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

Antibiotika
ATL.nu: Tuffare tag mot antibiotika i EU.
Antibiotika ska inte få ges till djur i
förebyggande syfte och EU:s antibiotikaregler
ska även gälla importerad mat, fastslog EUparlamentet genom en omröstning i
Strasbourg på torsdagen.

LandLantbruk: Trump hotar EU med hämnd
efter beslut om antibiotika. Den amerikanske
presidenten Donalds Trumps administration
hotar med handelskrig efter EU:s beslut förra
veckan, att begränsa import av kött från djur
som fötts upp med antibiotika.

LandLantbruk: EU:s skärpta antibiotikalag ger
Sverige fördel. Svenskt kött får chansen att
hävda sig bättre prismässigt gentemot
konkurrenter när EU 2021 skärper reglerna för
antibiotikaanvändning.

Forskning.se: Stora mängder antibakteriella
ämnen i svenska reningsverk. Ett stort antal
antibakteriella ämnen hittas i slam och vatten
i svenska avloppsreningsverk. Flera av dem
passerar delvis igenom verken och släpps ut i
vattenmiljön. Med ny teknik som ozonering
och aktivt kol kan utsläppen minskas betydligt.

TheGuardian: Ny lagstiftning om antibiotika
klubbad i Europaparlamentet.
Europaparlamentet har godkänt ny
lagstiftning som begränsar användningen av
antibiotika till friska djur för att stoppa
spridningen av antibiotikaresistens.
Forbes: Europa tar steg då det gäller
antibiotika och USA halkar efter. Med nya
regler, som träder i kraft 2022får inte
antibiotika användas för att förbättra
prestandan eller kompensera för dålig
djurhållning. EU, ledd av Danmark och de
övriga nordiska länderna, ligger några
decennier före oss, säger Bob Martin på Johns
Hopkins University, USA.
GlobalMeatNews: Minskad användning av
veterinär antibiotika i Danmark. DANMAP
visar fortsatt minskad antibiotikaanvändning i
den danska djurhållningen. Sedan 2009 har
användning minskat med 28 procent.

SvD.se: ”Sverige centralt i kamp mot
antibiotikahot”. Sverige har en unik möjlighet
och skyldighet att sprida kunnande om hur
man håller livsmedelsproducerande djur friska
och produktiva med liten användning av
antibiotika, skriver Ulf Magnusson, professor
vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Feedstuff: Djurhälsoministrar på global träff
om antibiotikaresistens. Världsorganisationen
för djurhälsa, OIE, har hållit sin andra
konferens om antibiotikaresistens och
ansvarsfull antibiotikaanvändning.
Läkemedelsvärlden: “Miljötänk viktigt mot
antibiotikaresistens”. Mer miljöstyrd
upphandling av antibiotika diskuterades vid
ett seminarium om kampen mot
antibiotikaresistens.

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 .

TheCattleSite: Digitalt system för tidig
detektion av ohälsa kan spara miljoner och
minska antibiotikaanvändningen. Ett nytt
tidigt varningssystem för att varna djurhållare
för risk för sjukdom bland deras ungdjur
utvecklas av experter vid University of
Nottingham.

Bloomberg: Brittisk filantrop vill få stopp på
den intensiva djurhållningen. Den brittiska
filantropen Jeremy Coller skapade för två år
sen FAIRR, Farm Animal Investment Risk &
Return, och anser att intensiv djurhållning ger
billigt kött för konsumenten, men innebär
stora risker för investeraren.

Djurskydd
PigProgress: RSPCA: Positiva lösningar är
vägen framåt. Inte alla
djurskyddsorganisationer är lika, vissa syftar
till konfrontation, andra vill hellre samarbeta.
Den brittiska RSPCA kombinerar sina
djurskyddsmål med en förståelse för
jordbrukarnas situation.

TheGuardian: Har vi fel när vi antar att fiskar
inte kan känna smärta? Många tror fiskar inte
har känslor. Men den vetenskapliga basen för
att de har både minne och förmåga att lida är
växande.

Handel
ATL.nu: ”För lätt att matfuska i Sverige”.
Importerade livsmedelsprodukter kallas
svenska, varor säljs under falskt namn,
produkter märks om med nytt bästföredatum
och utländskt hästkött säljs som svenskt
nötkött. Bristande kontroller och låga straff
öppnar Sveriges dörrar för matfuskare, anser
fyra skånska debattörer.
ATL.nu: Knappt hälften av det vi äter är
svenskt. Andelen mat som kommer från andra
länder har ökat kraftigt sedan Sveriges EUinträde, och vi importerar även livsmedel som
vi kan odla på hemmaplan.
JA.se: Söker efter fler lokala samarbeten. Ica
Maxi Eurostop i Örebro har redan i dag
samarbete med flera lokala aktörer i
närområdet. Men butiken, som är en av de
största mataffärerna i stan, välkomnar fler
lokala producenter till butiken.

JA.se: Dålig lönsamhet hotar dansk
grisproduktion. Med ett smågrispris under 300
danska kronor och höga foderpriser är
lönsamheten under stark press i Danmark. En
femtedel av de danska grisproducenterna
anses vara i en ekonomiskt sårbar situation.
LandLantbruk: Danish Crown börjar med USAmodell för slaktgrisar. Danish Crown ska testa
en amerikansk modell där slakteriet erbjuder
ett färdigt koncept åt lantbrukaren och även
står för skötseln av grisarna. Målsättningen är
ytterligare 250 000 slaktgrisar.
LandLantbruk: Svenska och ekologiska råvaror
ökar i offentlig sektor. Andelen svenska och
ekologiska råvaror ökar något i den offentlig
sektor. Ekologiskt ökar med 1,4
procentenheter medan det svenska ökar med
0,3 procentenheter.
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