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

Antibiotika
FoodSafetyNews: Nyckelaktörer överens om
ansvarsfull användning av antibiotika till djur.
En grupp företag och branschorganisationer
inom livsmedelssektorn i USA har tagit fram
ett ramverk för att säkra att antibiotika
används på ett ansvarsfullt sätt inom
djurhållningen. Detta är resultatet av en
tvåårig dialog mellan olika intressenter.
WashingtonPost: Ett stort steg för att skydda
antibiotikan. Nya data från USA:s livsmedelsoch läkemedelsmyndighet, FDA, visar att
försäljningen av antibiotika godkända för
användning till livsmedelsproducerande djur
minskade med 33% mellan 2016 och 2017

CIDRAP: Antibiotikaanvändning kartlagd i
europeisk slaktkycklinguppfödning. En studie
omfattande nio europeiska länder fann att
uppfödning av slaktkyckling utan antibiotika är
möjlig, men att det var en stor variation i hur
mycket och vilka antibiotika som används.
LandLantbruk: Svensk anpassning till EU:s nya
djurhälsolag. En utredning ska se över
lagstiftningen om smittsamma djursjukdomar.
Anledningen är att man vill anpassa
lagstiftningen till EU:s nya
djurhälsoförordning.

CIDRAP: Rapport lyfter fram kunskapsgap då
det gäller antibiotikaresistens i miljön. En
internationell samling av experter, har
publicerat en rapport som identifierar
kunskapsbrister då det gäller hanteringen av
antibiotikaresistens i miljön.

Djurskydd
GlobalMeatNews: Australiskt
forskningsprojekt för förbättrad grisvälfärd.
Flera organisationer och företag i hela
Australien går in med bidrag till ett treårigt
projekt för att förbättra grisuppfödningen.

GlobalMeatNews: Belgien sätter stopp för
"obehörig slakt". Belgiens parlament har
lanserat en offentlig kampanj för att informera
företagen om nya slaktmetoder efter att ha
infört striktare regler då det gäller bedövning i
samband med slakt.

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 .

LandLantbruk: Svensk standard sänkte
svansbitning till en femtedel. Det går att sänka
omfattningen av svansbitning till en femtedel,
visar ett danskt försök som har jämfört ett
traditionellt danskt stall med svensk standard.
TheGuardian: Världens första ”no-kill” ägg
finns i Berlin. Den patenterade "Seleggt"metoden kan avgöra kycklingens kön bara nio
dagar efter det att ett ägg har befruktats.
Därigenom kan tuppkycklingägg sorteras bort
långt innan kläckning och ett av
värphållningens etiska problem, avlivning av
daggamla tuppkycklingar, undvikas.

LandLantbruk: Danska grisuppfödare letar
idéer i Sverige. I jakten på ökad djurvälfärd har
den danska grisgården vänt blickarna mot
Sverige. Peter Munk, 32, tillbringade ett år i
Skåne för att lära mer. - Nästa steg är att
behålla hela svansen, säger han.
BBC: Kameraövervakning blir obligatoriskt i
skotska slakterier. Kameror ska installeras
inom alla utrymmen levande djur hanteras,
enligt nya lagstiftning som ska införas av den
skotska regeringen senare i år.

Handel
GlobalMeatNews: Ökande export av nötkött
från Brasilien. Ett antal nya internationella
marknadsmöjligheter har öppnats, bland
annat i Saudiarabien och Ryssland.

ATL.nu: Handelskriget kostar miljarder.
Handelskriget har kostat såväl Kina som USA
åtskilliga miljarder kronor, och
spannmålshandeln har drabbats värst.

ATL.nu: Rekordlåg utbetalning till
grisleverantörer. Danska grisbönder får den
lägsta efterbetalningen sedan finanskrisen.

PigProgress: Miljöregler oroar Rysslands
grisuppfödare. Nya miljökrav med högre krav
på rening då det gäller bl.a. kväve och fosfor
har införts sedan årsskiftet och detta oroar
såväl grisbranschen och mjölkbranschen i
Ryssland.

GlobalMeatNews: Polens jordbruksminister
stoppar import av levande gris och griskött
från Litauen. Detta med anledning av
Afrikansk svinpest. Litauens jordbruksminister
ser detta som ett brott mot EU-regelverket
och kommer ta upp frågan med EUkommissionen.
LandLantbruk: Starkt stöd för
svenskproducerad mat. Närmare 90 procent
av konsumenterna kan tänka sig att lägga en
extra slant på svenskproducerad mat. Hos
drygt 40 procent har betalningsviljan ökat
efter sommarens värme och torka

ATL.se: USA och Kina håller samtal om
handelskonflikten. Kina uppgav under natten
mot fredagen att en delegation från USA ska
besöka landet nästa vecka för handelssamtal.
ATL.se: Frankrike får förlänga
ursprungsmärkning. Försöket med
ursprungskrav på kött- och mjölkprodukter
förlängs till och med mars 2020.

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

