
 

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

 

Antibiotika 

Aftonbladet: Barn i Sverige dör av 

antibiotikaresistens. Debattörerna: Krävs det 

en Greta för att våra politiker ska förstå 

krisen? 

CIDRAP: FN-rapport kräver brådskande 

åtgärder mot antibiotikaresistens. Det finns 

ingen tid att vänta. Det är slutsatsen av den 

rapport som FN:s samordningsgrupp för 

antibiotikaresistens nu har lämnat till FN:s 

generalsekreterare. 

Aftonbladet: C lyfter antibiotikaresistens i EU-

valet. Centerpartiet vill se ett globalt avtal mot 

antibiotikaresistens, liknande Parisavtalet som 

finns på klimatområdet. 

Vetenskapsradion: Ny teknik renar 

avloppsvatten från läkemedelsrester. De flesta 

av våra reningsverk är dåliga på att ta bort 

läkemedelsrester ur avloppsvattnet. Men nu 

inför flera svenska reningsverk ny teknik som 

ska rena bort substanserna. 

 

Djurskydd

Corren.se: För få djurgårdar blir kontrollerade. 

Djurskyddshandläggarna från länsstyrelsen 

kontrollerar fler djurgårdar i Östergötland än 

tidigare. Men fortfarande kollas för få gårdar 

enligt en analys från Jordbruksverket. 

Anmälningar från allmänheten om djur som 

far illa har ökat, och fallen tar mycket av 

handläggarnas tid. 

Altinget.se: "Transportera köttet istället för 

levande djur till slakt". Regeringen bör följa 

Europaparlamentets uppmaning och utveckla 

en plan för hur Sverige ska minimera 

transporterna av djur till slakt och istället 

transportera kött. Det skriver Linda Björklund 

och Sebastian Wiklund, Djurens rätt. 

GlobalMeatNews: Ny spansk märkning för 

grisdjurvälfärd. Den spanska 

branschorganisationen InterPorc har tagit 

fram en djurvälfärdstandard som de anser 

kommer ligga i framkant inom EU. 

JA.se: Förprövning för djurstallar avskaffas. 

Regeringen får genom ett riksdagsbeslut 

uppmaningen att avskaffa den obligatoriska 

förprövningen av djurstallar. Detta enligt ett 

tillkännagivande från riksdagen. 

TV4: MP vill sätta upp kameror på slakterier. 

Miljöpartiet vill införa kameraövervakning på 

alla slakterier. Förslaget är ett av många som 

ska tas upp till beslut på partiets kongress. 
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Handel 

ATL.nu: Varnar för orimligt billigt kött. Oxfilé 

för 150 kronor kilot – levererat på en 

parkeringsplats nära dig. Låter det för bra för 

att vara sant ligger antagligen något fuffens 

bakom. Livsmedelsverket uppmanar nu till 

försiktighet om köttet är orimligt billigt. 

JA.se: Kraftig uppgång för grispriser i EU. 

Större delen av den europeiska marknaden för 

griskött drivs nu snabbt uppåt. Den ökade 

exporten till Kina sätter spår i både priser och 

slakterier. 

JA:se: ”Det går att ställa krav i nivå med 

svensk lagstiftning”. Monica Sihlén, 

Segmentsansvarig livsmedel och 

måltidstjänster på Upphandlingsmyndigheten, 

ger svar på vad som egentligen gäller vid 

offentlig upphandling och vad den som 

upphandlar kan ställa för krav för att få 

svenska råvaror.  

LandLantbruk: Svensk Mjölks ostaffär stoppas. 

Svensk Mjölk vill sälja ostvarumärkena 

Herrgård, Präst och Grevé till bolaget Svenska 

bönders klassiska ostar, som ägs av 

Norrmejerier, Falköpings Mejeri och Arla 

Foods. Men Konkurrensverket har stoppat 

affären. 

LandLantbruk: Nya planer ska öka efterfrågan 

på svenskt kött. Efter tre år med ökad svensk 

produktion i centrum går handlingsplanerna 

för nöt, gris och lamm in i en andra etapp. Nu 

är siktet inställt på ökad efterfrågan. 

 

 

FOODmanufacture: Stark ökning av etisk mat 

och dryck i Storbritannien. Försäljningen av 

ekologiskt, rättvisemärkt, Rainforest Alliance 

och MSC ökade med 43 % mellan 2013 och 

2018. Försäljningen är nu värd 8,2 miljarder 

pund och förväntas växa ytterligare under 

2019. 

JA.se: Afrikansk svinpest - nya utbrott i 

Belgien. I Belgien, där man tidigare trott att 

man fått bukt den smittsamma sjukdomen 

afrikansk svinpest, har nu ett stort antal nya 

fall upptäckts. 

JA.se: Varannan gris bor i Kina. Spridningen av 

afrikansk svinpest (ASF) fortsätter i Kina, 

världens största grisproducent. Nya prognoser 

höjer andelen grisar som kommer att slås ut 

av ASF till 200 miljoner grisar. Kina förväntas 

mer än fördubbla sin import och 

återhämtningen kan ta tid. 

GlobalMeatNews: Svinpestinfekterat griskött 

importerat till Ryssland från Kina. Rysslands 

veterinärmyndighet anger att man har 

upptäckt afrikansk svinpest-genom i en batch 

av fläskkorv importerad från Kina. 
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