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Antibiotika
BBC: Finansieringen för att få fram nya
antibiotika måste öka. Det föreslås av Jim
O’Neill, ordförande i Review on Antimicrobial
Resistance, som nu har kommit med sin andra
rapport.
Folkhälsomyndigheten: Europeiskt möte i
Stockholm om antibiotikaresistens. Den 11 13 februari träffas representanter från ett
stort antal europeiska länder i Stockholm för
att diskutera övervakningen av
antibiotikaresistens. På mötet, som arrangeras
av ECDC, presenterar WHO ett utkast till den
globala handlingsplan mot antibiotikaresistens
som väntas antas senare I vår.
Politiken.dk: Dubbelt så många MRSAsmittade. 2013 konstaterades 648 människor i
Danmark bära på MRSA från gris. 2014 hade
antalet nära fördubblats. Nu höjs röster för att
få fram MRSA-fria produktionslinjer i
grishållningen.

DN: Miljontals kan dö om ingen ny antibiotika
tas fram. Inrätta en global fond för att få fram
nya antibiotika och ny teknologi för att sätta
stopp för de resistenta bakterierna. Vid sidan
av klimathotet är detta troligen det
allvarligaste hotet mot mänskligheten, skriver
Bo Könberg, f d sjukvårdsminister (FP).
ECDC har tillsammans med EMA och EFSA
publicerat den första analysen av humandata,
djurdata och livsmedelsdata vad gäller
konsumtion av antimikrobiella läkemedel och
förekomst av antibiotikaresistens. Rapporten
bygger på 2011 och 2012 års statistik och visar
att mer antibiotika används till
livsmedelsproducerande djur än till människor
i EU: 116 mg/kg till människor och 144 mg/kg
till djur. Motsvarande siffror för Sverige var
126 mg/kg till människor respektive 13 mg/kg
till djur.

JA.se: MRSA kan vara utbrett i UK. Man har
hittat ett första fall av MRSA hos en
grisbesättning i England. Detta är det andra
fallet av MRSA i Storbritannien, det första
fallet uppdagades på Nordirland i höstas.

GlobalMeatNews: Frågetecken kring USA:s
antibiotikaresistenssatsning. National
Resource Defense Council kritiserar
satsningen, som omfattar 1,2 miljarder USD,
för att den inte har tillräcklig fokus på att
minska användningen av antibiotika till
livsmedelsproducerande djur.

PLOS.org: Livestock-Associated MRSA –
erfarenheter från USA. Tara C. Smith, på Kent
State University, ger en översikt.

PewTrust: Listar fem riskfaktorer för MRSA
och noterar att dessa faktorer finns både inom
fotboll och intensiv djurhållning.
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Djurskydd
PigProgress: Rebecka Westins forskning om
strategisk halmning till suggor röner
internationell uppmärksamhet. Mer
information om hennes forskning finns här.
P1-programmet Kaliber: Svenska Pigs försök
med djuromsorgsprogram granskades och
ledde till fortsatt debatt, bland annat i SVT
Debatt 5 februari och i riksdagen 13 februari.
JA.se: Slopat beteskrav på förslag från KD.
Magnus Oscarsson (KD) som tidigare tagit
initiativ till mjölkdagen i riksdagen,
presenterar fem förslag som ska förbättra
situationen för svenska mjölkbönder.

GlobalMeatNews: Högre djurskyddsnivå
främjas i Sydafrika. I ett samarbete mellan
Human Society International och
handelskedjan Pick’n Pay kommer kommer
utbildning och stöd att erbjudas för ett högre
djurskydd för livsmedelsproducerande djur.
JA.se: Våga diskutera djuromsorg. Den unikt
höga miniminivån för djuromsorg i Sverige är
ett bra säljargument för svenskt griskött. Även
när vi är eniga om bibehållen unikt god
djuromsorg måste vi kontinuerligt föra en
dialog om regelverket, anser Svenska Foders
VD Johan Nordenblad i ett debattinlägg.

Handel
GlobalMeatNews: Konsumenterna älskar
bönderna, men de förstår inte modernt
jordbruk. Livsmedelsindustrin behöver
förbättra kommunikationen, särskilt när det
gäller djurhållning. Det var budskapet från
kommunikationsexperten Andy Vance som
talade på International Production and
Processing Expo i Atlanta, USA.

GlobalMeatNews: EU-parlamentet röstade för
en resolution om ursprungsmärkning av kött i
processade livsmedel. Resolutionen
välkomnades av den europeiska
konsumentorganisationen BEUC men
handelns organisation EuroCommerce var mer
kritisk.
.
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