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Antibiotikaspaning är ett nyhetsbrev som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd och handelsfrågor med koppling 

till livsmedelsproducerande djur. 

Antibiotika 
CIDRAP: Offentlig-privat partnerskap lanserat 
för ansvarsfull antibiotikaanvändning. Den 
amerikanska Stiftelsen för livsmedels- och 
jordbruksforskning (FFAR) kommer investera 
15 miljoner dollar i ett internationellt 
konsortium för ansvarsfull 
antibiotikaanvändning i djurhållningen. 
(ICASA). 

CIDRAP: UK One Health rapport visar 
minskningar i användningen av antibiotika för 
människor och djur. Den brittiska regeringen 
har idag publicerat en rapport om 
antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens 
hos djur och människor från 2013 till 2017 och 
noterade en minskning av användningen med 
40% hos livsmedelsproducerande djur och en 
nedgång på 9% hos människor. 

DN.se: FN vill skärpa kampen mot resistenta 
bakterier. En tillsatt expertgrupp inom FN 
skärper nu tonen när det gäller kampen mot 
resistenta bakterier. I ett utkast till kommande 
rekommendationer pekar gruppen på en 
absolut nödvändighet av globalt samarbete 
för att minska den ökade spridningen av 
resistenta bakterier. 

SR.se: Antibiotikaresistenta gener funna på 
Svalbard. Bitar av dna med gener som kan 
överföra antibiotikaresistens till bakterier har 
hittats i jord från Svalbard (se även CIDRAP). 

Jyllandsposten.dk: Danmark kämpar med 
finansieringen av nytt antibiotikacentrum. Det 
planerade antibiotikacentrat i Danmark har 
ännu inte löst finansieringsfrågan.  

Djurskydd
GlobalMeatNews: DEFRA uppmanas att 
förbjuda slakt utan bedövning. 
Djurskyddsorganisationen RSPCA och Brittiska 
Veterinärförbundet har skickat ett öppet brev 
till Storbritanniens ministerium för miljö, 
livsmedel och landsbygdsfrågor där man 
efterfrågar ett förbud mot slakt av djur utan 
bedövning. 

FoodMonitor.se: Tår sönderklämda i 
Håkantorp Slakteris transportburar. Uttjänta 
värphöns har i dagarna fått sina tår 
sönderklämda i transportburar som används 
av slakteriet Håkantorp Slakteri AB i Vara. 

LandLantbruk: Extremväder orsakar massdöd 
bland boskap. I nordöstra Australien har 
extremväder lett till en kris för australiensiska 
jordbrukare. Över hundratals boskapsdjur 
befaras döda, enligt premiärministern Scott 
Morrison. 

Altinget.se: "Djurskyddsproblemen som EU-
politikerna måste lösa". Svenska politiker i EU 
måste leva upp till vad som utlovas om 
djurskyddsfrågorna på hemmaplan, 
skriver Tina Hogevik och Linda Björklund från 
Djurens Rätt och presenterar tre områden där 
djurskyddet behöver bli bättre. 
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Handel 
ATL.nu: Allt fler svenskar säger nej till kött. 
Fyra av tio svenskar säger nej till kött av 
klimatskäl. Betydligt fler kvinnor än män har 
ändrat sina konsumtionsvanor, enligt en 
undersökning från Ipsos som beställts av 
Dagens Nyheter. 

FoodSafetyNews: Polskt slakteri skickade kött 
från sjuka djur till 13 EU-länder. Kött från ett 
polskt slakteri som misstänks för att sälja 
produkter från sjuka djur har skickats till minst 
13 europeiska länder. 

ATL.nu: Regeringen agerar efter polsk 
slakteriskandal. Ett slakteri som medvetet 
köper in sjuka kor och säljer köttet med hjälp 
av korrupta veterinärer har avslöjats av ett 
polsk tv-program. Nu har Polens statliga 
chefsveterinär beordrat skärpta inspektioner 
och kontroller i landets slakterier. 

JA.se: Spårat och borta från marknaden. Det 
polska kött som tidigare i veckan 
uppmärksammats på grund av okontrollerad 
slakt, såldes även till Sverige. Men nu är allt 
kött spårat.   

LandLantbruk: Skolmatsleverantör byter till 
svenskt kött efter slakteriskandalen. 
Skolköksföretaget Kleins Kitchen, som 
serverade kött från det polska 
skandalslakteriet, kommer med omedelbar 
verkan att börja byta ut allt kött till svenskt 
eller nordiskt. 

DN.se: Fall av galna ko-sjukan upptäckt i 
Polen. Ett fall av galna ko-sjukan har upptäckts 
i Polen. Det sjuka djuret har avlivats. 

Ja.se: Så mycket får du i torkstöd. 
Jordbruksverket har tagit fram ett förslag på 
hur torkstödet ska fördelas till växtodling, gris- 
och fjärderfäproduktion. Samt prognos för när 
det ska kunna betalas ut. 

JA.se: Största grisslakten på sju år. För andra 
året i rad så ökade den svenska grisslakten 
under 2018. Mest ökade ett slakteri utanför 
Borås. 

JA.se: Miljonsatsning på ökad 
livsmedelsexport. Regeringen har beslutat att 
ge 16 miljoner kronor till Business Sweden för 
att under 2019 kunna fortsätta satsningen på 
livsmedelsexport som påbörjades förra året. 

LandLantbruk: Hogan hotade med sänkta 
jordbruksstöd. Gå med på skärpta miljökrav 
eller finn er i nedskärningar av jordbruks-
stöden. Så löd jordbrukskommissionär Phil 
Hogans ultimatum till EU-länderna då nya Cap 
diskuterades på måndagen i Bryssel. 

JA.se: EU:s berg av mjölkpulver snart raderat. 
Under det senaste halvåret har EU:s lager av 
mjölkpulver nästan helt försvunnit. Efter den 
senaste auktionen återstår nu endast 6 
procent av de ingående lagren i början av 
2018. 

Aftonbladet.se: Fyra män inför rätta för 
hästköttsskandalen. Fyra män har ställts inför 
rätta i Paris för inblandning i hästkötts-
skandalen 2013. Det är två fransmän som var 
chefer i livsmedelsföretaget Spanghero samt 
två nederländska kötthandlare. De riskerar 
uppemot tio års fängelse. 

 


