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

Antibiotika
GlobalMetNews: Perdue Farms investerar 25
miljoner $ för att möta efterfrågan på kyckling
uppfödd utan antibiotika. Det handlar om
expansion av en processanläggning i South
Carolina. Perdue har sen februari i år även
infört striktare regler för kycklingtransporter
och använder gasbedövning i slakterierna.
ScienceTimes: Antibiotika och
bekämpningsmedel orsakar föroreningar över
hela Europa. Bekämpningsmedel och
antibiotika hittas i vattendrag över hela
Europa. De antibiotika som detekterats är
sådana som används inom djurhållningen.

CIDRAP: MCR-1 funnen i Salmonella isolerad
från musslor. Kolistinresistensgenen MCR-1
har detekterats i Salmonella-stammar
isolerade från musslor i Spanien, enligt en
rapport i Eurosurveillance.
Ekoweb.nu: "Aldrig kunnat föreställa sig den
nivå av antibiotikaresistens som råder redan
2019". I årets Framtidsrapport "Stress, klyftor
och bakterier", från ICA, får
antibiotikaresistens stort utrymme.
ThePoultrySite: Billig kyckling stor hälsorisk.
En undersökning från Germanwatch fann att
mer än hälften av de testade kycklingarna
innehöll antibiotikaresistenta bakterier.

Djurskydd
LandLantbruk: Ny metod på gång för att
könssortera ägg. Forskare på Linköpings
universitet har tagit fram en helt ny, än så
länge hemlig metod, som kan ge möjligheter
att sortera ut de så kallade tuppäggen. Om
metoden visar sig vara framgångsrik kan man
minska ett stort svinn inom äggbranschen.
ATL.nu: Slakteri skållade kycklingar levande.
Länsstyrelsen förbereder en anmälan mot
Guldfågelns slakteri på Öland. Anmälan är
skriven av länsstyrelsen och rör flera fall där
kycklingar skållats levande.

JA.se: ”Ingen quickfix”. 2007 införde
branschorganisationen Svensk Fågel
kontrollprogrammet för vingskador för att vid
ökade fall snabbt kunna lösa problemen och
hitta den felade länken. Nu är man med och
hjälper till på Guldfågeln.
SvD.se: ”Oppositionen sviker lantbrukare och
djur”. Att ta bort kravet på förprövning av
djurstallar vore att börja nedmontera både
djurskyddet och bondeskyddet. Risken är stor
att vi får nybyggda stallar som inte lever upp
till svenska djurskyddsregler, skriver ett flertal
debattörer.

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
JA.se: Minskat jordbruksstöd - om Sverige får
bestämma. Sverige är ett av de länder i EU
som vill minska utbetalningar av jordbruksstöd
till Europas lantbrukare. På sikt vill man även
helt fasa ut direktstödet.
JA.se: Importen av jordbruksvaror fortsätter
öka mer än exporten. Den svenska exporten
av jordbruksvaror och livsmedel ökar. Men
samtidigt fortsätter importen att öka
snabbare, så att handelsunderskottet växer.
Sommarens torka har varit klart bidragande till
att förstärka den långsiktiga trenden.
ATL.nu: Färre svenskar köper kravmärkta ägg.
Försäljningen av kravmärkta ägg har sjunkit de
senaste åren. Påsken 2018 såldes 50 miljoner
ägg men endast 8,5 miljoner av dessa var
kravmärkta.
JA.se: Ökad efterfrågan på svenskt lammkött.
Enligt LRF ökar efterfrågan på svenskt
lammkött och produktionen i Sverige är den
högsta sedan 1958. Men trots höga
uppköpspriser är lönsamheten osäker.
LandLantbruk: EU-kritik mot polska
myndigheter efter köttskandal. Polska
myndigheter får skarp kritik för att ha missat
varningssignaler om det som i vintras
eskalerade i en köttskandal.

JA.se: Svinpest hos världens största
grisproducent - skakar om världsmarknaden.
Utbrott av Afrikansk svinpest (ASF) i Europa
har slagit hårt mot producenterna i drabbade
länder. Men det är sjukdomens framfart i Kina
som helt förändrar förutsättningar för den
globala produktionen.
PigProgress: Afrikansk svinpest i Belgien: 10
nya fall hos vildsvin den senaste rapporterade
veckan. Detta är betydligt lägre än tidigare och
vissa delar av det drabbade området har nu
öppnats för turism och skogsbruk. Utbrottet i
Belgien ligger nära franska gränsen, och
Frankrike har byggt staket utefter gränsen och
även skapat en ”vit zon” där alla vildsvin
skjuts.
GlobalMeatNews: Afrikansk svinpest ökar
dansk export till Kina. Utbrottet av afrikansk
svinpest i Kina har lett till en stor ökning av
fläskexporten för Danish Crown.
JA.se: FAO: Vietnam bör utlysa nationellt
nödläge. Afrikansk svinpest (ASF) har spridit
sig till Vietnam från Kina. Nu uppmanas landet
att utlysa ett nationellt nödläge för att skydda
landets 30 miljoner grisar.

ATL.nu: VD får fängelse för hästköttskandalen.
Livsmedelsföretaget Spangheros tidigare VD,
Jacques Poujol, får sex månaders fängelse för
hästköttskandalen som skakade Europa 2013.
Samtidigt konfiskerades motsvarade över en
miljon kronor från hans hem.
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