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

Antibiotika
FoodSafetyNews: Antibiotikaresistens i
Europa fortsätter att öka. Antibiotika som
används för att behandla sjukdomar orsakade
av Campylobacter och Salmonella blir mindre
effektiva, enligt en ny rapport från EFSA och
ECDC .
DagensMedicin: Antibiotikaresistens ökar
inom EU. Antibiotikaresistens bland bakterier
som sprids mellan djur och människor
fortsätter att öka inom EU. Detta borde få
varningsklockorna att ringa, enligt en ny
rapport.
LandLantbruk: MRSA-bakterier hos nio av tio
danska svinbesättningar. En stickprovskontroll
av danska slaktsvinbesättningar visar att
MRSA finns i nio av tio.
SLU.se: SLU:s första öppna online-kurs - om
antibiotikaresistens bland
livsmedelsproducerande djur. Nu lanseras
SLU:s första MOOC. Under fyra veckor
kommer deltagarna kunna fördjupa sig och ta
del av den fantastiska kunskap som Sverige
har kring alternativ till antibiotikaanvändning.

CIDRAP: Antibiotikaresistens och hållbar
utveckling är sammanflätade. En ny rapport
från ReAct och Dag Hammerskjöld Foundation
kräver att antibiotikaresistens integreras i
agendan för hållbar utveckling.
FeedStuff: Drönare kan hjälpa till att minska
antibiotikaanvändning. Forskare inom Texas A
& M University System testar ny teknik på en
feedlot för att hitta sätt att minska
användningen av antibiotika till nötkreatur.
ScienceDaily: Antibiotikaresistens sprids från
avloppsreningsverk. Renat avloppsvatten har
visat sig innehålla små mängder av
antibiotikaresistent DNA. Forskare har funnit
att det räcker med låga koncentrationer av
bara en typ av antibiotika för att få resistens
mot flera klasser av antibiotika.
TheDailyStar: Antibiotikafri produktion i
Bangladesh fjäderfäsektor innan 2024.
Fjäderfäindustrin i Bangladesh har som mål att
till 2024 producera fjäderfäkött och ägg från
djur som inte har fått antibiotika.

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 .

Djurskydd
GlobalMeatNews: Brittisk köttleverantörer
hyllad i djurskyddsrapport. Noble Foods och
Cranswick, har blivit lovordade för sin
djurskyddsstandard i den senaste rapporten
från Business Report of Farm Animal Welfare
(BBFAW). Rapporten har ett globalt omfång
och inkluderar 150 företag.

TheIndependent: Klargörande från EUdomstolens: Kött från icke-bedövad slakt kan
inte säljas som ekologisk. Den officiella EUekologiska märkningen får inte användas på
kött som härrör från djur som slaktats utan
bedövning, enligt en dom i EU-domstolen, då
den ekologiska märkningen står för den
högsta standarden inom jordbruket.

Handel
JA.se: Invigning av ny anläggning. Nu har
HKScans nyrenoverade och moderniserade
slaktanläggning i Kristianstad invigts.
JA.se: Förbrukningen av griskött ökar. 2018
blev ett avbrott för grisköttets nedåtgående
trend. Både produktion och förbrukningen
ökade under året.
LandLantbruk: Arla upprepar satsningen med
sommarmjölk. Arlas satsning med sommarmjölk förra året blev en framgång som
återkommer även i år.
LandLantbruk: Oförändrat för industrin men
Brexit skapar oro. Trots ett relativt gynnsamt
läge blev tillväxten svag i den svenska
livsmedelsindustrin under 2018, enligt
branschorganisationen Livsmedelsföretagen.
DagensSamhälle: Framtida köttskandaler
undviks via upphandling. Bortskurna tumörer,
bristande kontroller och allvarliga
djurskyddsproblem är historien bakom det
omskrivna polska köttet. Faktum är att
skandaler av detta slag skulle kunna undvikas
genom en mer ansvarstagande upphandling,
skriver Sebastian Wiklund, Djurens Rätt.

LandLantbruk: EU förklarar Tjeckien fritt från
afrikansk svinpest. Sedan i april i fjol har inga
nya fall av afrikansk svinpest konstaterats i
Tjeckien. Därför upphäver nu EU alla
restriktioner kopplade till sjukdomen.
FarmingUK: Topp-10 då det gäller risker från
jord till bord med ett handelsavtal UK-USA.
Brittiska Soil Association har listat de 10
största riskerna som de anser uppstår av ett
handelsavtal mellan USA och Storbritannien
efter Brexit.
DN.se: Svenskarnas köttätande fortsätter att
minska. Trendbrottet 2017 var ingen
tillfällighet. Konsumtionen av kött i Sverige
minskade 2018 för andra året i rad, visar
siffror som släpps på tisdagen. Varje svensk
äter nu nästan fem procent mindre kött än
toppåret 2016.
DN.se: Minskat köttätande en trend i hela
västvärlden. Det minskade svenska
köttätandet återspeglar en trend i hela
västvärlden. EU räknar med att
köttkonsumtionen nådde sin kulmen förra
året och sjunker fram till 2030.
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