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Antibiotika
SVT.se. Nya bakteriehotet: 10 miljoner
riskerar dö varje år. Om ingenting görs
kommer tio miljoner människor att dö
varje år på grund av antibiotikaresistenta
bakterier år 2050, visar en ny studie.
Resistenta bakterier kommer att döda fler
än cancer. Studien uppmärksammades av
många media, bl.a. Scientific American.
Forskning.se: Läroböcker brister i
förklaring kring antibiotikaresistens. För
att inte problemet med antibiotikaresistens ska bli större i framtiden krävs
kunskap hos allmänheten om hur
resistensen uppstår. Men trots att
antibiotikaresistens nämns i kursmålen,
tar fem av de sex vanligaste läroböckerna
inte upp detta.
Socialstyrelsen: Socialstyrelsen och
Jordbruksverket har tagit fram en
kommunikationsstrategi för
antibiotikaresistens och vårdrelaterade
infektioner. Strategin ska vara ett stöd för
myndigheter och aktörer i deras
kommunikation och innehåller en
budskapsplattform med gemensamt
överenskomna övergripande budskap som
bör vara grunden för respektive aktörs
eget kommunikationsarbete.

PigSite: Danmark efterlyser europeisk
handling mot antibiotikaresistens. I
dagens globaliserade värld räcker det inte
att Danmark arbetar ensamma med att
minska spridningen av antibiotikaresistenta bakterier.
Switchboard: 86 % av konsumenterna i
USA vill ha kött från produktion som inte
är beroende av antibiotika. I dagsläget
säljs endast 5 % som ”antibiotikafritt”.
ATL: Danska grisbönder tackar nej till
MRSA-tester. En del danska grisbönder
väljer att avstå från att testa om MRSAförekommer i deras besättningar. Rädsla
för att stigmatiseras tros vara orsaken.
SvenskaYle: MRSA funnet på dansk
julskinka och holländsk bacon. Proverna
togs från kött inhandlat i butiker i
Helsingforsregionen.
SR.se: Kunskapsluckor om resistenta
bakterier. Är antibiotikaresistenta
bakterier i mat ett problem? Den frågan
ställdes på ett seminarium i Uppsala.
Dokumentation från seminariet finns på
Livsmedelsverkets hemsida.

Antibiotikaspaning är ett nyhetsbrev som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd och handelsfrågor med koppling till livsmedelsproducerande
djur. Redaktör: Jenny Lundström, Svenska Djurhälsovården. 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
GlobalMeatNews: Djurskyddsgrupp vill få
bort gåslever från EU-parlamentets
julbord. Efter att brittisk media
rapporterat om att gåslever finns på
parlamentets julmeny uppmanar
organisationen PETA enskilda ledamöter
till bojkott. Man har också skrivit brev till
EU-kommissionen för att få bort gåslevern
från menyn.

ATL: Hög dödlighet bland svenska
smågrisar. Den längre ditiden och den
betydligt högre smågrisdödligheten än i
andra länder, är de viktigaste bidragande
orsakerna till att Sverige ligger lägre i
antalet producerade grisar än många
andra länder. Det konstateras i årets
upplaga av rapporten Grön
Konkurrenskraft.

PigProgress: Fyra länder får högst
djurvälfärdspoäng. Bara fyra länder, Nya
Zeeland, Storbritannien, Schweiz och
Österrike får högsta poäng (A) i det
djurvärldsindex som World Animal
Protection tagit fram. Sveriges totala
poäng är B, men då det gäller lagstiftning
för livsmedelsproducerande djur ges
Sverige betyget A.

CopenhagenPost: Regeringar pressar på
EU för förbättrad djurskyddslagstiftning.
De danska, tyska och holländska
jordbruksministrarna har undertecknat ett
gemensamt uttalande där man pressar
EU-kommissionen till skärpta
djurvälfärdskrav.

Handel
JA.se: SLU gör inlägg om livsmedelsstrategin. SLU har skrivit en rapport som
har till syfte att utveckla diskussioner
gällande en utveckling av en livsmedelsstrategi. Bakom inlägget står plattformen
Framtidens lantbruk.

SVT.se: Dansk fläskfilé har tappat kraftigt i
popularitet bland svenska handlare.
Signalerna är snarlika från alla de stora
grossisterna. Både Axfood, Ica och Coop
marknadsför svenskt kött, i stället för
danskt.

ATL: Dansk ekoexport ökar kraftigt. Den
danska exporten av ekologiska produkter
har fördubblats under de senaste fyra
åren, det visar siffror från Danmarks
Statistik.

SkövdeNyheter: Dansk kyckling byts till
svensk. Det blir mer svenskt kött på
Skövde kommuns mattallrikar. Blandfärs
från Tyskland byts mot färs med svenskt
ursprung.

Antibiotikaspaning tar nu juluppehåll och återkommer 16 januari 2015. God Jul och Gott Nytt År!
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