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Antibiotikaspaning är ett nyhetsbrev som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd och handelsfrågor med koppling till livsmedelsproducerande djur

Antibiotika
FoodSafetyNews: Låt oss förändra sättet vi
förstår det. Två nya rapporter om
antibiotikaresistens, en från konsumenthåll
och en från forskarhåll, kommenteras.
Nation’sRestaurantNews: Subway går över till
antibiotikafri kyckling. Men kritiker anser att
Subways löften saknar mål och tydlig tidsplan.
WHO: Det brådskar med åtgärder om vi ska
undvika att återvända till pre-antibiotika-eran.
I samband med ett möte med hälsoministrar
från medlemsländerna i WHO:s region för
Sydostasien efterlyste WHO omedelbara
åtgärder för att bl.a. minska vårdrelaterade
infektioner och överanvändning av antibiotika.
PigProgress: Antibiotikaarbetet i åtta EUländer. Åtta länders arbete för att minska
användningen av antibiotika i djurhållningen
redovisas.

DR.dk: Nytt projekt skall undersöka spridning
av MRSA CC398 på sjukhus. Projektet ska titta
på hur utbredd smittan är bland sjukhuspersonal, och om det går att spåra smittan till
gård.
DigitalJournal: Hur sprids antibiotikaresistens
från djur till människor? Europeiska läkemedelsmyndigheten ( EMA ) har genomfört en
öppen konsultation för att få in synpunkter.
DesmoinesRegister.com: ”Antibiotics make
hogs fatter; humans don't matter”. I en
ledarkolumn kritiseras antibiotikaanvändningen i USA:s djurhållning:
Kongressen gör ingenting, FDA har fastnat i att
få fram regler om hur rapportering av
läkemedelsförsäljning ska gå till medan
djurhållarna köper mer antibiotika och fler
människor dör av resistenta infektioner.

Project-Syndicate.org: Klok antibiotikaanvändning. För att lösa problemet med
antibiotikaresistens, behöver världen inte bara
nya läkemedel, utan också nya beteenden,
säger Jim O’Neill, ordförande i Storbritanniens
Review of Antimicrobial Resistence.

ThePigSite: Danska försöket med antibiotikafri
produktion visar på stora utmaningar. Det är
en illusion att tro att det inte kostar extra att
producera grisar som denna, säger en av de
involverade lantbrukarna. Samtidigt ser
Danish Crown stora möjligheter på
exportmarknaden för produktionen.

NewsMedical: Framgångsrik sanering av
multiresistenta bakterier från gård. En studie
vid Universitet i Bonn beskriver hur en
lantbrukare framgångsrikt sanerat sin grisgård.
Dock krävdes det radikala åtgärder som
sannolikt endast kan vidtas i speciella fall.

Bondebladet.no: Fler fynd av MRSA-smitta på
grisgårdar. Efter att 55 kontaktbesättningar till
en tidigare konstaterad smittad besättning har
MRSA konstaterats på ytterligare fem gårdar i
Norge.

Redaktör: Jenny Lundström, Gård & Djurhälsan. 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
ATL.nu: McDonalds väljer burfria ägg.
Snabbmatsjätten räknar med att det kommer
att ta upp till tio år att hitta tillräckligt med
leverantörer som uppfyller kraven.
FoodSafetyNews: Tyson Foods säger upp
kycklingleverantör. Detta sker efter att en
videofilm spridits som visar djurplågeri på en
kycklingfarm i Tennessee.

BranschinfoKött: Hur viktigt är det med
djuromsorg för konsumenterna? Om man ska
sälja specialprodukter med särskilt fokus på
djuromsorg är det viktigt att komma med en
positiv historia. Det är historien om glada djur
i fria miljöer som säljer, säger professor Peter
Sandøe från Köpenhamns universitet.

Handel
ATL.nu: Juncker om surnad mjölkmarknad.
EU-kommissionens ordförande Jean-Claude
Junckers tror på att bryta upp koncentrationen i handeln.
DN.se: Efterfrågan större än utbudet av
ekologisk mat. Under första halvåret i år har
ökningen varit runt 50 procent hos vissa
livsmedelskedjor, visar DN:s rundringning.
DN.se: Svensk ost slår tillbaka. Medan svensk
ostproduktion minskat de senaste 20 åren har
importen ökat. Mejeriföretag och Ica har en
plan för att vända trenden: betona det
svenska ursprunget.
SvD.se: ”Vi har varit lite naiva i Sverige”.
Förfalskade matvaror blir allt vanligare och
genererar stora inkomster till kriminella ligor.
Nu ska Livsmedelsverket utbilda 200 personer
som ska kontrollera matens ursprung.
BusinessInsider: Därför rasar Europas bönder
över mjölkpriserna. Bryssels centrum såg ut
som en medeltida krigszon under helgen när
lantbrukarna i protest mot låga mjölkpriser
gjorde höbalar till brinnande barrikader. Men
vad ligger bakom de låga priserna?

DI.se: Mjölkpriset vänder upp 2016. Sveriges
mjölkbönder har haft det tufft de senaste åren
och många har lagt ned. Prognoser för 2016
tyder på att världsmarknaden kommer att
stabiliseras och att mjölkpriset kommer att gå
upp, skriver Arla Foods koncernchef Peder
Tuborgh.
ATL.nu: Priserna på kött stiger. Nu har det
äntligen vänt för svensk nötköttsproduktion.
Konsumenter är villiga att betala fullt ut för
svenska mervärden vilket ger bättre betalt till
bönderna.
SvD.se: ”Skänk bonden en krona per liter
mjölk”. Det krävs stora och snabba åtgärder
för att skapa framtidstro och investeringsvilja
hos de svenska mjölkbönderna. Ica-kunderna
ges nu möjlighet att bidra med en extra
”mjölkkrona”, skriver Anders Källström, LRF,
och Anders Svensson, Ica Sverige.
JA.se: EU:s stödpaket till mjölksektorn. Totalt
handlar det om 500 miljoner euro i stöd samt
en möjlighet för medlemsländerna att betala
ut en större del av EU-stöden som förskott och
delutbetalningar.
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