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Antibiotika
JA.se: MRSA åter i norska besättningar. I
Norge har man under en tid arbetat med att
utrota MRSA genom sanering och arbetet har
varit relativt framgångsrikt. Men nu har
problemet återkommit hos norska grisar.
SVT.se: Dramatisk ökning av antibiotika till
djur. En dramatisk ökning av användning av
antibiotika i djurhållning i världen väntas
under de närmaste 15 åren. Det visar en
nyligen släppt OECD-rapport.
DN: Regeringen vill ha möte efter
antibiotikalarm. Mängden antibiotika som
används i djuruppfödning kommer att öka
med två tredjedelar fram till 2030, enligt en
OECD-rapport. Sveriges regering kommer att
bjuda in övriga partier till samtal om vad som
kan göras för att få ned
antibiotikaanvändningen.

ThePlate: Maryn McKenna om risken för att
MRSA CC398 sprider sig från gris till människa.
HelthyDebate.ca: Antibiotikaresistens hos
lantbruksdjur av ökat intresse för forskningen.
En längre artikel som speglar diskussionen i
Kanada.
Folkhälsomyndigheten kartlägger
kostnaderna för antibiotikaresistens.
Myndigheten har inlett en omfattande
kartläggning av samhällets framtida kostnader
för antibiotikaresistens. En rapport gällande
en del av merkostnaderna är klar och
överlämnad till Socialdepartementet. Nästa
steg är att skissa på olika framtidsscenarier.
DN.se: Antibiotikarester i avloppsvatten ger
multiresistenta bakterier. Ny forskning visar
att även så låga koncentrationer av antibiotika
som kan finnas i avloppsvatten räcker för att
odla fram resistenta bakterier.

Djurskydd
SR:se: I Danmark dödas underviktiga och sjuka
spädgrisar direkt vid födseln. Det gör man för
att öka lönsamheten.
SvD Opinion: Dags att lösa den akuta
mjölkkrisen. De svenska bönderna har ett
konkurrensmässigt underläge på grund av det
svenska regelverket. Vi tror att det behöver
moderniseras för att vi ska ha mjölkbönder
kvar i Sverige, skriver Helena Jonsson, LRF, och
Palle Borgström, Mjölkdelegationen.

ATL.se: Företag med djurvälfärd på agendan.
De globala livsmedelsföretagens intresse för
djurvälfärd ökar, men många jättar gör
fortfarande minsta möjliga ansträngning för
lantbrukets djur.
ATL.nu: Grossist vill ha mobilslaktat kött.
Hälsingestintan har kommit överens med
Martin & Servera om att förse grossistjätten
med gårdsmärkt nötfärs från det nystartade
mobila slakteriet.
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SvD Opinion: Djurskydd viktigt när regler ses
över. Vi har en nära dialog med branschen och
andra aktörer kring betesreglerna. Även om
betesreglerna görs mer flexibla är det viktigt
att behålla ett fortsatt gott djurskydd, skriver
Ingrid Eilertz, Jordbruksverket.
P1Morgon: Politisk debatt om fixering av
suggor. De svenska försöken med att fixera
suggor, alltså att stänga in dem bakom
gallergrindar, så att de bara kan ligga och resa
sig men inte vända sig, har väckt
uppmärksamhet i EU.

JA.se: Ekot lyfter kritik mot
omsorgsprogrammet. Förslaget till
djuromsorgsprogram för grisar har fått stort
utrymme i media de senare veckorna. I morse
rapporterade Ekot i Sveriges Radio om det,
med anledning av ett brev från Eurogroup for
Animals inkommit till landsbygdsminister
Bucht.

Handel
DN: Grön trend ger avtryck konsumtionen. Vi
åt lite mindre kött förra året och vi valde
oftare svenskt. Importen av nöt- och griskött
minskade, visar siffror från Jordbruksverket.
ATL.nu: Vi förhandlar inte bort våra
standarder. Vi backar inte från våra
standarder beträffande livsmedels- och
djursäkerhet, skriver Johan Wullt, EUkommissionen i Sverige, apropå
förhandlingarna om TTIP.
JA.se: Ica tar in mer kött från Skottland. I och
med ett nytt samarbete kommer nöt- och
lammkött från Skottland att ligga centralt på
Icas distributionslager.
JA.se: Positiv Bucht efter mjölkmötet. Under
gårdagen höll Landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht ett högnivåmöte med anledning av den
rådande mjölkkrisen. Trots att flera saknade
klara besked, menar Bucht att mötet var både
var konstruktivt och positivt.

DN: Svårt att hitta ursprungsland på varor i
mejeridisken. Yoghurt från Tyskland, kvarg
från Frankrike, hushållsost från Danmark.
Butikernas mejeridiskar är rena snårskogen.
Sveriges konsumenter vill se
ursprungsmärkning på mejerivaror och
landsbygdsministern har bett om en frivillig
märkning.
ATL.nu: Krisen i mjölkproduktionen – dags för
spårbyte? Krisen i svensk mjölkproduktion är
ett faktum. Risken är uppenbar att stora delar
slås ut om inte berörda kan enas om analysen
och omfattande åtgärder sätts in, skriver Bo
Dockered i en debattartikel.
JA.se: Minskande investeringar men värphöns
sticker ut. Investeringar i nya byggnader för de
ekonomiskt viktigaste djurslagen var fortsatt
låg under 2014. Sedan 2008 har antalet nya
platser för mjölkkor mer än halverats, dock
syns en liten ökning för ungdjur och dikor och
en tydlig ökning för värphöns.
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