
 

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 

PigProgress: Danskt forskningscenter testar 

avvänjningsfoder utan zinkoxid. Seges, 

Danmarks grisforskningscenter har testat fyra 

foderkoncept som kan vara möjliga alternativ 

till zinkoxid vid avvänjning av grisar. Två av 

koncepten visade positiva resultat men ökade 

produktionskostnaden med ca. 1 € per gris. 

ATL.nu: Svensk djurhållning minskar risk att 

smittas på jobbet. Djurhantering klassas som 

riskyrke för att smittas av resistenta bakterier. 

God djurhållning gör dock risken att smittas 

liten i Sverige, visar en ny forskningsrapport 

från Arbetsmiljöverket. 

GlobalMeatNews: SuperDrob lanserar 

kyckling uppfödd utan antibiotika. Den polska 

kycklingproducenten SuperDrob lanserar nu 

kyckling uppfödd utan antibiotika inom 

premium-kycklingssegmentet i Polen. 

JA.se: Förbättrar djurvälfärden på gården. 

ViLA- Mjölk ger djurägarna möjlighet att själva 

behandla sina djur och samtidigt får 

veterinären en bättre kunskap om gården. 

CIDRAP: Linezolid-resistensgener funna hos 

enterokocker från nötkreatur och gris. En 

studie från FDA och USDA rapporterar om det 

första fyndet av linezolidresistens hos 

bakterier från livsmedelsproducerande djur i 

USA. 

Guardian: Storbritannien kan använda Brexit 

för att undvika ett EU-förbud mot 

överutnyttjande av antibiotika i 

djurhållningen. Kommer Storbritanniens 

regelverk anpassas till EU:s kommande 

lagstiftning om veterinärmedicinska produkter 

efter Brexit? Det är en fråga som har lett till 

debatt. 

Djurskydd

GlobalMeatNews: Halal- och kosherkött från 

icke-bedövade djur kan få ekologisk märkning. 

En generaladvokat i EU-domstolen har 

uppmanat domstolen att kött och 

matfågelprodukter från djur som slaktats utan 

bedövning under religiösa regler, såsom halal 

och kosher, ska kunna säljas under ekologisk 

märkning, eftersom EU-förordningen om 

ekologisk produktion inte omfattar ett krav på 

bedövning vid slakt. 

ThePoultrySite: Europaparlamentet: Hur 

påverkas folkhälsan och miljön av intensiv 

kycklinguppfödning? På världsdjurdagen 

uppmanade Europaparlamentet EU-

kommissionen att implementera kyckling-

direktivet (2007/43/EC) fullt ut och lösa de 

djurhälsoproblem, miljö- och hälsorisker som 

härrör från den intensiva 

kycklinguppfödningen.  
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JA.se: Minska foderbristen – låt djuren gå ute 

längre. Genom att tillåta djuren att gå ute 

längre än vad reglerna egentligen tillåter, 

skulle en hel del djurbönder klara sin 

fodersituation bättre. Men om länsstyrelserna 

kommer att tillåta detta är fortfarande oklart.   

JA.se: Ute utan ligghall - möjligt med rätt 

förutsättningar. Att ha nötkreatur ute året om, 

utan ligghall, är inte för alla. Men om 

förutsättningarna är de rätta är det ett bra 

alternativ produktionsform, menar Katinca 

Fungbrant på Gård & Djurhälsan. 

 

PigProgress: Tyskland inför krav på bedövning 

vid griskastrering. Från och med början av 

2019 får tyska grisuppfödare inte längre 

kastrera utan bedövningsmedel.  

EurActive: EU-medborgare kräver ett slut på 

djur i bur. Tidigare i september registrerade 

Europeiska kommissionen ett nytt europeiskt 

medborgarinitiativ (ECI), ”End the cage age”, 

som syftar till att stoppa den mest tydliga 

symbolen för industriell djuruppfödning – 

buren. 

Handel 

ATL.nu: Kanada ansluter till reformerat Nafta-

avtal. USA och Kanada har nått ett ramverk för 

ett avtal för att reformera frihandelsavtalet 

Nafta, vilket tillsammans med tidigare 

uppgörelse med Mexiko räddar Nafta. 

JA.se: Så kan svenskt kött räddas. Efter 

sommarens torka tampas nu svenska 

lantbrukare med den värsta krisen på många 

år. Många kommer få det svårt ekonomiskt i 

höst men svensk livsmedelsproduktion kan 

fortfarande räddas.  

ATL.nu: Högre andel svenskt kött på tallriken. 

Konsumenttrenden med en minskande 

köttkonsumtion håller i sig. Samtidigt ökar 

andelen kött som är uppfött i Sverige. 

JA.se: Slakteri vill ha mer kapital för 

expansion. Hälsingestintan vill expandera sin 

produktion av nötkött, men även börja slakt 

av gris och lamm. För att finansiera satsningen 

genomförs nu en nyemission.  

JA.se: Många konsumenter vill fortsätta att 

köpa svenskt. En ny undersökning visar att sju 

av tio av Coops medlemmar kan tänka sig 

betala mer för svenska jordbruksprodukter om 

prishöjningen går tillbaka till bönderna. 

LandLantbruk: Mejerierna på världens topp 

20-lista. Tjugo mejerier hanterar 25,4 procent 

av världens producerade mjölk. IFCN:s lista 

visar toppmejeriernas marknadsposition efter 

produktionsåret 2017. 

LandLantbruk: Sänkta tullar till Norge. EU och 

Norge har slutit avtal för att underlätta 

handeln med lantbruksprodukter. Från och 

med i dag har svenska producenter ökade 

möjligheter på den norska marknaden. 

ATL.nu: Grönt ljus för köttförhandlingar. 

Förhandlingar om mer USA-märkt 

nötköttsexport kan börja.  
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