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Förkunskaper
60 hp inom naturvetenskapligt ämnesområde inkluderande minst 30 hp biologi.

Mål
Delkurs 1 Introduktion till djurhållning 5 hp
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
• redogöra för principerna för genetik och avel i djuruppfödning,
• redogöra för principer för olika djurslags närings och stressfysiologi,
• redogöra för betydelsen av smittskydd i djurskyddsarbetet,
• beskriva och motivera hur transporter samt slakt och avlivning av djur sker enligt
gällande lagstiftning,
• beskriva och motivera djurskyddsmässiga fördelar och nackdelar med ekologisk
djurhållning samt djurhållningens miljöpåverkan.
Delkurs 2 Förvaltningsrätt 5 hp
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
• redogöra för de olika aktörernas roll, skyldigheter och befogenheter i
djurskyddsarbetet,
• beskriva och motivera handläggningsgången i djurskyddsärenden samt
• författa myndighetstexter inom djurskyddsområdet samt referera korrekt till lagstiftning
och andra rättskällor.
Delkurs 3 Djurskydd 5 hp
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
• redogöra för djuretiska förhållningssätt;
• översiktligt redogöra för regelverket som gäller djur i den vetenskapliga forskningen;
• redogöra för användningen av djurpatologiska metoder i djurskyddsärenden;
• beskriva och motivera metoder för bedömning av djurvälfärd samt
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Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
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• redogöra för djurs lidandes betydelse i djurskyddssammanhanget.

Innehåll
Delkurs 1 Introduktion till djurhållning 5 högskolepoäng
Genetik och avel.
Näringsfysiologi.
Etologi.
Smittskydd.
Transport av djur.
Slakt och avlivning.
Ekologisk djurhållning samt djurhållningens miljöpåverkan.
Delkurs 2 Förvaltningsrätt 5 högskolepoäng
Djurskyddslagstiftning.
Förvaltningslagen, tillsynslagen och annan relevant lagstiftning.
Kommunikation.
Handläggning av djurskyddsärenden.
Klarspråk (vårdat, enkelt och begripligt språk i offentligt verksamhet)
Författa myndighetstexter.
Konflikthantering.
Delkurs 3 Djurskydd 5 högskolepoäng
Akademiskt skrivande.
Djuretik.
Djur i forskningen.
Djurskydd som forskningsområde.
Riskbaserad djurskyddskontroll.
Djurpatologi som verktyg i djurskyddsarbetet.

Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar. Undervisningen bedrivs på
distans via en webbaserad lärplattform (MyMoodle).

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För delkurs 1 sker examination genom en skriftlig salstentamen om 3 hp (UVG) samt
två inlämningsuppgifter om sammanlagt 2 hp (UG).
För delkurs 2 sker examination genom en skriftlig salstentamen om 3 hp (UVG) samt
två inlämningsuppgifter om sammanlagt 2 hp (UG).
För delkurs 3 sker examination genom tre inlämningsuppgifter om sammanlagt 5 hp (U
G).
För betyget godkänd på kursen ska alla examinationsuppgifter vara godkända och för
betyget Väl Godkänd på kursen som helhet krävs betyget Väl godkänd på delkurs 1 och
2 samt Godkänd på delkurs 3.
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten
genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs kursvärdering.
Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt återkopplas till de
studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa kurstillfälle erhåller
återkoppling vid kursstart. Kursvärderingen genomförs anonymt.
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Kurslitteratur och övriga läromedel
Litteraturförteckning Delkurs 1  Introduktion till djurhållning 5 hp
Obligatorisk litteratur
• Appleby M. C., Cussen V., Garcés L, Lambert L. A., Turner J. (senaste upplagan)
Long distance transport and welfare of farm animals. Cabi. 480 s.
• Phillips, C. & Phillips, C. (2009). The Welfare of Animals: The Silent Majority.
Dordrecht: Springer Netherlands. Ebok ISBN 9781402092190, 236 s.
• Vaarst M. (senaste upplagen) Animal health and welfare in organic agriculture.
Cabi Publishing. 448 s.
• Webster, J. (2011). UFAW Animal Welfare: Management and Welfare of Farm
Animals: The UFAW Farm Handbook. (5e uppl.) Wiley Backwell. Ebok ISBN
9781118279410, 614 s.
• Lagstiftning, Jordbruksverkets vägledningar och checklistor för kontrollmyndigheter,
förarbeten m.m. tillkommer
Litteraturförteckning Delkurs 2  Förvaltningsrätt 5 hp
Obligatorisk litteratur
• Jensen U., Rylander S. & Lindblom P.H. (senaste upplagan) Att skriva juridik:
regler och råd. Iustus förlag. 126 s.
• Jordan, T. 2015. Konflikthantering i arbetslivet. Gleerups. Falkenberg. ISBN
9789140688354, 314 s.
• Myndigheternas skrivregler (senaste upplagan). Regeringskansliet.
Stadsrådsberedningen. Edita Sverige AB. Stockholm. 158 s.
• Striwing H. (senaste upplaga). Kompendium i förvaltning och djurskydd (fritt
tillgängligt på DiVA). 132 s.
• Strömberg, H. & Lundell, B. (senaste upplagan). Allmän förvaltningsrätt. Liber.
289s.
• Lagstiftning och förarbeten m.m. tillkommer.
Litteraturförteckning Delkurs 3  Djurskydd 5 hp
Obligatorisk litteratur
• Hultgren, J., Algers, B., Blokhuis, H., Gunnarsson, S., Keeling, L., 2011. Riskbaserad
bedömning av djurvälfärd. Slutrapport från projektet RAWA. Institutionen för
husdjurens miljö och hälsa. Sveriges lantbruksuniversitet. 115 s.
http://www.slu.se/Documents/externwebben/vhfak/husdjurensmiljoochhalsa/RAWA_Rapport_11
• Mellor D.J., PattersonKane E. & Stafford K.J. (senaste upplagan). The sciences of
animal welfare. WileyBlackwell. 209 s.
• Phillips, C. & Phillips, C. (2009). The Welfare of Animals: The Silent Majority.
Dordrecht: Springer Netherlands. Ebok ISBN 9781402092190, 236 s.
• Striwing H. (senaste upplaga). Kompendium i förvaltning och djurskydd (fritt
tillgängligt på DiVA). 132 s.
• Lagstiftning och förarbeten m.m. tillkommer.

• Striwing H. (senaste upplaga). Kompendium i förvaltning och djurskydd (fritt
tillgängligt på DiVA). 132 s.
• Lagstiftning och förarbeten m.m. tillkommer.

