruk.se: Kartläggning: Kommuner 

köper mer svenskt kött. Foderbrist, långa 

slaktköer och hot om nödslakt har inte gått 

kommunerna förbi. Nu sluter många av dem 

upp bakom lantbrukarna och ökar sin 

upphandling av svenskt kött. 

DN.se: Sveriges Konsumenter vill ha skärpta 

regler för kött på restaurang. Organisationen 

Sveriges Konsumenter vill att det blir 

obligatoriskt för restauranger att redovisa från 

vilket land köttet kommer. En undersökning 

gjord på 61 lunchrestauranger visar att det 

svårt för gästerna att få reda på köttets 

ursprung.  

LandLantbruk: Bonden och handeln kan 

påverka konsumenternas val. Carl Johan 

Lagerkvist, forskare vid SLU, säger att 

lantbrukarna har stor påverkan på hur 

konsumenter handlar och att lantbrukarnas 

attityder till maten vi äter spelar roll. Han 

menar också att det skulle ha stor betydelse 

om handeln vågade ’gå före’ för att påverka 

konsumenternas köpvanor. 

LandLantbruk: ”Exporten av blågul mat 

fördubblas inom några år”. Björn Hellman är 

ny VD för Livsmedelsföretagen. Han vill lyfta 

mervärdena med svenska livsmedel och är 

övertygad om att exporten av mat med blågult 

ursprung har fördubblats inom några år.  

http://www.axfoundation.se/
https://www.globalmeatnews.com/Article/2018/09/09/Animal-welfare-regulations-pending
https://www.globalmeatnews.com/Article/2018/09/09/Animal-welfare-regulations-pending
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/har-ar-djurfragorna-regeringen-maste-ta-tag-i-23945
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/har-ar-djurfragorna-regeringen-maste-ta-tag-i-23945
https://www.pigprogress.net/Piglets/Articles/2018/9/How-to-deal-with-pig-tail-docking-and-biting-333114E/
https://www.pigprogress.net/Piglets/Articles/2018/9/How-to-deal-with-pig-tail-docking-and-biting-333114E/
https://www.landlantbruk.se/debatt/djurskyddstillsynen-inkompetens-eller-aktivism/
https://www.landlantbruk.se/debatt/djurskyddstillsynen-inkompetens-eller-aktivism/
https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2018/9/ASF-in-China-and-Belgium-What-is-the-latest-334902E/
https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2018/9/ASF-in-China-and-Belgium-What-is-the-latest-334902E/
https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2018/9/ASF-in-China-and-Belgium-What-is-the-latest-334902E/
http://www.ja.se/artikel/58090/ekokyckling-frn-sverige-till-asien.html
http://www.ja.se/artikel/58083/fortsatt-lgre-import.html
https://www.landlantbruk.se/lantbruk/kartlaggning-visar-flera-kommuner-koper-mer-svenskt-kott-efter-katastrofsommaren/
https://www.landlantbruk.se/lantbruk/kartlaggning-visar-flera-kommuner-koper-mer-svenskt-kott-efter-katastrofsommaren/
https://www.dn.se/ekonomi/sveriges-konsumenter-vill-ha-skarpta-regler-for-kott-pa-restaurang/
https://www.dn.se/ekonomi/sveriges-konsumenter-vill-ha-skarpta-regler-for-kott-pa-restaurang/
https://www.landlantbruk.se/lantbruk/bonden-kan-paverka-vad-konsumenterna-valjer/
https://www.landlantbruk.se/lantbruk/bonden-kan-paverka-vad-konsumenterna-valjer/
https://www.landlantbruk.se/lantbruk/exporten-av-blagul-mat-fordubblas-inom-nagra-ar/
https://www.landlantbruk.se/lantbruk/exporten-av-blagul-mat-fordubblas-inom-nagra-ar/

	Antibiotikaspaning vecka 37-38 2018    2018-09-24
	Antibiotika
	Djurskydd
	Handel


