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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 FÖR DJURBRANSCHENS YRKESNÄMND
Djurbranschens Yrkesnämnd (DYN), bildades 2008 med syfte att representera arbetslivet och
vara ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning och rekrytering inom djurbranschen,
utöver lantbrukets produktionsdjur och häst.
Medlemmar
DYN har under år 2016 haft 10 medlemmar, varav sju företräder rikstäckande branschorganisationer, två representerar enskilda företag inom branschen, samt en medlem är facklig
företrädare.
DYN:s medlemmar 2016
Agria Djurförsäkring
Djurhemsförbundet
Naturvetarna
Riksförbundet Sveriges 4 H
Riksföreningen Anställda inom Djursjukvården, RAID
Sveland Djurförsäkringar
Svenska Djurparksföreningen
Svenska Djurskyddsföreningen
Svenska Kennelklubben (med suppleant: Svenska Brukshundsklubben)
Zoobranschens Riksförbund
Samverkan med
Det nordiska konsortiet för försöksdjursutbildning, NCLASET.
DYN hade fyra protokollförda styrelsemöten, varav två per telefon. Alla medlemmar har
representant i styrelsen. Även NCLASET medverkar i DYN:s arbete.
Styrelsens arbetsutskott har bestått av
Ulf Uddman, ordförande, Svenska Kennelklubben
Anette Henriksson, vice ordförande, Sveland Djurförsäkringar
Marita Teräs, ledamot, Naturvetarna
Maria Elinder, DYN:s sekreterare, agronom
DYN:s årsmöte hölls i april vid Veterinär- och Husdjursvetenskapliga fakulteten, SLU Ultuna.
Verksamhet
Verksamheten har under året präglats av fortsatt arbete med att sprida kunskap om djurbranschens bredd och omfattning samt att påverka djurutbildningarnas innehåll. DYN följer
arbetet med den nya djurskyddslagen samt arbetar med att synliggöra branschens

2

kompetensbehov. Skolverket har under året, efter initiativ av DYN, fastställt ämnes- och
kursplaner för Djurparksdjur respektive Djur för forskningsändamål. DYN arbetar vidare med att
påtala behov av översyn av regelverk hos Jordbruksverket.
För att sprida information används DYN:s webbplats www.djuryn.se , där branschen,
medlemmar, yrken, yttranden, rapporter, etc. presenteras. DYN har under året publicerat sju
pressmeddelanden med syfte att synliggöra djurbranschen. DYN har blivit en alltmer känd
branschorganisation, vilket märks i kontakt med myndigheter, samt diverse förfrågningar om
möten samt erbjudanden om att besvara remisser.
DYN har under 2016 uppdaterat DYN-rapporten – en kartläggning av djurbranschen. I Sverige
har branschen nu cirka 20.000 yrkesverksamma, inom 7.000 företag. Branschens starka tillväxt
fortsätter och har sedan den senaste undersökningen 2011 ökat med cirka 30 procent.
Möten
DYN hade i samband med årsmötet ett informationsutbyte med ansvariga för SLU:s djurutbildningar. Under åren 2007 - 2015 har SLU antagit, med ”gymnasiekod Naturbruk”, 72
studenter till veterinärutbildningen och 90 till husdjursagronom. SLU ser naturbrukselever som
mycket viktiga för sina utbildningar, dessa ”kan djurhållning i teori och praktik”.
DYN medverkade aktivt i välbesökt gruppdiskussion Djurvård vid skolledarnas Rikskonferens
Naturbruk i Rättvik i april.
DYN:s ordförande är ledamot av Skolverkets nationella programråd för naturbruksprogrammet
2016 – 2019 och framför där branschens behov och önskemål vad avser naturprogrammets
innehåll och inriktning.
DYN har deltagit i möten i Djurbranschens Yrkesråd i Mälardalen, där bl.a. arbetsgrupper
fokuserar på yrkesutgång arbete med hund respektive djursjukvård. Sveland deltar i det
regionala yrkesrådet för naturbruksprogrammet i Skåne.
DYN har i samverkan med det nordiska konsortiet för försöksdjursutbildning arrangerat en
tvådagars fortbildning på Karolinska Institutet med målgrupp naturbruksgymnasier och
planerad yrkesutgång för arbete med forskningsdjur. Deltagande av ett 10-tal skolor.
Remisser och skrivelser
Följande remisser eller skrivelser har lämnats under året:
Utbildningsdepartementet
29 februari

Yttrande över Yrkesprogramutredningens slutbetänkande
Välja yrke (SOU 2015: 97, diarienummer U2015/05421/GV).

Skolverket
30 mars

Yttrande över Skolverkets förslag om ändrade examensmål
och inriktningar inom naturbruksprogrammet
(Dnr 2015:1247).
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Skolverket
13 april

Yttrande över Skolverkets förslag (Dnr 2016:268) till föreskrifter om ämnesplaner för nya ämnen Djur för forskningsändamål respektive Djurparksdjur, förslag till ändringar i
föreskrifter om ämnesplan för ämnet Djur (SKOLFS
2010:184), ändrade föreskrifter för kurser för naturbruksprogrammet (SKOLFS 2010:46) samt Skolverkets förslag (Dnr
2016:429) till ändring av föreskrifter (Dnr 2012:4) över vilka
yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne.

Utbildningsdepartementet
11 maj

Skrivelse angående Skolverkets förslag 2016-04-20 om
ändrade examensmål och inriktningar för naturbruksprogrammet (Skolverkets Dnr 2015:1247).

Övriga aktiviteter
DYN medverkade under vecka 44, via Svenska Brukshundsklubben, i fortbildningsdagar
Djurvård på Djurgymnasiet i Stockholm, där ett 80-tal lärare deltog.

Styrelsens tack
Styrelsen vill rikta ett tack till Maria Elinder och Lena Heimlén som engagerats av DYN för att
genomföra mycket av det praktiska arbetet.
Vad beträffar resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning och
revisionsberättelse.
Styrelsen föreslår att 2016 års underskott 10 708 kronor balanseras i ny räkning. Det egna
kapitalet uppgår därefter till 102 868 kronor.

Stockholm 2017-03-27
DYN:s arbetsutskott

Ulf Uddman
Ordförande

Anette Henriksson
Vice ordförande

Marita Teräs
Ledamot

Maria Elinder
Sekreterare

