
 

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: Användningen av antibiotika minskar i 

EU. Både Tyskland och Nederländerna är 

exempel på länder inom EU som kraftigt 

minskat sin användning av antibiotika till djur 

senaste åren. Det visar en ny rapport. 

Upphandling24: Upphandlingsmyndigheten 

skärper antibiotikakraven. Svenska sjukhus 

serverar tonvis med utländsk 

antibiotikabehandlad kyckling. Efter 

branschkritik har nu 

Upphandlingsmyndigheten reviderat 

hållbarhetskriterierna för produktgruppen. 

CNN: Rapport uppmanar hamburgerkedjor att 

ha koll på antibiotika. I rapporten Chain 

Reaction undersöktes de 25 största 

amerikanska kedjorna utifrån sin praxis kring 

antibiotikaanvändning hos leverantörerna av 

nötkött. 22 av dem rankades i den sämsta 

kategorin. 

CIDRAP: Minskad försäljning av 

veterinärmedicinska antibiotika i Europa. 

Årets rapport från Europeiska 

läkemedelsmyndigheten (EMA) visar en 

betydande minskning av försäljningen av 

antibiotika till livsmedelsproducerande djur i 

hela Europa. Även försäljningen av antibiotika 

som bedöms som kritiskt viktiga för 

humanmedicin minskar. 

 

 

Läkemedelsvärlden: “Miljötänk viktigt mot 

antibiotikaresistens”. Mer miljöstyrd 

upphandling av antibiotika diskuterades vid 

ett seminarium om kampen mot 

antibiotikaresistens. 

TheTelegraph: Världens största 

djurläkemedelsföretag säljer antibiotika till 

indiska gårdar i tillväxtstimulerande syfte. 

Världens största djurläkemedelsföretag 

anklagas för dubbla standarder och att bidra 

till utvecklingen av antibiotikaresistens genom 

att sälja antibiotika till bönder i Indien för 

ändamål som nu förbjudits i Europa och USA. 

CIDRAP: Parlamentsgrupp uppmuntrar till 

lägre antibiotikaanvändning till djur. Det 

brittiska parlamentets grupp för vetenskap 

och teknik (POST) har publicerat en rapport 

om landets nuvarande användning av 

antibiotika till djur och alternativ för att 

minska användningen, inklusive en bättre 

djurhållning. 

PigWorld: "Antibiotikafritt" kan vilseleda 

konsumenterna. RUMA har har granskat olika 

typer av ”antibiotikafri” märkning, om man 

välkomnar insatser för att minimera 

antibiotikaanvändningen genom förbättrad 

djurvälfärd. Men stöder inte användningen av 

en marknadsföring utifrån begreppet 

antibiotikafritt. 
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Djurskydd

SVD.se: ”Dags att skrota burarna för 

lantbruksdjuren”. Burar orsakar ett svårt 

lidande för lantbruksdjuren i EU varje år. Med 

en miljon underskrifter kan vi medborgare i EU 

få kommissionen att föreslå en lagändring för 

hela EU, skriver djurskydds- och 

konsumentorganisationer. 

DN.se: Svenska företag och djurrättsaktivister 

kritiserar EU-förslag. En sammanslutning av 

bland annat Svensk handel och Djurens rätt 

motsätter sig ett EU-förslag som begränsar 

företag från att kräva bättre miljö- och 

djurhållning från producenter. 

GlobalMeatNews: Capra får högsta globala 

djurskyddscertifiering. Amerikanska bolaget 

Capra Foods har nått den högsta djurskydds-

klassen som någonsin har nåtts inom 

programmet Global Animal Partnership (GAP). 

Foodmonitor.se: Livsmedelskedjan Paradiset 

ställer sig bakom ”European Chicken 

Commitment”. Djurrättsorganisationen 

Djurens Rätt meddelar att livsmedelskedjan 

Paradiset blir det första svenska företag som 

ställer sig bakom kraven i ”European Chicken 

Commitment”. Kraven innebär bland annat att 

kycklingar får gå utomhus och att de ska vara 

långsamväxande. 

EurActive: En miljon medborgare i EU kräver 

förbättring för grisarna. "EndPigPain", som 

stöds av mer än en miljon EU-medborgare, 

uppmanar jordbruksministrarna och EU-

kommissionen att säkerställa att EU: s 

grisdirektiv genomförs så att bl.a. 

svanskupering upphör. 

 

Handel 

ATL.nu: Nya siffror: Minskad nötslakt och 

mjölkproduktion. Slakt av gris och får ökar, 

medan nötslakten minskar. Samtidigt 

produceras det mindre mjölk. 

JA.se: För mycket grisar i Norge. I Norge har 

man problem med överproduktion av griskött. 

För att marknaden ska komma i balans inför 

man nu bidrag till slakt av tillväxtgrisar.  

LandLantbruk: Ica börjar sälja finsk kyckling. 

Icabutikerna i Sverige börjar sälja färsk, finsk 

kyckling. Motiveringen är att det finns 

efterfrågan på kyckling till lägre pris. 

 

PigProgress: Nederländerna kommer att 

förlora många grisproducenter. 

Grisuppfödning i Nederländerna håller på att 

förändras, menar Rabobank i en rapport. 

Majoriteten av grisbönderna kommer 

sannolikt att lägga ner de närmaste åren. 

JA.se: Mer export av kött och chark. Kött och 

Charkföretagen, KCF och Business Sweden ska 

satsa mer på export av förädlat kött och chark. 

Fyra potentiella marknader har valts ut i ett 

första steg mot mer export. 
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