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Antibiotika
PigProgress: Hygienkoncept utökas till att
omfatta slaktsvin. Ett nytt koncept baserat på
hälsa och hygien för smågrisar kommer snart
introduceras till slaktsvin.
FoodSafetyNews: 134 personer i delstaten
Washington, USA, insjuknade med
multiresistent salmonella. Den isolerade
stammen, som har kopplats till fläskkött, var
resistent mot ett flertal antibiotika.
JA.se: ViLA igång efter nyår. Villkorad
läkemedelsanvändning, ViLA, kommer
sannolikt att startas efter årsskiftet.
Symptomen som får behandlas är dock
begränsade, skriver Tidningen Husdjur.
Nrk.no: Norsvin vill ha full MRSA-ersättning
från dag ett. Enligt Lantbruks- och
matdepartementet handläggs dessa ärenden
skyndsamt och regelverket täcker både
ersättning för utslaktade djur, kostnader för
bl.a. rengöring samt delar av
produktionsbortfallet.
Politiken.dk: Så här undviker du att smittas
med MRSA via svinkött. God hygien i köket
minimerar risken, säger överläkare Bente
Klarlund Pedersen, Rigshospitalet.
JA.se: Hotet med växande antibioitikaresistens. I en 25 minuter lång video visas ett
par av de faktorer som orsakat det växande
problemet med antibiotikaresistens.

JA.se: Mindre antibiotika med tidig koll. En av
vår tids viktigaste utmaningar är att minska
antibiotikaanvändningen och motverka
resistens. Genom Herd Navigator kan man
snabbare få koll på eventuella sjukdomar och
sätta in andra åtgärder än antibiotika.
Läkartidningen: Resistensgener följde med
resenärer hem. Många typer av resistenta
bakterier återfanns i tarmarna hos svenskar
som vistats i Indien och Centralafrika trots att
ingen av dem tagit antibiotika.
Time: Ny teknik spårar antibiotikaresistens i
livsmedel. CDC, smittskyddsmyndigheten i
USA, har lanserat ett interaktivt verktyg där
man kan följa utbredningen av resistenta
bakterier i livsmedel.
Statskoll.se: Regeringen i möte med
oppositionen om antibiotikaresistens.
Regeringen har mött företrädare för
Allianspartierna för att förnya den svenska
strategin mot antibiotikaresistens.
Supermiljöbloggen: 10 skarpa förslag för att
minska användningen av antibiotika. En av vår
tids ödesfrågor och regeringen har efter ett år
vid makten inte fört fram några förslag, skriver
Fredrick Federley och Kristina Yngwe (c). Mer
än tomma ord krävs för att bekämpa
antibiotikaresistens, replikerar Stina
Bergström, Emma Nohrén och Max Andersson
(mp).
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Djurskydd
PigProgress: Tyska detaljhandelskedjan Rewe
Group ställer krav på bedövning vid kastration.
Kravet omfattar griskött som säljs under eget
varumärke i egna butiker och införs 2017.
PigProgress: DMRI fick djurvälfärdspris.
Danish Meat Researche Institute tog nyligen
emot Human Slaughter Award för deras
arbete för att öka djurvälfärden vid slakt.
JA.se: Lägre spädgrisdödlighet i Danmark.
Enligt färska siffror från SEGES, Videncenter
for Svineproduktion, får danska grisar både
fler kultingar per kull, och fler överlevande.

ATL: Professor Bo Algers får SLU:s stora
förtjänstmedalj. Bo Algers tilldelas medaljen
för att vara drivande inom en rad områden
och på så sätt påverkat djurskydd och
djurvälfärd i hela Europa
SvD.se: Sämre djurskydd främjar inte
lantbruket. Det är andra faktorer än
djurskyddsnivåerna som påverkar
mjölkböndernas ekonomi, skriver flera
debattörer i en gemensam replik till LRF.

Handel
ATL.nu: Mjölkbönder får inte en ärlig chans.
Mjölkkrisen handlar inte om att svenska
bönder är för svaga i konkurrensen. Den
handlar om att vi inte har gett dem möjlighet
att konkurrera med deras EU-kollegor på
rimliga villkor, skriver Magnus Oscarsson,
riksdagsledamot KD.
JA.se: Mjölkdebatten sänker svensk
mjölkproduktion. Det sjunkande mjölkpriset
har pressat lönsamheten hos svenska
mjölkföretag. I media och bland
branschföreträdare har det piskats upp en
stämning som nu får mycket destruktiva
följder för svensk mjölkproduktion, skriver
elva mjölkbönder.
ATL.nu: Ursprungsmärkning viktig - men dyr.
Konsumenter efterfrågar ursprungsmärkning.
Men att märka alla produkter med vilken gård
de kommer ifrån är inte aktuellt, enligt vd:n
för KLS Ugglarps.

ATL.nu: Svensk grisproduktion kan växa med
export till Kina. Blivande skog- och
lantbruksrådet i Peking gästade Scans slakteri i
Kristianstad för att lära sig mer om
slakteriprocessen och företagens behov.
ATL.nu: Arla märker om förpackningar. Först
nästa år kommer Arlas produkter med svenska
råvaror vara tydligt märkta med
ursprungsland. "Det är en stor kostnad", säger
Daniel Emilson.
ATL.nu: Norrmejerier svenskmärker
produkter. Norrmejerier har snabbt ställt om
efter ökad efterfrågan på tydligt märkta
produkter. Om tre veckor finns svenskmärkta
produkter i butik.
ATL.nu: Regeringens medicin mot mjölkkrisen.
Det har länge talats om att rädda krisande
svenska mjölkbönder. Nu har regeringen
kommit fram till hur det ska gå till.
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