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

Antibiotika
FarmersWeekly: Brittiska fjäderfäsektorn
förnekar läkemedelsberoende. Efter ett
program på BBC har fjäderfäsektorn fått
försvara sin användning av jonoforer - en
antiparasitär fodertillsatts som används för att
kontrollera tarmsjukdomens koccidios hos
slaktkyckling.
CIDRAP: Maryland stramar upp
antibiotikalagstiftningen för djur. Senaten i
Maryland har röstat igenom en lag som
begränsar rutinmässig användning av
antibiotika till friska djur.

SR.se: Resistenta bakterier sprids snabbt i
Kina. Ett svensk-kinesiskt forskningsprojekt
visar att de motståndskraftiga bakterierna är
betydligt mer spridda i Kina än man tidigare
trott.
CIDRAP: Kinesisk studie fann multiresistent E
coli i livsmedel. Drygt 2 000 prov togs från
fläsk, nötkött, kyckling och räkor köpta på
marknader i Shenzen, Kina, under 2015-2017.
Andelen isolat med resistens ökade under
perioden.

Djurskydd
ATL.nu: Fler fall av djurplågeri. Under 2018
anmäldes fler djurplågeribrott än under
föregående år. Det visar ny statistik från
Brottsförebyggande rådet, Brå.
ATL.nu: 700 grisar döda när gård
översvämmades. De kraftiga
översvämningarna i USA har drabbat många
jordbrukare. Bland annat befaras tusentals
grisar i Nebraska ha drunknat.
JA.se: Nu gäller ny djurskyddslag. Den första
april i år trädde den nya djurskyddslagstiftningen i kraft. Lagstiftningen ska vara
uppdaterad och ha fokus på att djur ska kunna
utföra sina naturliga beteenden.

ATL.nu: Skadade kycklingar kan finnas i hela
landet. Minst 1 800 kycklingar per dag som
hanteras av Guldfågeln har brutna vingar.
Men problemet kan vara större än så och
Livsmedelsverket vill nu att länsstyrelsen
hanterar det som djurskyddsärende.
ATL.nu: Ansiktsigenkänning avslöjar grisens
känslor. Med hjälp av teknik för
ansiktsigenkänning hoppas forskare att
grisbönder i framtiden snabbt ska få reda på
när deras grisar drabbas av hälsoproblem.

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 .

Handel
GlobalMeatNews: Uppmanar till
beredskapsplaner för livsmedelssektorn inför
Brexit. Branschorganisationer för jordbruk och
livsmedel inom EU uppmanar EUkommissionen att lägga fram ytterligare
beredskapsplaner inför en ev. hård Brexit för
att begränsa potentiella störningar i
livsmedelssektorn.
SVT.se: Norska modellen – en möjlig väg för
Storbritannien. Om det brittiska parlamentet
inte antar ett utträdesavtal från EU innan den
12 april, eller fattar beslut om en ny
folkomröstning, så väntar ett
avtalslöst brexit. I brist på andra lösningar är
det möjligt att Storbritannien får gå den väg
som Norge valde för över tjugo år sedan.
PigProgress: Afrikansk svinpest i Kina –
sjumilakliv västerut taget. Kinas västligaste
region Xinjiang har nu också rapporterat sitt
första utbrott av afrikansk svinpest. Det
handlar om en lokalisering 140 mil väster om
senast rapporterade utbrott i östra Qinghaiprovinsen, december 2018.

JA.se: Danska grispriset exploderar. Danish
Crown höjer priset på slaktgrisar med 50
danska öre, vilket är den största enskilda
prisuppgången för noteringen sedan 2003.
Företaget beskriver marknadssituationen i en
kommentar som att exportmarknaden har
"exploderat".
JA.se: Coop lanserar svenskt naturbeteskött.
Från och med april kommer Coop att sälja ett
nytt sortiment med svenskt naturbeteskött
under eget varumärke.
LandLantbruk: Ny matchning till kött och
chark. Arbetsförmedlingen och organisationen
Kött- charkföretagen har bildat ett nationellt
branschråd för matchning och utbildning av
arbetslösa in i kött- och charkindustrin.
Arbetet är främst inriktat på yrkesgrupperna
slaktare och styckare.
ATL.nu: Matimporten fortsätter öka. Sverige
importerade fortsatt mer jordbruksvaror och
livsmedel än vad vi exporterade i fjol.
Importvärdet av spannmål och djurfoder
ökade mest till följd av torkan.

PigProgress: Afrikansk svinpest i Kina kontrollen av slakterierna skärps. De kinesiska
myndigheterna har tagit fram nya riktlinjer för
slakterier för att öka sina åtgärder för att
upptäcka afrikansk svinpest-infektion i
slaktkroppar.
Bloomberg: Kina planerar att importera
rekordmängder av amerikanskt fläsk. I syfte
att lösa handelskonflikten mellan USA och
Kina diskuteras bl.a. ökad fläskimport.
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