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

Antibiotika
TheConversation: Forskare kan inte ensamma
lösa frågan om antibiotikaresistens –
ekonomer behövs också. De senaste
rapporterna om antibiotikaresistens
uppskattar att det kommer att leda till upp till
10 miljoner dödsfall globalt per år och minska
bruttonationalprodukten (BNP) med 2-3,5%.
Varningarna liknar dem för
klimatförändringar, men då det gäller
klimatfrågan har ekonomiska analyser bidragit
till att ge rekommendationer till det
internationella samfundet. Även
antibiotikaresistensfrågan måste inkludera
dessa typer av analyser.

FarmingUK: Stärk bönderna i kampen mot
antibiotikaresistens. Ett tvärsektoriellt
angreppsätt är av hög vikt i arbetet mot
antibiotikaresistens, enligt British Veterinary
Association som har uppdaterat sin
antibiotikapolicy.
CIDRAP: Skolor antar upphandlingsregler för
minskad antibiotikaanvändning. Fyra
skoldistrikt i delstaten New York, USA, har
antagit en policy som innebär att det nötkött
som serveras på skolorna kommer från gårdar
där man bland annat tillämpar rutiner på
gården som minskar risken för djursjukdomar.

CIDRAP: Nordirland antar handlingsplan för
One Health för att bekämpa antibiotikaresistens. Planen, som är femårig, syftar bland
annat till att minska förekomsten av
infektionssjukdomar, optimera antibiotikaanvändningen och förbättra
resistensövervakningen.

Djurskydd
DN: ”Väljarna måste få besked om EU:s stora
framgångar”. I debatten framställs EU:s makt
ofta som negativ och farlig och okunskapen är
utbredd. Väljarna behöver få veta hur EU lyft
konsumentsäkerheten med frågor om
djurhälsa, djurskydd och livsmedelssäkerhet
till en världsledande nivå, skriver forskaren
Martin Wierup, på DN Debatt.

JA.se: Bra arbetsmiljö för både gris och
personal. På Nibble gård trivs både grisar och
personal med specialboxar som är anpassade
efter grisarnas naturliga beteende. Något som
noga studerats över fler år.

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 .

Expressen: Federley: Länder vägrar sluta med
griskupering. Centerpartiets EU-kandidat
Fredrick Federley gick till val 2014 på att
stoppa att grisars knorrar klipps av. 2019 görs
det fortfarande i EU:s medlemsländer.

LandLantbruk: Viktig dom om grisningsboxar.
Länsstyrelsen i Skåne hade gett en
grisföretagare ett föreläggande om
grisningsboxens storlek, vilket han
överklagade. Nu har Förvaltningsrätten dömt
till företagarens fördel.

Handel
ATL.nu: Miljontals vietnamesiska svin
pestsmittade. Mer än 1,2 miljoner grisar i
Vietnam misstänks ha smittats av afrikansk
svinpest. Sjukdomen upptäcktes i landet i
februari och har sedan dess spridit sig som en
löpeld – bland annat till regionen Dong Nai där
40 procent av landets 30 miljoner grisar finns.
PigProgress: Vildsvin kan immuniseras mot
Afrikansk svinpest med hjälp av vaccin. En
forskargrupp i Spanien har utvecklat ett oralt
vaccin för immunisering av vildsvin som i
försök gett lovande resultat.
GlobalMeatNews: Krispaket om 100 miljoner
euro till irländska bönder. EU-kommissionen
och irländska regeringen går in med 50
miljoner € vardera för att kompensera
nötköttsbönder för de stora prisfall som skett
på nötkött på grund av osäkerheten som råder
kring Brexit
JA.se: Kraftig nedgång i kinesisk
grisproduktion. Enligt FAO kan kinesisk
grisproduktion minska med 20% på grund av
ASF. Europeiskt jordbruk drar fördel av högre
fläskpriser och lägre foderpriser.

JA.se: Svensk köttproduktion - möjlighet
snarare än problem. Handlingsplan Gris, Nöt
och Lamm har visat sig vara framgångsrika sätt
att arbeta på. När nu Handlingsplan Etapp 2
lanseras, är det en plan som ska förflytta
svensk köttproduktion från att i debatten ofta
bli betraktad som syndabock, till att bli känd
som en av lösningarna på jordglobens
framtida utmaningar.
JA.se: Afrikansk svinpest driver upp Kinas
inflation. Konsumentpriserna ökar med 2,5
procent i april och fläskpriset går upp med
14,4 procent. Kina noterar sin högsta inflation
på sex månader. Afrikansk svinpest anges vara
orsaken.
LandLantbruk: Många bönder tror på
framtiden. Två av tre bönder känner
framtidstro, trots fjolårets torka som
drabbade många hårt. Det visar den senaste
undersökningen bland 1 100 av LRF:s
företagarmedlemmar, som publicerades på
fredagen.
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