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Antibiotika
JA.se: 2 av 3 danska grisgårdar MRSAsmittade. I augusti påbörjades en ny
kartläggning av förekomsten av MRSA i de
danska grisstallarna. Resultatet, som nyligen
redovisades, har fått danska
jordbruksministern att häpna. På fyra år har
antalet MRSA-smittade grisstallar fyrdubblats.
DR.dk: MRSA-boom. Därför är MRSA inte bara
ett problem för grisbönder.
FoodSafetyNews: 2014 in Review: Food Safety
News rekapitulerar det gångna årets viktigaste
händelser då det gäller antibiotika i
djurhållningen.
ATL.nu: Bakterieskräck sänker norsk kyckling.
Fynd av antibiotikaresistenta bakterier får
kycklingförsäljningen i Norge att rasa.
AllAboutFeed: Globalt skifte för antibiotikafri
produktion. Runt om i världen diskuteras
möjligheterna för att nå produktionssystem
som minskar användningen av antibiotika i
djurhållningen.
HuffingtonPost: 2015 blir året då
”antibiotikafritt” kött blir mainstream.
Antibiotikafritt finns med som en av fem
mattrender inför 2015. Ett steg som Maryn
McKenna bloggar om på National Geographics
matblogg ”The Plate”.

Nature: Möjligt antibiotikum funnen hos
bakterier i markmiljön. En ny antimikrobiell
substans, teixobactin, har isolerats från
mikroorganismer som tidigare varit svåra att
odla fram. Upptäckten kommenteras också av
professor Otto Cars i Vetandets värld.
Reuters: Motstridiga lojaliteter för veterinärer
– djuren, bönderna eller läkemedelsindustrin?
Reuters tar upp det faktum att veterinärer har
djuret som patient samtidigt som djurägaren
är kund. Artikeln beskriver också
läkemedelsindustrins interaktioner med
veterinärprofessionen i USA.
WantChinaTimes: Kontaminerat kranvatten
på grund av överanvändning av antibiotika i
djurhållningen. Höga halter har detekteras i
ytvatten och antibiotika har också hittats i
kranvatten.
Socialstyrelsen: Samordningsuppdrag
antibiotikaresistens och vårdrelaterade
infektioner – årsrapport 2014. Rapporten
beskriver det arbete som genomförts i
samverkansfunktionen under 2014. Rapporten
har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan
med Jordbruksverket.
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Djurskydd
FoodSafetyNews: Kaliforniens saluförbud för
gåslever upphävt. Förbudet, som trädde ikraft
2012, upphävdes på grund av att det finns
federal lagstiftning som reglerar försäljning av
gåslever.
FoodSafetyNews: Djurvälfärdsrevisioner – ett
strategiskt steg för köttföretag. Även om
många företag ser marknadsdrivna
djurskyddstandarder som en ökad kostnad,
kan, och bör, framåtsyftande företag vända
det till en strategisk fördel.
DN: Ny kycklingras i butik efter många års
avel. För första gången på många år kommer
det nu att finnas olika typer av svensk kyckling
i affären. En ny ras som växer långsammare
lanseras i dagarna.

GlobalMeatNews: Arbetsgrupp i Norge ska
undersöka immunokastration.
Jordbruksdepartementet har tillsatt en grupp
som ska undersöka eventuella fördelar med
immunokastration jämfört med traditionell
kirurgisk kastration. Rapport ska lämnas till
departementet 1 februari 2015.
FoodSafetyNews: Starbuck ökar
djurskyddskraven på sina leverantörer i USA.
Kraven omfattar bland annat reglering av
användning av antibiotika, stopp för
tillväxthormon, samt utfasning av hönsburar
och fixering av dräktiga suggor.

Handel
SvD: McDonalds reklam vilseledande.
Hamburgerjätten skriver på sina
brickunderlägg att de samarbetar med
svenska bönder, och att deras hamburgare
består av 100 procent nötkött - något som
enligt RO kan misstolkas som att allt kött
kommer från svenska gårdar. I själva verket är
45 procent av köttet svenskt.
GlobalMeatNews: EU-kommissionen har
offentliggjort positionspapper angående TTIP.
Delar av EU-kommissionens originaldokument
i frihandelsförhandlingarna med USA har
offentliggjorts. Bland dokumenten framgår att
kommissionen vill bevara de nuvarande
sanitära och fytosanitära standarderna, det så
kallade SPS-avtalet.

ATL.nu: Djurhälsa och smittskydd viktigt för
konkurrenskraften. God djurhälsa och ett gott
smittskydd inom produktionen är de viktigaste
förutsättningarna för det svenska lantbrukets
konkurrenskraft. Det anser merparten av de
LRF-medlemmar.
JA.se: Lantbruksråd i Kina blir permanent.
Under hösten har Sverige haft ett tillfälligt
lantbruksråd placerad i Kina för att möjliggöra
svensk export till landet. Nu blir satsningen
permanent.
ATL.nu: Mer eko i danska mataffärer. Den
danska livsmedelskedjan Irma siktar på att 50
procent av försäljningen ska utgöras av
ekologiska produkter om tio år.
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