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

Antibiotika
CIDRAP: USDA rapporterar om hög
antibiotikaanvändning till grisar och
nötkreatur. Två rapporter, som omfattar 2016,
året innan FDA införde nya
rekommendationer, visar att 95,5 % av
grisgårdarna och 87,5 % av
nötkreatursuppfödarna använde antibiotika i
foder, vatten eller via injektion.
Aftonbladet: Vattendragen översvämmas av
antibiotika. Världens vattendrag är förorenade
med antibiotika – i vissa fall med halter som är
300 gånger högre än det rekommenderade
maxvärdet. Rester av antibiotika har hittats i
två tredjedelar av prov tagna i vattendrag
världen över, enligt en ny forskarstudie.
CIDRAP: Investerare driver på för att få
restaurangkedjor att ta ansvar i
antibiotikafrågan. För tredje året publicerar
FAIRR, en global koalition av investerare, sin
rapport där de världsledande
restaurangkedjornas arbete med
antibiotikafrågan redovisas.
LandLantbruk: Ny kurs vid SLU: ”Vi är faktiskt
världsbäst på detta". Den kraftiga
användningen av antibiotika är ett växande
hot i världen. SLU har startat en
internetbaserad utbildning som ska öka
kunskapen i fattiga länder.

DagensMedicin: ”Vi behöver agera brett,
snabbt och kraftfullt”. I dag representerar
socialminister Lena Hallengren (S) Sverige vid
WHO:s världshälsoförsamling i Genève. I
samband med det lämnar regeringen flera
besked om arbetet mot antibiotikaresistens,
skriver fyra ministrar.
DN.se: ”Att hänvisa till ’EU:s ledarskap’ är en
grov förenkling”. Det är enbart genom ett
uthålligt mobiliseringsarbete som EU:s
ledarskap börjat uppmärksamma antibiotikafrågan, skriver Alexandra Waluszewski.
Läkemedelsvärlden: ”Utsläppen måste kunna
kontrolleras”. En ökad transparens om var
aktiva substanser tillverkas är ett måste för att
kunna kontrollera utsläpp av bland annat
antibiotika, menar forskaren Joakim Larsson.
IPS-News: Förebygg antibiotikaresistens – ha
koll på djurhållningen. I en ny FN-rapport
uppskattas det att antibiotikaresistens kan
orsaka 10 miljoner dödsfall varje år före 2050.
En av drivkrafterna är överanvändningen av
antibiotika inom djurhållningen.
SupermarketNews: "Bättre för dig" kan vara
bättre för djuren. Även om konventionell
produktion fortfarande står för huvuddelen av
köttkonsumtionen så ökar efterfrågan på
ekologiskt och andra alternativa produktionsformer i USA, inklusive kött från djur som fötts
upp utan användning av 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
LandLantbruk: Krav på lösdrift kan slå hårt
mot produktionen. Branschorganisationerna
fruktar förlorad mjölkproduktion om Sverige
skulle införa krav på lösdrift. LRF Mjölk
uppskattar att 300 besättningar skulle
försvinna.

ATL.nu: Uppåt för djurpartier i EUparlamentet. Partier med djurskydd som
huvudfråga ökar sin närvaro i EU-parlamentet.

Handel
ATL.nu: Hälsingestintans grundare: Idén går
inte i graven. Under torsdagen kom beskedet
att det mobila slakteriföretaget
Hälsingestintan har begärts konkurs. Tilltron
till konceptet lever däremot kvar.
ATL.nu: Fler än nio av tio ägg svenska. 93
procent av de ägg som säljs i Sverige kommer
från Sverige, visar siffror från Jordbruksverket.
Samtidigt som svenska ägg växer i
marknadsandelar sjunker det på mejerisidan –
mindre än hälften av osten är från Sverige.
JA.se: Överskott på ekologisk
animalieproduktion. En ny rapport som
publiceras i dagarna har tagit fram en siffra för
vad KRAV-certifieringen kan betyda i
mervärde till svenskt jordbruk. I rapporten
konstateras också att det kommer vara en
fortsatt brist på ekologisk spannmål i Sverige
medan det numer är ett överskott på
ekologisk animalieproduktion.
LandLantbruk: "Från Sverige"-märkning nu
möjligt även på restaurang. – Berätta var
maten kommer från - även på restaurang. Det
tycker Maria Forshufvud, vd på
Svenskmärkning AB, som ägs av bland andra
LRF.

LandLantbruk: Tullen jagar smittat kött vid
gränsen. Tullen och Veterinärmedicinska
anstalten har skärpt kontrollen av att
resenärer från Kina följer förbudet mot att ta
in köttprodukter från Kina i landet till följd av
den explosionsartade spridningen av afrikansk
svinpest i Kina.
ATL.nu: Största utbrottet av afrikansk svinpest
i Polen hittills. Läget förvärras i Polen efter att
afrikansk svinpest konstaterats i en besättning
med 8 000 grisar utanför staden Bielsk
Podlaskie i den östra delen av landet.
Dessutom uppges kultingar ha sålts vidare från
den drabbade besättningen under de senaste
veckorna.
LandLantbruk: Jordbruksverket ska utreda nya
åtgärder mot afrikansk svinpest. Den
afrikanska svinpesten har spridit sig till flera
länder inom EU och utgör ett allvarligt hot mot
ländernas grisproduktion. Jordbruksverket ska
nu utreda om det krävs fler förebyggande
åtgärder för att förhindra att smittan sprids till
Sverige.
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