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

Antibiotika
PigProgress: 34 månader kvar för zinkoxid –
vad händer sen? 2022 fasas zinkoxid för
terapeutisk användning hos grisar ut och
danska grissektorn ordnar därför i juni 2019
ett ”Zero Zink Summit” som samlar deltagare
från hela Europa.
NationalHogFarmer: Konventionellt uppfödda
eller uppfödda utan antibiotika? Producenter
och veterinärer överens om att
djurhälsoprogram är en förutsättning för
uppfödning utan antibiotika.
CIDRAP: MCR-1 och MCR-3 resistensgener i
samma isolat. Kinesiska forskare har
identifierat en ny hybridplasmid med både
MCR-1 och MCR-3-kolistinresistensgener från
ett Escherichia coli-isolat från grisgödsel i
Sichuan-provinsen.

Reuters.com: Viktiga antibiotika används
fortfarande för att öka djurs tillväxt.
Djurhållare i 45 länder använder fortfarande
antibiotika för att öka djurs tillväxt, visar data
mellan 2015 till 2017 från 155 länder som
Världsorganisationen för djurhälsa (OIE)
publicerat.
CIDRAP: Resistensgener finns kvar i marken i
två år. En ny studie från forskare på US
Department of Agriculture (USDA) fann att
antibiotikaresistensgener kvarstår i marken
två år efter att nötkreaturhållningen upphört.
Högst koncentration sågs i marken vid
utfodrings- och vattningsställen.

Djurskydd
BrusselsTimes.com: Är mobil slakt ett
alternativ ”Factory Farming” i EU? Vid en
paneldiskussion i Europaparlamentet
diskuterades mobil slakt som ett sätt att
förbättra djurs välbefinnande. Compassion in
World Farming, var inbjudna och svenska EUparlamentarikern Jytte Guteland (S) var värd
för evenemanget.
Aftonbladet: Gör slut nu på lidandet för
djuren i transporter. Det blir inga konsekvenser för de som bryter mot lagen, skriver
EU-parlamentariker Fredrik Federley (C).

GlobalMeatNews: Kanadas köttbransch
reagerar på djurtransportförändringar.
Kanadas livsmedelskontrollmyndighet har
antagit nya, förbättrade djurskyddsregler vid
transport som kommer träda i kraft i februari
2020. Köttbranschen menar dock att de nya
reglerna underminerar djurskyddet.
ATL.nu: Ökad press på bättre djurtransporter.
Bötfäll de länder som inte lever upp till goda
djurtransporter. Uppmaningen skickas av EUparlamentet till EU-kommissionen med krav
på hårdare tag.

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 .

JA.se: Stramare riktlinjer för kupering i
Danmark. Fler grisar ska ha intakta svansar,
det tycker den danske miljö- och
livsmedelsministern Jakob Ellemann-Jensen,
och stramar upp riktlinjerna kring danskarnas
svanskupering under 2019.

Handel
JA.se: Unik situation med slaktköer. 2018 års
torka har fått stor effekt på nötslakten. Aldrig
förr har så mycket djur hängt med in i det nya
året på KLS Ugglarps. Det är något som
kommer att prägla tillförseln under hela 2019.
Ja.se: Slakten ökade med 4,7 procent. Det har
varit ett högt tempo i den svenska slakten av
storboskap under hela året. Ökningen innebär
att vi når den högsta slakten av storboskap på
sju år.
JA.se: Vill se svenskt på tallriken. Enligt en ny
undersökning anser nio av tio svenskar att det
är viktigt att köttet i offentliga måltider är
svenskt. Lika många anser även att kommuner
och landsting bör köpa in kött som lever upp
till de svenska kraven på djurhållning.
LandLantbruk: Nytt köttbeslag vid
Öresundsbron. Över 400 kilo kött utan
salmonellaintyg stoppades vid Öresundsbron.
Det var samma skåpbil som stoppades för
andra gången i år.
LandLantbruk: Italien: Alla ingredienser ska
ursprungsmärkas. Italien inför en ny lag som
kräver att de viktigaste ingredienser i maten
måste ha ursprungsland tydligt angivna.

Vetenskapsradion: Europa fruktar den
afrikanska svinpesten. Den smittsamma, och
oftast dödliga sjukdomen afrikansk svinpest
sprids just nu genom Europa. Om sjukdomen
kommer till Sverige kan det få stora
konsekvenser för våra tamgrisar och vildsvin.
ATL.nu: Nya fall av afrikansk svinpest – två
personer gripna. Två personer har gripits av
belgisk polis i samband med utbrottet av
svinpest i landet.
LandLantbruk: Nytt utbrott av ASF skyddszonen utökas. Jämfört med i januari har
månadens första halva varit förhållandevis
lugn när det kommer till nya fall av afrikansk
svinpest (ASF) inom Europa. Men i Belgien har
ännu ett fall påträffats och landet utökar nu
sin skyddszon.
Ja.se: Stopp för Mongoliskt griskött till
Ryssland. Afrikansk Svinpest (AFS) sprider sig i
världen och har nu även upptäckts i
Mongoliet. Till följd av utbrottet väljer
Ryssland att införa importstopp av grisar och
griskött från Mongoliet.
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