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

Antibiotika
JA.se: Nu är ViLa-kurserna igång. Från och
med i år finns ViLA även för mjölkgårdar. För
att få utföra behandlingar själv krävs att man
genomgår en ViLA-kurs. Under årets andra
vecka hölls den första delkursen i Tranås.
DN: Köttet ingen vill ha serveras på krogen.
Importerat kalvkött från djur som fått stora
mängder antibiotika under uppfödningen
serveras fortfarande på restauranger, trots att
de stora svenska matkedjorna slutat sälja kalv
från bland annat Holland och Tyskland.
GP.se: Välj mat producerad med lite
antibiotika. Vad kan jag göra för att minska
antibiotikaresistensen? Var en aktiv
konsument, tvätta händerna och undvik
antibiotika när det inte är nödvändigt.

Helsingforsbladet: Läkemedelsindustrin vill ta
grepp på antibiotikaresistens.
Läkemedelsindustrin larmar nu högljutt om
problemet med världens antibiotikaresistens.
Över 80 bolag inom läkemedel, bioteknik och
diagnostik vill bekämpa hälsohotet
tillsammans med myndigheter.
DR.dk: Nu offentliggörs MRSA-smittade
grisgårdar. Efter en dom i domstol är det inte
längre möjligt att hålla uppgifter om danska
MRSA-smittade grisgårdar hemliga. De gårdar
där MRSA inte hittades under provtagningen
2014 har offentliggjorts.
Bondebladet.no: Detta gjorde bonden då han
blev smittad av LA-MRSA. Erik Larsen får göra
stalltjänsten iklädd smittskyddsutrustning.

Djurskydd
JA.se: Positivt granskningsresultat. EUkommissionens Food and Veterinary Office,
FVO, granskning visar att Sverige har ett bra
utbildningssystem för djurskydd samt bra
djurskyddskompetens inom slakteri- och
grisbranschen.
JA.se: Dansk djurskyddsmärkning ska guida. I
Danmark ska man införa en trestjärnig
märkning för att kommunicera hur bra grisen
har haft det. Märkningen är inspirerad av ett
liknande koncept man använder i
Nederländerna.

ATL.nu: Dansk satsning på kvalitet inspirerar.
Att Danmark nu inför ny kvalitetsmärkning är
ett tecken i tiden. Lantbruket behöver
diversifiera sina produkter för att kunna ta ut
ett merpris för dess mervärden.
LandLantbruk: Glada svenska grisknorren
studeras av fem EU-länder. I slutet av februari
kommer experter från fem EU-länder till
Sverige för att studera hemligheten bakom
den svenska grisens glada knorr. Besöket leds
av EU-kommissionens livsmedels- och
veterinärbyrå (FVO).

Redaktör: Jenny Lundström, veterinär. 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
JA.se: Djurskydd och konkurrens i fokus.
Under tisdagen anordnades djurskyddskonferensen för nionde gången av Jordbruksverket. Med fokus på ett bibehållet djurskydd
samt bra konkurrenskraft ska man ta sig an
framtiden.

GlobalMeatNews: Storbritannien får högsta
betyg i global djurvälfärdsrapport. För fjärde
året publicerar Business Benchmark on Farm
Animal Welfare sin rapport och flera
livsmedelsföretag från Storbritannien toppar
listan.

Handel
JA.se: Fortsatt ökad mjölkproduktion i EU.
Trots det låga mjölkpriset har
mjölkproduktionen inom unionen ökat under
2015. Irland har ökat invägningen mest,
medan Rumänen minskat mest.

JA.se: Tillväxttakten på eko fortsätter
imponera. Under Ekogalan presenterade
Ekoweb sin marknadsrapport och det stod
klart att försäljningen av ekologiska varor har
slagit rekord, för andra året i rad.

ATL.nu: Ny blågul märkning på livsmedel. Från
Sverige är budskapet i gult och blått på den
nya svenskmärkningen för svenska livsmedel
och råvaror.

ATL.nu: Mjölkkronan blev 7 öre. Mjölkkronan
blev bara några ören. Det visar ATLs
genomgång av de olika initiativ som tagits för
att ge stöd till utsatta mjölkbönder.

GlobalMeatNews: Kina allt viktigare marknad
för EU:s grisproduktion. Även om 2015 var ett
år som de flesta grisproducenter i EU vill
glömma, så ökade ändå exporten av griskött
till Kina.

JA.se: Färdig plan för att utveckla nöt- och
lammproduktion. Målet med planerna är att
öka produktionen av svensk nöt och lamm. På
vägen finns det både möjligheter och hot,
vilka presenteras i handlingsplanerna.

JA.se: Förlängt stöd för lagring av smör och
mjölk. Ett förslag från Europakommissionen
gällande förlängning av det pågående
lagringsstödet för mjölkpulver och smör,
godkändes av medlemsstaterna. Det förlängs
därmed till den 30 september 2016.

Aftonbladet: Köper utländskt kött – säljer det
som kravmärkt svenskt. Hundratals ton
utländskt kött kan ha sålts som svenskt,
kravmärkt kött i matbutiker över hela landet.
Nu utreds ett gotländskt livsmedelsföretag för
misstänkt köttfusk.

DN: Regeringen hotar krogar med lag om
märkning. Restaurangbranschen måste se till
att köttet är ursprungsmärkt. Annars hotar
regeringen med lagstiftning innan
mandatperioden är slut.

ATL.nu: Bucht: "Köttfusk kan ge fängelse".
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) vill
skärpa straffen för livsmedelsfuskare, säger
han efter det senaste avslöjandet om
omfattande misstänkt köttfusk på Gotland.
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