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bokanmälan

Hållbar global djurproduk-
tion – vad kan Sverige
bidra med?

Omkring 800 miljoner människor får
inte tillräckligt med näringsrik mat för
dagen. Av dem är 160 miljoner barn
under fem år. Detta är oacceptabelt i en
värld med så stora resurser. Tillgång till
tillräckligt med näringsrik mat är en
mänsklig rättighet, har dessutom världs-
samfundet bestämt. 

Världen står inför stora utmaningar
såväl befolknings- som miljömässiga.
Afrikas befolkning beräknas t ex öka
från idag ca 1,1 miljarder människor till
2,5 miljarder 2050, varav flertalet beräk-
nas bo i städer. Detta kommer att ställa
den framtida matproduktionen på stora
prov. 

Husdjurssektorn har en viktig roll i
att kunna bidra till en ökad jordbruks-
produktion och ge en tryggad livsme-
delsförsörjning i såväl i- som u-länder.
Det är en produktion som måste ske på
ett hållbart sätt. Med hållbart menar vi
såväl miljömässigt som ekonomiskt och
socialt. Vi talar om den sektor som står
för en tredjedel av den globala brutto-
nationalprodukten inom jordbruksom-
rådet och är en av de snabbast växande
sektorerna i världens utvecklingsländer.
Omkring 600 miljoner fattiga männi-
skor, ofta kvinnor, får största delen av
sin utkomst från den. Samtidigt finns ett
antal negativa effekter som dagens hus-

djursproduktion och djurhållning föror-
sakar. Det gäller utsläpp av växthusgaser,
överbetning, påverkan på vattenkonsum -
tionen, spridning av zoonoser och ökad
antibiotikaresistens. Hur kan Sverige i
ett internationellt sammanhang bistå

med att utveckla den viktiga husdjursek-
torn på ett hållbart sätt? 
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Essential Veterinary Chiropractic 
for Equine and Companion Animals

Practice-oriented intensive training presented in 5 modules over a period 
of 6 months (210 contact hours of practical and theoretical  instruction), 

with experienced international faculty from USA, Canada, England, 
Denmark and Germany.

Further information and module dates: www.i-a-v-c.com

International Academy of 
Veterinary Chiropractic

International Academy of Veterinary Chiropractic
Dr. Donald Moffatt, Dorfstr. 17, 27419 Freetz, Germany 

 Upcoming Course Start Dates:
 Sittensen/Northern Germany

 Bournemouth, UK, 
 Anglo European College of Chiropractic

Stipendium
Djurvännernas Förenings i Stockholm

stipendium på 35 000 kr
utdelas till person eller personer,

som genom forskning eller genom 
annan insats främjar djurs välfärd.

Stipendiet söks senast 27 januari 2017 
med kortfattad motivering till:

Djurvännernas Förening i Stockholm
c/o Lennart Garmer

Ekbacksvägen 14, 182 38 Danderyd

e-post: lennart.garmer@swipnet.se
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Lunds Djursjukhus är ett privatägt fristående djursjukhus 
med stark framåtanda. Vi är ca 50 anställda, varav 17 
veterinärer. Vi är inne i en expansiv fas med omfattande 
om- och tillbyggnad av djursjukhuset. Vi söker en veteri-
när med minst steg 1-kompetens och klinisk erfaren    het  
av arbete med medicinska utredningar.

Tjänsten
Du kommer att vara med och utveckla vår vårdavdelning 
och våra behandlingsrutiner i ett nära samarbete med 
övriga veterinärer och en lyhörd ledning. Internmedicin-
ska utredningar på vårdavdelning och poliklinik blir också 
en del av ditt ansvar.

I dina arbetsuppgifter ingår

 kolleger samt aspiranter i specialistprogrammet

 utvecklingsmöjligheter för vår medicinska mottagning

Din bakgrund

erfarenhet från djursjukhus eller större djurklinik. Du är 
redan steg 1- eller steg 2-specialist alternativt motsvaran-
de utbildningsgrad och har en tydlig plan för din vidare 
utveckling. Du har ett brinnande intresse för internmedi-

cin och sporras av medicinska utredningar. Du tycker om 
att handleda och att vara del av ett team.

Vi erbjuder
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö på en arbetsplats 
som expanderar. Vi är ett välutrustat djursjukhus med 
möjligheter för större internmedicinska utredningar. Vi 
satsar mycket på vidareutbildning och vill hålla oss upp -
daterade och i framkant inom vår bransch. Vi erbjuder en 
välfungerande arbetsplats med fokus på arbetsmiljö och 
de anställdas trivsel. Som ett fristående företag med korta 
beslutsvägar har du som anställd hos oss goda möjlig-
heter att påverka din arbetssituation och din vidare ut  -
veck ling.

Din ansökan
Skicka din ansökan senast 2017-01-16 till:
anne.heine@lundsdjursjukhus.se

Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta 
 

anne.heine@lundsdjursjukhus.se.

Vid frågor om arbetsplatsen är du välkommen att 

anna.andersson@lundsdjursjukhus.se eller 070-
9703103.

Vi söker en erfaren veterinär med inriktning internmedicin

global livestock development for food
security and nutrition including roles
for Sweden, redovisar Ulf Magnusson,
veterinär och professor vid SLU detta.
Han tar som utgångspunkt den goda
djuromsorg vi under decennier lyckats
skapa i Sverige och pekar på vad ett nära
samarbete mellan näring, politik och
forskning har inneburit. Det gäller inte
minst den antibiotikastrategi som vi i
Sverige utvecklat och som möjliggjort en
hög avkastning inom husdjursnäringen,

samtidigt som vi har en låg antibiotika-
användning som ändå lett till osedvan-
ligt friska djur. Här finns en viktig kopp-
ling mellan djur- och humanhälsa som
kan sammanfattas i begreppet ”One
Health”, det viktiga samspel mellan dessa
två områden som behöver stärkas inte
minst i fattiga länder. Det är ett sam-
band som inte alltid är uppenbart utan-
för de egna professionerna.

Det finns stora möjligheter för Sverige,
pekar debattskriften på, att bidra inter-

nationellt i det här arbetet. Skriften ska
därför ses som en uppmaning, inte
minst till våra politiker, att få upp ögo-
nen för detta område. Det är extra vik-
tigt nu när det svenska arbetet med
Agenda 2030 och Parisavtalet om klima-
tet ska börja ta de första stegen från ord
till handling.      

INGE GERREMO

senior rådgivare
SLU Global, VMDhc
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