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

Antibiotika
JA.se: Ny smittsam klövsjukdom hos får. För
första gången har sjukdomen smittsam digital
dermatit (Contagious ovine digital dermatitis,
CODD) upptäckts hos svenska får.
JA.se: ”Vi är bäst i världen, men inte nöjda”. I
slutet på februari anordnade LRF:s
kommungrupp i Lidköping ett seminarium om
antibiotikaresistens. Syftet med seminariet var
att göra allmänheten uppmärksam på den låga
antibiotikaanvändningen inom svensk
djurproduktion.
CBC.ca: Antibiotikaresistenta bakterier
isolerade från räkor i kanadensiska
livsmedelsbutiker. Kanada kontrollerar
antibiotikarester i importerade skaldjur, men
inte antibiotikaresistenta bakterier.
Bodöposten: Insatsen mot antibiotikaresistens
har haft effekt. I det norska
övervakningsprogrammet för MRSA hos gris
har samtliga besättningar i programmet 2018
varit fria från MRSA.

SeafoodSource: Den chilenska laxindustrin vill
se en halvering av användningen av
antibiotika. Företag som representerar cirka
80% av Chiles laxindustri lovade att halvera
användningen av antibiotika till odlad lax inom
de närmaste sex åren.
CIDRAP: Avloppsvatten – en möjlig källa för
global antibiotikaresistensövervakning? En ny
studie av ett internationellt team av forskare
föreslår att DNA- analys av urbana
avloppsvatten i olika länder kan vara en
billigare och enklare metod för en global
övervakning av antibiotikaresistens.
TheLedger: Kritiker motsätter sig
antibiotikaanvändning i citrusodlingar. Miljöoch konsumentgrupper protesterar mot en
föreslagen federal regel i USA som möjliggör
utbredd användning av streptomycin i
citrusodlingar.

Djurskydd
FoodMonitor: 8 av 10 kommuner är nu
buräggsfria – och 2 av 3 är fjäderfria.
Organisationen Djurens Rätt meddelar att
antalet buräggsfria och fjäderfria kommuner
har ökat rejält sedan förra året.

SVT.se: Veterinärer larmar: Tusentals
kycklingar plågas inför slakt. 1 800 plågade
kycklingar om dagen kommer till Guldfågelns
slakteri med brutna vingar, enligt
veterinärernas larmrapport.

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 .

Upphandling24: Så ska livsmedelsaffärer
stärkas. Upphandlingsmyndighetens har
kommit med en rapport om upphandling av
livsmedel och måltidstjänster. - Genom högt
ställda krav på djurskydd, miljöskydd och
sociala villkor kan svenska och utländska
leverantörer konkurrera på lika villkor, säger
Monica Sihlén, Upphandlingsmyndigheten.

ATL.nu: Nu får värphönsen egna
fitnessarmband. Forskare har låtit värphöns
prova tekniken och resultatet blev ett nytt sätt
att hålla hönor friska och hälsosamma.

Handel
LandLantbruk: Unga vill ha svenskt på
tallriken. Sju av tio ungdomar vill att köttet ska
vara svenskt. Det primära skälet är de vill
stötta svenska bönder, enligt analysföretaget
Ungdomsbarometern.
LandLantbruk: 7 av 10 lantbrukare ser
lönsamheten som dålig. Förra årets torka
präglar lantbrukets syn på lönsamheten. Bara
3 av 10 lantbrukare upplever att deras
lönsamhet är ganska eller mycket god. Det
visar Lantbruksbarometern.
LandLantbruk: Ekomjölken fortsätter att öka.
Invägningen av ekologisk mjölk ökade, medan
andelen ekologiska ägg i partihandeln är i stort
sett oförändrad.
JA.se: Bra smittskyddsrutiner kan stoppa
fågelinfluensan. Flyttsäsongen för vilda fåglar
är i startgropen, och efter ett nytt fall av
fågelinfluensa hos tamfåglar i Danmark
uppmanar Jordbruksverket alla som har fåglar
att lägga extra fokus på smittskyddsrutiner.
DI.se: EU blidkar Trump – överens med USA
om köttkvot. EU-länderna har godkänt en
preliminär uppgörelse mellan EU och USA om
att EU ska ge USA en egen kvot för import av
nötkött.

JA.se: Färre grisar i EU. Enligt färsk statistik
från Eurostat så hade antalet grisar i EU
minskat vid utgången av 2018. I Sverige fanns
det fler grisar, men antalet suggor minskar.
GlobalMeatNews: Hong Kong stoppar import
från delar av Danmark efter fågelinfluensautbrott. Hongkong har upphört med import av
fjäderfäprodukter från Middelfart kommun
med omedelbar verkan. Detta efter ett utbrott
av lågpatogen H7 fågelinfluensa.
ATL.nu: Ras för grisproduktion i Kina. Nu finns
siffror på hur hårt den afrikanska svinpesten
har slagit i Kina. De visar att antalet grisar
minskat med 16,6 procent på ett år.
FoodSafetyNews: Afrikansk svinpest kan nå
amerikanska besättningar via kinesiska
fläskprodukter. Fler hundar sätts i arbete av
USA:s tull- och gränsskydd för att hålla
afrikansk svinpest från USA. Detta efter ett
beslag av stor mängd smugglat griskött.
PigProgress: Ekonomiska problem för belgiska
grisbönder. Trots det faktum att utbrottet av
afrikansk svinpest i Belgien har begränsats till
vildsvin har den belgiska exporten halverats.
Prisnedgången innebär en stor ekonomisk
belastning på lokala grisuppfödare.
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