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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 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 2020 haft tio medlemmar, varav sju företräder rikstäckande bransch-
organisationer, en representerar rikstäckande företag, en är arbetsgivarorganisation och en 
medlem är fackförbund. Samverkan sker dessutom fortlöpande med forskningsdjursbranschen. 
 
DYN:s medlemmar 2020 
 

Agria Djurförsäkring 
Djurhemsförbundet 
Gröna arbetsgivare, med sektionen Svensk Djursjukvård 
Naturvetarna 
Riksförbundet Sveriges 4 H 
Riksföreningen Anställda inom Djursjukvården, RAID 
Svenska Djurparksföreningen 
Svenska Djurskyddsföreningen 
Svenska Kennelklubben 
Zoobranschens Riksförbund 

 
Samverkan: Nordiska konsortiet för utbildning och träning i försöksdjursvetenskap, NCLASET. 
 
Under året har dessutom tre rikstäckande branschorganisationer adjungerats till DYN, inför 
eventuellt medlemskap kommande år.  
 
Alla medlemmar har representant i styrelsen. Även NCLASET medverkar i DYN:s arbete, liksom 
adjungerade organisationer. 
 
På grund av Covid-19 pandemins utbredning genomfördes inga fysiska möten från mars månad 
och framåt. Årsmötet hölls 19 mars via telefonkonferens. Yrkesnämnden har under året haft tre 
protokollförda styrelsemöten, varav ett möte per telefon och två digitala.  
 
Styrelsens arbetsutskott har bestått av 

Ulf Uddman, ordförande, Svenska Kennelklubben 
Marita Teräs, vice ordförande, Naturvetarna  
Lillemor Wodmar, andre vice ordförande, Svenska Djurskyddsföreningen 
Maria Elinder, DYN:s sekreterare, agronom. 
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Verksamhet 
 
Verksamheten har präglats av fortsatt arbete med att sprida kunskap om djurbranschens bredd 
och omfattning samt att påverka djurutbildningarnas innehåll. DYN har följt arbetet med 
djurskyddslagen från 2019, liksom med nya föreskrifter för hund och katt, samt arbetar med att 
synliggöra branschens kompetensbehov. DYN arbetar vidare med att påtala behov av översyn 
av regelverk hos Jordbruksverket, inklusive behov av förtydligade utbildningskrav i föreskrifter, 
samt med att synliggöra delbranschernas arbeten med egenkontrollprogram. 
 
DYN har via Gröna arbetsgivare medverkat i Skolverkets försöksverksamhet med att utarbeta 
yrkesprov, för djurvårdare på nivå 2 inom djursjukvården.  
 
NCLASET driver, i dialog med DYN, sedan läsåret 2019/2020 en fortbildning för NB-lärare för att 
bli behöriga att undervisa i ämnet Djur för forskningsändamål. Fem skolor deltar. 
 
På DYN:s webbplats djuryn.se presenteras branschen, medlemmar, yrken, yttranden, 
pressmeddelanden, rapporter, etc. Under året har sajten flyttats till ny plattform.  
 
DYN har blivit en känd branschorganisation, vilket märks i kontakt med myndigheter, diverse 
förfrågningar om möten, samt erbjudanden att besvara remisser. 
 
 
Möten 
 
Ulf Uddman är ledamot av Skolverkets nationella programråd för naturbruksprogrammet under 
perioden 2019 – 2022 och framför djurbranschens behov och önskemål vad avser naturbruks-
programmets innehåll och inriktning. Marita Teräs är personlig ersättare för Ulf.  
 
Representanter från DYN medverkar regelbundet i möten i DYRm, Djurbranschens Yrkesråd, 
lokalt programråd inom Naturbruksutbildningen i Mälardalen. Arbetsgrupper fokuserar på 
yrkesutgångarna arbete med hund, djursjukvård, djurpark samt zoofackhandel.  
 
DYN deltar sedan 2019 i Landsbygdsnätverkets nationella kompetensråd för det gröna och 
naturbaserade näringslivet. Tillsammans med övriga branscher, NB-skolor, SLU m.fl.  diskuteras 
övergripande strukturella frågeställningar om branschernas kompetensförsörjning. 
 
DYN-representanter har deltagit i ett antal workshops vid SLU med anledning av planerad 
förändring av grundutbildningarna till kandidat- samt magisterprogram. 
 
 
Remisser och skrivelser 
 
Följande remisser eller skrivelser har lämnats under året: 
 

Ämnesbetygsutredn. 
von Zweigbergk, 21 jan 
 

Synpunkter på Ämnesbetygsutredningens tänkta förslag kring 
ämnesbetyg på gymnasieskolan m.m. Dir. 2018:32, U2018:03 
 



3 
 

 
 

Skolverket 
31 jan 

Yttrande över Skolverkets förslag till ändrad programstruktur inom 
naturbruksprogrammet, inriktning Djurvård, samt ändrad ämnesplan 
för ämnet Naturbruk 
 

Jordbruksverket  
26 maj 
 

Yttrande över Jordbruksverkets förslag att i SJVFS 2019:25 djurhälso-
personalsföreskrifter medge dispens från vissa moment i veterinär-
utbildningen 
 

Utbildningsdep. 
30 nov 
 

Yttrande från Djurbranschens Yrkesnämnd över SOU 2020:33, 
Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av 
gymnasial utbildning 
 

Utbildningsdep. 
3 dec 
 

Synpunkter på SOU 2020:43 Bygga, bedöma, betygssätta – betyg 
som motsvarar elevernas kunskaper. 
 

 
Övriga aktiviteter 
 
DYN:s fjärde arrangemang av ”riksstudiedagar vecka 44” genomfördes på grund av pandemin 
som tre timmar digital fortbildning. Information från Skolverket följdes av parallella 
diskussioner i Djursjukvård – yrkesprov, Hund samt Djurvård. SKK och Gröna arbetsgivare 
medverkade. 38 skolor deltog med uppåt 200 lärare och instruktörer, betydligt fler än tidigare 
år. Utvärderingen visar tacksamhet för att värdefullt informations- och erfarenhetsutbyte 
kunde genomföras, om än i mindre omfattning samt digitalt. 
 

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. Årets resultat blev ett underskott på 30.062 kr. Det egna kapitalet uppgår 
därefter till 101.130 kronor. 
 
 
Stockholm 2021-03-18 
 
DYN:s arbetsutskott 
 
 
 
 
Ulf Uddman             Marita Teräs        Lillemor Wodmar     Maria Elinder 
Ordförande              Vice ordförande        Andre vice ordförande  Sekreterare 


