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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 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 2014 haft 13 medlemmar, varav åtta företräder rikstäckande branschorganisationer, fyra representerar enskilda företag inom branschen, samt en medlem är
facklig företrädare. Under året tillkom två medlemmar, Svensk Djursjukvård och Sveriges
Hunddagisförening. Samverkan har under året initierats med det nordiska konsortiet för
försöksdjursutbildning. Två medlemmar lämnade DYN vid årets slut, Svensk Djursjukvård
(som under året aviserat fusion med Skogs- och arbetsgivareförbundet SLA, och därmed
fortsatt engagemang via Naturbrukets Yrkesnämnd) samt Folksam Djurförsäkring.
DYN:s medlemmar 2014
Agria Djurförsäkring
Astra Zeneca
Djurhemsföreningen
Folksam Djurförsäkring
Naturvetarna
Riksförbundet Sveriges 4 H
Svenska Djurparksföreningen
Svenska Djurskyddsföreningen
Svenska Kennelklubben
Sveland Djurförsäkring
Svensk Djursjukvård
Sveriges Hunddagisförening
Zoobranschens Riksförbund
Adjungerad organisation
Riksföreningen Anställda inom Djursjukvården
Nära samverkan med
Det nordiska konsortiet för försöksdjursutbildning, NCLA.
DYN hade fyra protokollförda styrelsemöten, varav två per telefon. Alla medlemmar har
representant i styrelsen. Den adjungerade organisationen deltog aktivt i DYN:s möten.
Styrelsens arbetsutskott har bestått av
Ulf Uddman, ordförande, Svenska Kennelklubben
Anette Henriksson, vice ordförande, Sveland Djurförsäkring
Marita Teräs, ledamot, Naturvetarna
Maria Elinder, DYN:s sekreterare, agronom
DYN:s årsmöte hölls i mars 2014 hos Agria i Stockholm.

2

Verksamhet
Verksamheten har under året präglats av fortsatt arbete med att sprida kunskap om djurbranschens bredd och omfattning samt att påverka djurutbildningarnas innehåll. DYN har
fört en diskussion rörande sitt arbete inför framtiden, och ej sett behov av att förändra
stadgarnas skrivningar. DYN följer arbetet med den nya djurskyddslagen samt arbetar med
att synliggöra branschens kompetensbehov. En kartläggning av medlemmarnas egenkontroll
för djuromsorg har genomförts, liksom av den flora av yrkestitlar som finns. DYN har ställt sig
bakom kursplaneförslag som skickats till Skolverket rörande Egenvård av djur, Djurparksdjur
samt 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 blivit en alltmer känd
branschorganisation, vilket märks i kontakt med myndigheter, samt diverse förfrågningar om
möten och erbjudanden om att besvara remisser.
Möten
I samband med DYN:s årsmöte deltog ordförande i Naturbruksskolornas Förening, för att
informera och diskutera gemensamma frågor. DYN:s ordförande medverkade tillsammans
med övriga yrkesnämnder vid skolledarnas Naturbrukskonferens i Kristianstad i april.
Branschen har getts förbättrade möjligheter att framföra behov och önskemål vad avser
naturprogrammets innehåll och inriktning i och med att DYN:s ordförande är ledamot av
Skolverkets nationella programråd för naturbruksprogrammet.
DYN har under året deltagit i flera möten i Djurbranschens Yrkesråd i Mälardalen, där bl.a.
en arbetsgrupp har fokuserat på djurvårdare inom djurens hälso- och sjukvård på utökad
nivå. Sveland deltar sedan hösten i det regionala yrkesrådet för naturbruksprogrammet i
Skåne. Svenska Djurskyddsföreningen bevakade möte på socialdepartementet rörande
handel med läkemedel för djur. Naturvetarna deltog i SLU Ultuna-studenternas
näringslivsdag med ett informationsblad från DYN om sällskapsdjur – en framtidsbransch.
DYN har i samverkan med det nordiska konsortiet för försöksdjursutbildning arrangerat en
workshop på Karolinska Institutet med målgrupp naturbruksgymnasier samt Skolverket. En
arbetsgrupp bildades som fortsätter arbetet med att snarast få till stånd en nationell
kursplan enligt branschens och EU:s krav, samt APL-platser.
Remisser och skrivelser
Följande remisser eller skrivelser har lämnats under året:
Utbildningsdepartementet

Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande
(SOU 2014:19)

Skolverket

Förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifter om vilka
yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett
yrkesämne mm (SKOLFS 2012:4)
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Universitets- och högskolerådet

Förslag till ändring föreskrifter om kvalificerade och
relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till
utbildning som leder till yrkeslärarexamen (UHRFS
2013:4)

Utbildningsdepartementet

Nationell referensram för kvalifikationer för
livslångt lärande (U2014/4373/GV)

Utbildningsdepartementet

Lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande inom
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
(U2014/4311/GV)

Svar till
SLU:s redogörelse för Jordbruksverkets analys av
Landsbygdsdepartementet med
situationen gällande legitimerade djursjukskötare
kopia till SLU och Jordbruksverket (daterad SLU 2014-04-25, dep. Dnr: L2014/1379).
Övriga aktiviteter
Exempel på andra aktiviteter som under året varit föremål för diskussioner inom DYN:
Pedagogiskt material att presentera på www.djuryn.se
Möjlighet till olika skol-SM för naturbrukselever i området djur.
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 2014 års underskott 1 880 kronor balanseras i ny räkning. Det egna
kapitalet uppgår därefter till 67 953 kronor.
Stockholm 2015-03-19
DYN:s arbetsutskott

Ulf Uddman
Ordförande

Anette Henriksson
Vice ordförande

Marita Teräs
Ledamot

Maria Elinder
Sekreterare

