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Antibiotika
FoodSafetyNews: Skolstandard för ansvarsfull
antibiotikaanvändning i kycklingproduktionen.
School Food FOCUS har tillsammans med Pew
Charitable Trust tagit fram standarden som nu
ska godkännas av Jordbruksdepartementet,
USA. Förhoppning är att standarden ska kunna
användas som ett verktyg i skolornas
livsmedelsupphandling till hösten.
Politiken: Var fjärde grisproducent i Danmark
upplever stigmatisering på grund av grisMRSA. Det visar en enkätundersökning till
medlemmarna i organisationen Danske
Svineproducenter.
FoodSafetyNews: Tyson Foods fasar ut
antibiotika som används inom humanmedicinen från kycklingproduktionen. Tysons
Foods är USA största kycklingproducent och
har redan idag krav att antibiotika bara får
användas efter veterinär förskrivning. Nu tas
nästa steg med utfasning till september 2017.
SR.se: Antibiotika till djur minskar. Det
används allt mindre antibiotika till djur, visar
Jordbruksverkets statistik. Försäljningen av
antibiotika minskade med sju procent förra
året jämfört med 2013.
JA.se: Läkare och lantbrukare mot MRSA. Det
finns nu ett kunskapsunderlag för läkare
gällande hygienråd till lantbrukare som bär på
MRSA och jobbar med djur.

DagensMedicin: Silver kan framkalla
antibiotikaresistens. Silver som
bakteriedödare kan leda till att bakterier blir
resistenta mot antibiotika, enligt en
avhandling från Uppsala universitet.
FoodSafetyNews: I en ny studie från
konsumenttidningen Consumer Reports
hittades både MRSA och antibiotikarester i
skaldjur som säljs i USA. CR efterflyser nu
utökade kontroller från FDA:s sida.
WHO: Brister i systemen för att bekämpa
antibiotikaresistens. I en ny rapport
konstaterar WHO att antibiotika i stora delar
av världen fortfarande säljs utan förskrivning
och att alltför få länder har heltäckande planer
och övervakning.
CID: LA-MRSA är en risk för lantbruksarbetare.
Människor som arbetar med gris löper 6
gånger högre risk för att bära på multiresistent
Staphylococcus aureus, visar en studie
publicerad i Clinical Infectious Diseases.
Artikelns resultat diskuteras även i en
populärvetenskaplig blogg.
NordiskaRådet: Bättre EU-lagstiftning
efterfrågas. EU-parlamentet uppmanas att
verka för förbättrinar när den nya
förordningen om veterinärmedicinska
förhandlas i EU.

.
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Djurskydd
ATL.nu: Danska grisbranschen redo satsa på
kvalitet. Bättre grisvälfärd ger fler kunder, är
budskapet från Danmark. Sverige måste se till
att hålla försprånget, skriver Johan Beck-Friis,
Veterinärförbundet.
PigProgress: Stort intresse för tyskt
djurvälfärdsinitiativ. Intresset för det tyska
projektet ”Initiative Tierwohl” har blivit så
stort så att finansieringen för det riskeras att
dräneras.
JA.se: Svenskt djurskydd är inte
konkurrenskraftigt. LRF Kött delar Riksdagens
uppfattning att konkurrensfördelarna med
den svenska djurskyddslagen inte har varit
tillräckliga för att väga upp de merkostnader
som den inneburit.
PigProgress: Gladare danska grisar? Inför
grisvälfärdskonferensen i Köpenhamn
publicerade två danska universitet en rapport
om marknadsdriven djurvälfärd. Handeln både
i Storbritannien och Sverige ställer höga
djurvälfärdskrav. I Danmark är handeln mer
prisfokuserad, men på sikt kommer sannolikt
konsumentkrav på ökad djurvälfärd.
ThePigSite: Ministrar efterfrågar förbättrat
grisdirektiv. Jordbruksministrar från Danmark,
Nederländerna, Sverige och Tyskland
undertecknade under grisvälfärdskonferensen

ett gemensamt uttalande för förbättrad
djurskydd för grisarna i EU. Se även
twitterflödet från konferensen på #IPWcph15.
SVT Opinon: ”Beteskravet är inte nödvändigt”.
Djurskyddslagen ska se till att korna har det
bra, men inte ålägga extra välfärd som inte
självklart är nödvändig”, skriver Staffan
Danielsson. Replik från LRF och LRF Mjölk.
ATL.nu: ”Från kosläpp till hjärnsläpp”. Större
driv i arbetet för bättre djurskydd, mindre
antibiotika och förändringar av art- och
habitatdirektivet på EU-nivå. Det kräver
riksdagen av regeringen. Men det var
beteskravet som väckte debatt.
JA.se: Full koll på betet. Beteskravet infördes
1988. Men sedan dess har produktionen
förändrats på många sätt. Den senaste
förändringen som gjordes av beteskravet var
2012 och innebar bland annat en ökad
flexibilitet.
GlobalMeatNews: EU:s regler för
djurtransport gäller för hela resan, även när
djur transporteras till tredje land. I ett
förhandsavgörande fastställer EU-domstolen
att EU:s djurvälfärdsnivå gäller för hela resan.
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Handel
JA.se: Växande svenskt handelsunderskott för
jordbruksprodukter. Det negativa svenska
handelsnettot för livsmedel och
jordbruksvaror fortsätter att öka. Under 2014
blev handelsbalansen mellan export och
import – 44 miljarder kronor. Handelsnettot
för kött gick mot strömmen och förbättrades
nästan 300 miljoner kronor.
JA.se: Arla börjar med ursprungsmärkning. I
samband med att Arla fyller 100 år har man
beslutat sig för att börja med ursprungsmärkning. Den blågula ”Sverigekannan”
betyder att produkten är baserad på 100
procent svensk mjölk.

JA.se: Falköpings Mejeri satsar på Sverige och
kan betala bättre till mjölkbonden. Falköpings
Mejeri är en liten, tajt organisation som
rationaliserat genom nya förvärv och vuxit sig
starka över tid. De satsar på
hemmamarknaden istället för att ge sig ut i
världen och kriga med
världsmarknadspriserna, och kan därför betala
ett bättre pris än Arla till sina leverantörer.
JA.se: Axfood öppnar eko-butik. Hemköp ska
öppna en ny butik enbart för ekologiskt –
Hemköp Reko. I butiken ska merparten av
varorna vara ekologiska.
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