
 

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 . 

 

Antibiotikaspaning vecka 23-24 2019    2019-06-17 

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

 

Antibiotika 

ATL.nu: Resistenta bakterier hos kycklingar 

minskar. Förekomsten av bakterier med så 

kallad ESBL-resistens hos svensk slaktkyckling 

minskar, visar en rapport om förbrukning av 

antibiotika och förekomst av antibiotika-

resistenta bakterier hos människor och djur i 

Sverige. 

WHO Bulletin: Reagerar mot 

antibiotikaresistens. Professor Otto Cars 

intervjuas om bristen på framsteg då det 

gäller antibiotikaresistens och det akuta 

behovet av omfattande, sektorsövergripande 

åtgärder. 

CIDRAP: Riktlinjer för att minska 

antibiotikabruk behöver mer granskning. 

Nationella riktlinjer som syftar till att minska 

användningen av antibiotika behöver 

utvärderas bättre. Det är slutsatsen av en 

forskarstudie där ett brett utbud av politiska 

ansatser i många länder har granskats. 

CIDRAP: Hög förekomst av resistens hos 

Enterococcus hos grisar vid gränsen Thai-Laos. 

En ny studie har funnit höga nivåer av 

antibiotikaresistens hos Enterococcus faecium 

och Enterococcus faecalis i prover från grisar, 

fläskkött och människor i Thailand-Laos 

gränsprovinser. 

Forskning.se: Bakterier i avloppsvattnet 

resistenta mot nya antibiotika. Örebroforskare 

har hittat antibiotikaresistenta bakterier både 

i avloppsvattnet i Örebro och i Svartån. – 

Bakterierna är inte bara resistenta mot gamla 

antibiotika utan även mot nya – alltså mot de 

antibiotika som används för att bekämpa 

multiresistenta bakterier, säger 

Örebroprofessor Jana Jass. 

NewYorkTimes: Kampanj för ökad användning 

av antibiotika. Överanvändning av antibiotika i 

djurhållning har bidragit till utvecklingen av 

antibiotikaresistenta bakterier. Läkemedels-

företag säger ofta att de vill vara en del av 

lösningen. Men en ny kampanj uppmanade 

bönderna att ge antibiotika till friska djur. 

PoultryWorld: Länder antar FN:s utmaning om 

antibiotikaresistens. I länder världen över görs 

åtaganden för att påskynda kampen mot 

antibiotikaresistens. 

Läkemedelsvärlden: ”Antibiotikarester i 

miljön bör övervakas”. Den svenska 

regeringen stödjer förslagen från EU:s 

hälsoministrar för att bekämpa antimikrobiell 

resistens. 

  

http://www.axfoundation.se/
https://www.atl.nu/lantbruk/resistenta-bakterier-hos-kycklingar-minskar/
https://www.atl.nu/lantbruk/resistenta-bakterier-hos-kycklingar-minskar/
https://www.who.int/bulletin/volumes/97/6/19-030619.pdf
https://www.who.int/bulletin/volumes/97/6/19-030619.pdf
http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2019/06/experts-policies-cut-antibiotic-use-need-more-scrutiny
http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2019/06/experts-policies-cut-antibiotic-use-need-more-scrutiny
http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2019/06/stewardship-resistance-scan-jun-10-2019
http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2019/06/stewardship-resistance-scan-jun-10-2019
https://www.forskning.se/2019/06/13/bakterier-i-avloppsvattnet-resistenta-mot-nya-antibiotika/
https://www.forskning.se/2019/06/13/bakterier-i-avloppsvattnet-resistenta-mot-nya-antibiotika/
https://www.nytimes.com/2019/06/07/health/drug-companies-antibiotics-resistance.html
https://www.nytimes.com/2019/06/07/health/drug-companies-antibiotics-resistance.html
https://www.poultryworld.net/Health/Articles/2019/6/Countries-step-up-to-back-UN-AMR-Challenge-439038E/
https://www.poultryworld.net/Health/Articles/2019/6/Countries-step-up-to-back-UN-AMR-Challenge-439038E/
https://www.lakemedelsvarlden.se/antibiotikarester-i-miljon-bor-overvakas/
https://www.lakemedelsvarlden.se/antibiotikarester-i-miljon-bor-overvakas/


 
 
 
 

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

djur. 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

JA.se: Djurhållare uppmanas att överklaga. 

Prejudikat från domstolar enda sättet att 

klargöra otydliga föreskrifter menar 

Länsstyrelsen Skåne som bjöd in branschen till 

en gristräff. 

SR.se: Södertälje är Sveriges djurvänligaste 

kommun. Södertälje kommun toppar listan 

som den djurvänligaste kommunen i landet. 

Det visar en ny ranking från djurskydds-

organisationen Djurens Rätt. 

Handel 

ATL.nu: EU och USA överens om köttkvot. USA 

får merparten av EU:s kvot för nötkött som 

inte behandlats med hormoner. 

JA.se: SLU leder projekt om hållbart lantbruk. 

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU ska 

samordna fem forskningsprojekt kring hållbar 

mjölkproduktion och hållbar konsumtion.  

LandLantbruk: Två tänkbara orsaker till hur 

smittan kom till Belgien. Det finns två 

tänkbara förklaringar till utbrottet av afrikansk 

svinpest i Belgien – illegalt importerade 

vildsvin från Östeuropa eller infekterade 

charkuterivaror som hamnat i naturen. 

 

LandLantbruk: Belgien: Nu ska alla vildsvin 

skjutas. Alla vildsvin i det pestsmittade 

området ska skjutas under de närmaste 

veckorna. Det har belgiska myndigheter nu 

beslutat. 

PigProgress: Afrikansk svinpest i Polen: Gård 

med 8 000 grisar drabbad. För tredje gången i 

år har en polsk grisgård drabbats av afrikansk 

svinpest. Man vet ännu inte hur smittan 

spreds till gården.  

JA.se: Stöttning till kinesiska grisföretagare. 

Den afrikanska svinpesten (ASF) har drabbat 

Kina hårt. Via finansiellt stöd till grisuppfödare 

hoppas landets beslutsfattare på att kunna 

lindra konsekvenserna.

 

Nu tar Antibiotikaspaning sommarledigt och återkommer i augusti.  

Trevlig sommar! 
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