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

Antibiotika
GlobalMeatNews: Riktlinje för
antibiotikaanvändning till livsmedelsproducerande djur publicerad av EUkommissionen. Riktlinjen är inte bindande för
medlemsstaterna, men kommissionen
rekommenderar att de nationella strategierna
fokuserar på de djurarter där gruppmedicinering är vanligt: gris, fjäderfä, gödkalv
och kanin.
ScienceBlogs.com: Myter och missförstånd
om antibiotikaresistens. Tara C. Smith redogör
för de vetenskapliga beläggen för att
antibiotikaanvändning inom djurhållning kan
leda till utveckling och spridning av resistens
hos människor.
ModernFarmer: Ny rapport redovisar ökad
antibiotikaresistens hos både människor och
djur. Center for Disease Dynamics , Ekonomi &
Policy, har publicerat rapporten "The state of
the worlds antibiotics, 2015", som granskar
antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens
både då det gäller människor och boskap i
världen.

DagensMedicin: Användningen av antibiotika
fortsätter att öka. Antibiotikaanvändningen i
världen har ökat med 30 procent mellan åren
2000 och 2010, skriver tidningen Nature.
CphPost.dk: Nordiska ministrar förenas i
kampen mot antibiotikaresistens. De nordiska
hälso- och jordbruksministrarna har antagit en
deklaration för ökat regionalt samarbete då
det gäller antibiotikaresistens.
DagensMedicin: ”En överlevnadsfråga”.
Kampen mot antibiotikaresistens är en fråga
om att överleva, enligt talare på ett
seminarium i riksdagen.
FoodSafetyNews: Rapport rankar
snabbmatskedjornas riktlinjer om antibiotika.
Endast Chipotle och Panera fick högsta betyg
när ett antal miljö- och konsumentorganisationer granskade företagens riktlinjer på
området. Bara dessa två kunde erbjuda ett
brett utbud av kött där antibiotika inte hade
använts rutinmässigt i uppfödningen.

Djurskydd
FoodSafetyNews: Djurskyddsproblem vid
kycklingslakteri som drivs av Tyson Food. En
djurrättsgrupp, ALDF, har filmat
djurhanteringen på Tyson Foods
kycklingslakteri i Texas. Detta är andra gången
på kort tid som Tyson Foods anklagas för att
bryta mot sina egna etiska standarder.

SVT.se: Orädda höns lägger större ägg.
Minskad rädsla för människor kan ligga bakom
de egenskaper höns har utvecklat sedan
husdjurshållningen startade för 8.000 år
sedan. När höns blir tama och orädda för
människor växer de bättre och lägger större
ägg.
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ATL.nu: EU-parlamentariker undrar vad som
händer med djurskyddet. Nio svenska
ledamöter i grupp som undrar om EUkommissionen planerar för ny
djurskyddsstrategi.
ATL.nu: Succé för tyskt djurvälfärdsprojekt.
Det tyska djurvälfärdsprojektet, startat av
detaljhandeln, har blivit succé. Det är så
många lantbrukare som ansöker om pengar
att de bara räcker till drygt hälften enligt
Jydske Vestkusten.
ATL.nu: Förslag om ny djurskyddslag till våren.
Regeringen tänker lägga förslag om en ny
djurskyddslag i vår. Basen är den snart fyra år
gamla utredningen av Eva Eriksson.

PigProgress: Mindre galtlukt från rena och
mindre grisar. I en avhandling från Århus
universitet, Danmark, konstateras att man
genom att hålla ekologiska galtar rena från
gödsel och slakta dem vid en lägre ålder kunde
minska förekomsten av galtlukt i det slaktade
djuret.
ATL.nu: Centerstämman röstade ner förslag
om förändrat beteskrav. En motion om att
bete ska vara valfritt för lantbrukare med djur
i lösdrift vann inte gehör i Centerpartiet.
UNT: Starkt stöd för djurskydd.
Konsumenterna är villiga att betala för
mervärdena i svenskt djurskydd, skriver Johan
Beck-Friis m.fl. på UNT Debatt.

Handel
PigProgress: Ny märkning ska främja fransk
gris. Den franska grisindustrin har tagit fram
en ursprungsmärkning som garanterar att
grisen är fransk ända från födseln.
JA.se: Brittisk handel betalar mer för mjölken.
Utöver ostinitiativet som tagits av Morrisons
och Tesco, kommer fler brittiska aktörer inom
handeln att höja sitt inköpspris för mjölken.
GlobalMeatNews: Europeiska stödpaketet
kritiseras av böndernas Brysselorganisation.
Det stödpaket på 500 miljoner euro till
bönderna i EU ses inte som tillräckligt av
COPA-Cogeca, som hävdar att Rysslands
importstopp innebär förlorade årliga intäkter
på 5,5 miljarder euro.

JA.se: Att det är svenskt är viktigast. Enligt en
ny undersökning som Livsmedelsföretagen
låtit göra är den viktigaste faktorn när vi
handlar mat, att den är svensk. Därefter
kommer hälsa och på tredjeplats smaken.
JA.se: Importen av griskött fortsätter att
minska. Den svenska importen av griskött
minskade under årets första halva. Importen
av nötkött fortsätter att växa och det
importerades mer nötkött än griskött.
PigProgress: Ryssland: permanent
importstopp för kött från EU och USA. Det är
den slutsats som kan dras av ett utkast från
Rysslands ministerium för jordbruk.
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