
Kopplingen mellan djurs och människors hälsa och välfärd är stark. Kunskap om 
djurs spontant uppkomna sjukdomar är viktig för förebyggande djurhälsoinsatser och 
behandling av sjuka djur, men också för att jämförande forskning ökar förståelsen för 
människors sjukdomar. Djur som lever nära oss har dessutom visat sig vara en viktig 
resurs genom att ge information om miljöns påverkan på hälsa. 

Att leva nära djur har positiva effekter på människors välbefinnande och livskvalitet. 
Många människor finner till exempel en meningsfull fritid i hund-, katt- och hästägande. 
Hälsoaspekten av att röra på sig tillsammans med sitt djur får stor betydelse i ett sam-
hälle där de negativa konsekvenserna av ett stillasittande liv uppmärksammas allt mer. 
Samvaron med sport- och sällskapsdjur är också hälsobringande eftersom den bland 
annat sänker puls och blodtryck. 

Vi håller djuren för vår egen skull och på våra villkor. Detta gör oss direkt ansvariga för 
deras välmående. Utvecklingen i samhället visar att vi behöver öka kunskapen om etisk 
och hållbar djurhållning, inkluderande hur djuren används för arbete, sport och sällskap. 

HÄLSA OCH VÄLFÄRD FÖR 
DJUR OCH MÄNNISKA

Djurhälsa och djurvälfärd är två centrala områden för Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU) och här pågår studier av friska och sjuka djur, deras behov och beteenden. 

Genom programmet Framtidens djurhälsa och djurvälfärd gör SLU en satsning för 
att aktivt samla och stärka forskningen inom området och därigenom stödja samhällets 
hållbara relationer till djuren. Programmet lyfter frågeställningar inom djurhälsa och  
djurvälfärd i ett brett perspektiv och fungerar som plattform för ämnesövergripande 
samarbeten. Programmets vision är:

  God hälsa och välfärd för djur och människa

EN SAMLANDE KRAFT

Verksamheten innefattar samordning av internationella kontakter, större forsknings-
ansökningar och forskningsprojekt, samt arrangemang av interdisciplinära och  
visionära seminarier. Programmet inkluderar alla djurslag men vi har ett särskilt  
ansvar för djurslagen katt, hund och häst.  



KONTAKT

Styrgruppen för programmet består av sju seniora forskare och en 
programsekreterare som alla arbetar med djurvälfärd och djurhälsa ur olika vinklar:

Bodil Ström Holst, programchef, docent i reproduktion

Jan Erik Lindberg, biträdande programchef, professor i husdjurens utfodring och vård

Göran Andersson, professor i molekylär husdjursgenetik

Eva Brännäs, professor i experimentell fiskbiologi

Bengt Guss, professor i mikrobiologi

Linda Keeling, professor i djurskydd

Ingrid Sarlöv Herlin, professor i landskapsplanering

Malin Hagberg Gustavsson, programsekreterare, AgrD i parasitologi

För mer information om programmet besök www.slu.se/framtidensdjur 
eller ta kontakt med oss via mail, framtidensdjur@slu.se

Genom att satsa 
på forskning inom 

djurhälsa och 
djurvälfärd skapar 
vi ett friskare och 

bättre samhälle
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