1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 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 2017 haft 10 medlemmar, varav sju företräder rikstäckande branschorganisationer, två representerar enskilda företag inom branschen, samt en medlem är facklig
företrädare. Ytterligare en organisation har adjungerats under året. Samverkan sker dessutom
fortlöpande med forskningsdjursbranschen.
DYN:s medlemmar 2017
Agria Djurförsäkring
Djurhemsförbundet
Naturvetarna
Riksförbundet Sveriges 4 H
Riksföreningen Anställda inom Djursjukvården, RAID
Sveland Djurförsäkringar
Svenska Djurparksföreningen
Svenska Djurskyddsföreningen
Svenska Kennelklubben
Zoobranschens Riksförbund
Adjungerad: Sveriges Hundfrisörer
Samverkan: 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 27 mars hos Agria Djurförsäkring, Stockholm.
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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, 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.
För att sprida information används DYN:s webbplats www.djuryn.se , där branschen,
medlemmar, yrken, yttranden, rapporter, etc. presenteras. Sajten har under året överförts till
ny mobilanpassad plattform, där ett varmt tack riktas till Sveland för värdefullt arbete. DYN har
blivit en känd branschorganisation, vilket märks i kontakt med myndigheter, samt diverse
förfrågningar om möten samt erbjudanden om att besvara remisser.
Material från DYN-rapporten 2016 – en kartläggning av djurbranschen, har nyttjats i
Manimalisrapporten 2017. DYN:s bedömningar av branschens ekonomiska betydelse har under
året verifierats i SLU-rapporten Värdet av hundar och katter i Sverige.
Möten
DYN hade i samband med årsmötet ett informationsutbyte med ansvariga för SLU:s nya
kandidatutbildning Sport- och sällskapsdjur.
DYN medverkade aktivt i välbesökt gruppdiskussion Djurvård vid skolledarnas Rikskonferens
Naturbruk i Varberg i april.
DYN:s ordförande Ulf Uddman är ledamot av Skolverkets nationella programråd för
naturbruksprogrammet 2016 – 2019 och framför där branschens behov och önskemål vad avser
naturprogrammets innehåll och inriktning. Marita Teräs har utsetts till personlig ersättare.
DYN har deltagit i möten i Djurbranschens Yrkesråd i Mälardalen, där arbetsgrupper bl.a.
fokuserar på yrkesutgång arbete med hund respektive djursjukvård.
DYN fick till stånd ett första möte med länsstyrelsernas s.k. 282-grupp för att påtala problem
med olika tolkning över landet vad gäller utbildningsbehov m.m. i Jordbruksverkets föreskrifter.
Remisser och skrivelser
Följande remisser eller skrivelser har lämnats under året:
Utbildningsdepartementet
1 mars

Yttrande över betänkandet En gymnasieutbildning för alla,
SOU 2016:77

Utbildningsdepartementet
16 juni

Yttrande över betänkandet Ett öppnare och enklare system
för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå,
SOU 2017:20 .
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Övriga aktiviteter
DYN arrangerade för första gången, i samverkan med Naturbruksskolornas Förening,
Riksstudiedagar Djurvård under måndag – tisdag vecka 44, i SKK:s nya lokaler i Rotebro. Flera
medlemsorganisationer medverkade i programmet, liksom NCLASET. Dagarna uppskattades av
såväl bransch som skolor, med deltagande av 65 yrkeslärare och instruktörer från 22
naturbruksgymnasier över landet.
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, samt till Sveland som lagt kraft på modernisering
av www.djuryn.se.
Vad beträffar resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning och
revisionsberättelse.
Styrelsen föreslår att 2017 års underskott 5 488 kronor balanseras i ny räkning. Det egna
kapitalet uppgår därefter till 97 380 kronor.
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