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Ordf. Djurbranschens yrkesnämnd

Medlemmar i Djurbranschens 
yrkesnämnd, DYN

Agria Djurförsäkring AB Sveriges Hundfrisörer

Djurhemsförbundet Svenska Djurparksföreningen

Djurskyddet Sverige Svenska Djurskyddsföreningen

Gröna arbetsgivare Svenska Kennelklubben

- Svensk Djursjukvård Zoobranschens Riksförbund

Riksförbundet Sveriges 4H

Riksföreningen Anställda inom Djursjukvården, RAID
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DYN rapporten

Att synliggöra branschen

2011, 2016 och 2022

Finns att ladda ner i sin helhet på 
www.djuryn.se

DYN rapport 2022

21 000 verksamma personer

5 400 företag

27 miljarder i omsättning
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http://www.djuryn.se/
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Komplement till DYN rapport 2022

Olika branschrapporter

• Svensk Djursjukvårds branschrapport 2021

• Zoobranschens trendanalys

• Kairo Futures trendspaning av morgondagens 
hundägare

• Novus-rapporten 2020 Hund- och kattägare

DYN 2022

• Djursjukvårdsutredningen

• Remisser från Skolverket och Jordbruksverket

• Tolkningsfrågor till landets länsstyrelser

• DYN rapporten 2022

• Lobbyarbete, motverka smuggling av djur, den oreglerade handeln 
med djur på internet, sällskapsdjuren från Ukraina m m

• Motverka Hat och Hot i djurbranschen. 
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DYN 2022

- Ny lagstiftning, ID märkning katt 1/1 2023, ny lagstiftning gällande 
försäljning av djur

- Flera av DYNs medlemmars verksamhet har starkt påverkats av 
Coronapandemin

- Förberedelse för att hantera Skolverkets kommande mängd av remisser 
2023

- Försöksprojekt av kvalitetssäkring av att arbeta med hund – Hundfrisörer i  
samverkan mellan Realgymnasiet och branschföreningen

DYN 2023

- Djursjukvårdsutredningen, exempelvis behörighetsfrågorna 
för de gymnasieutbildade djurvårdarna

- Omfattande arbete med kommande remisser från Skolverket

- Försöka få en bättre offentlig rapportering av vår bransch av 
exempelvis SCB
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Mer att läsa

www.djuryn.se

Vad krävs av våra blivande 
yrkesverksamma

Kunskap och vilja att jobba med djur
Tjänsteföretag – service

Förståelse för planering    ex först polis sedan polishundförare
Våga satsa – många har utvecklat hobbyn till eget företagande

Räkna med en kritisk granskning av din utbildning
Var inte rädd för att kombinera olika yrken

Denna bild är från en presentation 2011

9

10

http://www.djuryn.se/


2022-11-10

6

Inkomna frågor

• SLUs ägande av veterinär och DSS utbildningen, skulle 
personalbristen minska/försvinna om det kunde få finnas 
flera utbildningsaktörer, högskola/universitet

• Hur jobbar DYN med att säkerställa behovet utifrån 
branschens olika verksamheter? Kommer DYN medverka till 
examinationerna av eleverna? I så fall hur?

• Bokgyms böcker i ämnet djur och djurvård inom djurens 
hälso- och sjukvård m.fl.?

• GKLH (Grundkurs i läkemedelshantering) ingen fråga fanns 
med-
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