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Årsredovisning för Nationellt centrum 
för djurvälfärd (SCAW) 2015 

 Vision 
SCAWs vision är att välfärden ska förbättras för alla djurslag och att det ska finnas en förståelse och 
villighet att betala för detta om nödvändigt. 

Uppdraget 

SCAW arbetar för att stödja djurs välfärd, stödjer utbildning inom området och levererar vetenskapligt 
grundade råd till myndigheter som arbetar med djurskyddskontroll och lagstiftning. 

SCAWs olika expertnätverk är integrerade i arbetet med djurvälfärds- och djurskyddsfrågor, med syf-
tet att stödja högkvalitativ forskning och utbildning. SCAWs kompetens förser också regering, myn-
digheter och allmänheten med vetenskapligt grundad information. SCAW utvärderar på uppdrag 
forskning, officiella dokument och lagstiftning på djurskyddsområdet. 

Ett framtida uppdrag för SLU/SCAW är att bli en formell samarbetspartner med the European Forum 
for Animal Welfare Councils (EuroFAWC), Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) samt att vara 
värd för ett Europeiskt djurvälfärdsnätverk. 

Mål 

SCAWs långsiktiga mål är att förbättra djurvälfärden för djur, med fokus på laboratoriedjur och lant-
brukets djur, samt att öka kunskapen om ämnet hos de som arbetar med djur och kontrollerar djur-
skyddet. SCAW stödjer och samordnar högkvalitativ träning och utbildning i djurskydd och djurväl-
färd. SCAW hjälper och stödjer de som utformar lagstiftning så att dessa så långt möjligt vilar på ve-
tenskaplig grund.  

Viktiga mål för 2015 

SCAW har tillhandahållit aktiva tvärvetenskapliga nationella experternätverk och kanaliserat relevanta 
frågor till rätt expert. SCAW har främjat, underlättat och stöttat fort- och vidareutbildning inom rele-
vanta ämnen och har ibland varit kurssamordnare och gett utbildning med hög kvalitet och tillgänglig-
het. Tillika har SCAW utgjort en plattform för kommunikation mellan intressenter. SCAW har genom 
sitt arbete erhållit internationellt erkännande i det att SCAW främjar forskning och utbildning inom 
djurvälfärd och genom att vara aktiv i bildandet av ett nordiskt djurvälfärdsnätverk, Nordic Centres for 
Communicating Animal Welfare (NordCAW) samt verkat för att vara en samarbetspart till OIE. 
SCAW har tagit initiativ till en förbättrad kommunikation med de europeiska motsvarigheterna till 
Sveriges nationella kontaktpunkt för PARERE och kontaktpunkt för djurskydd vid slakt och annan 
avlivning.  
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SCAWs verksamhet som uppnåtts under 2015 

UTVÄRDERING Ja Nej Delvis 
1. Regeringsuppdrag 2015    

1.1 Kontaktpunkt om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning  

• En anställd person som kontinuerligt arbetar med frågor avseende Kontaktpunkt om 
skydd av djur vid tidpunkten för avlivning, vilken samarbetat med myndigheter, 
andra centra, institutioner vid SLU och övriga universitet, inom och utom Sverige.  

• Arbetat med DISA inom Kontaktpunktens ansvarsområde. 
• Gjort DISA-materialet tillgängligt inom EU. 
• Tagit initiativet till ett samarbete mellan de övriga medlemsstaters kontaktpunkter. 

 

 

x 

x 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

1.2 PARERE 

• Fortsatt att utveckla nätverket/funktionen i att hantera uppdrag avseende alternativ 
till djurförsök.  

• Stimulerat ett nordiskt samarbete med våra motsvarigheter i denna funktion. 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

2. Övriga uppdrag 2015    
2.1 NordCAW-projektet 

• Byggt upp en plattform för ett nordiskt nätverk för djurvälfärd (NordCAW). 

 

 

x 

  

2.2 EU kommissionens kommande huvudprojekt: “A Coordinated 
European Animal Welfare Network” 

• Vi ska ha förberett oss så att när en utlysning kommer så är vi väl förberedda och 
kan formulera en anpassad ansökan. 

• Vid en utlysning från kommissionen insänt en ny ansökan. 

  

 

x 

x 

 

2.3 EuroFAWC 

• Arbetat för att bli medlemmar i EuroFAWC samt deltagit på deras konferens. 

 

 

x 

  

2.4  Teknisk kommitté för djurvälfärd 
• Deltagit i framtagandet av ISO tekniska specifikationer för djurskydd 

 

x 

  

2.5 Samarbeten 

• Utökat sitt samarbete med Excellenscentrum för djurvälfärd, Framtidens djur-
hälsa och djurvälfärd, med flera centrumbildningar 

   

 

x 
2.6 Seminarier/Workshops/Möten 

• Planerat och arrangerat konferenser och workshops i syfte att sprida och öka kun-
skapen om djurskydd, kontroll och djurvälfärdsforskning. 

• Stimulerat till och skapat diskussion kring ämnesinriktningen och forskningsområdet 
djurvälfärd 

 

 

x 

x 

  

2.7 Forskningsnätverk och Råd 

• Aktivt deltagit i Näringsdepartementets (motsvarande) grupp djurskydd vid slakt. 
• Aktivt deltagit i Jordbruksverkets referensgrupp matfågel och värphöns. 
• Aktivt deltagit i Jordbruksverkets djurskyddsråd. 
• Aktivt deltagit i Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskap-

 

x 

x 

x 
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1. Regeringsuppdrag som genomförts under 2015 

1.1 Kontaktpunkt om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning (dnr 
SLU.scaw.Fe.2012.4.2-10) 

SCAW har haft en expert som arbetat som Sveriges kontaktpunkt enligt artikel 20.2 Rådets förordning 
(EG) nr 1099/2009 genom det uppdrag som SCAW fick i regeringens beslut av den 29 mars 2012. 
Experten har löpande besvarat mejl och telefonfrågor från Jordbruksverket, Livsmedelsverket och ett 
antal olika länsstyrelser i frågor gällande djurskydd vid slakt och avlivning, bedövningsmetoder, inter-
nationell praxis, diskussioner kring lagstiftningens innebörd, mm. och löpande besvarat liknande frå-

liga ändamål och dess etik- och utbildningsutskott. 
• Aktivt deltagit i Jordbruksverkets referensgrupp för vilt, med flera. 
• Aktivt arbetat för en uppbyggnad av Centrala djurförsöksetiska nämndens myndig-

hetsfunktion i utvecklingen av en enhetlig praxis genom överprövning av beslut om 
etiskt godkännande och vad gäller utvärdering av djurförsök i efterhand. 

x 

x 

x 

2.8 Avnämargrupp 

• En avnämargrupp har kallats och diskuterat djurvälfärdsfrågor inom lantbrukets djur. 

 

x 

  

3. Utbildningar 2015    

3.1 Utbildningar försöksdjur för universitet och regionala djurför-
söksetiska nämnder 

• Deltagit i att, tillsammans med andra högskolor, erbjuda webbutbildningar för för-
söksdjur till mottagare på universitetsnivå.  

• Aktivt verkat för förbättrad utbildning av ledamöterna i de regionala djurförsökse-
tiska nämnderna och Jordbruksverket. 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

3.2 Utbildning försöksdjur för kontrollpersonal 

• Informerat omkring försöksdjursfrågor vid länsveterinärdagarna.  
• Arrangerat seminarium för ansvariga veterinärer och kontrollpersonal för försöks-

djursanläggningar. 

 

 

x 

x 

  

3.3 Webbaserad utbildning 

• Erbjudit länsstyrelsepersonal, kliniskt verksamma veterinärer m.fl. webutbildningar i 
grisens djurvälfärd. 

 

 

x 

  

4. Kanslifunktion 2015    

4.1 Fungerande ärendehanteringssystem 

• Ett väl fungerande ärendehanteringssystem. 

   

x 

4.2 Personalresurser 

• Medarbetare som besvarat frågor/uppdrag från myndigheter, riksdag och regering 
genom rapporter, remisser etc.  

• En specialist för arbetet med de uppgifter som ingår i Rådets förordning (EG) nr 
1099/2009 

• Medarbetare som ges möjlighet att skriva vetenskapliga uppsatser på avsatt tid 

 

 

x 

x 

  

 

 

 

x 
4.3 Hemsida, publikationer 

• En bra hemsida, publicerat artiklar (vetenskapliga och populärvetenskapliga) 

 

x 
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gor från berörda branscher. Experten har medverkan i olika referensgrupper och liknande som Nä-
ringsdepartementets samrådsgrupp för djurskydd vid slakt, Jordbruksverkets myndighetsgemensamma 
samrådsgrupp för slakt, i Jordbruksverkets samrådsgrupp kalibreringsgrupp djurskyddskontrollvägled-
ning slakt, i Jordbruksverkets referensgrupp för matfågel (där även slakt- och avlivningsfrågor tas 
upp), i Jordbruksverkets referensgrupp för värphöns (där även slakt- och avlivningsfrågor tas upp). 
Experten har även medverkat vid aktiviteter, kurser, konferenser och workshops nationellt som Bro-
derskapsrörelsen, möte med de religiösa grupperna om religiös slakt i Sverige, samt arbete med stöd 
och erfarenhetsutbyte kring slakteriutformning med länsstyrelsen i Skåne, dessutom medverkat vid 
utbildningsdag för slakteripersonal, Länsstyrelsen i Skåne. Experten har även medverkat vid Livsme-
delsverkets utbildningar för officiella veterinärer och länsstyrelsepersonal kring vägledningarna om 
djurskydd vid slakt, flera tillfällen under våren på olika orter, samt vid länsveterinärdagarna i Umeå. 
Experten har även varit delaktig i DISA-utbildningsdag i Skara. Som expert har hon varit aktiv vid 
FVO-inspektion gällande utbildningsmaterial för slakteripersonal. Kontaktpunkt slakt har närvarat vid 
och deltagit i konferenser och workshops internationellt; Nederländerna: workshop om smittskyddsav-
livningar fjäderfä; Kroatien: HSA (Humane Slaughter Association)-kongressen i Zagreb. Nationella 
kontaktpunkten var arrangör för en workshop i anslutning till HSA-kongressen, riktad till NKP från 
samtliga medlemsstater, Zagreb. Experten var tillsammans med Norge delansvarig för temat kring 
djurskydd vid slakt vid NordCAW-konferensen. Experten har deltagit i EFSAs AHAW-panel tom juni 
2015. 

SCAW är från och med 2014 delaktig i framställande av den årliga rapporten om kontroller i livsme-
delskedjan, vilken tillställs EU-kommissionen, enligt artikel 44 i kontrollförordningen. SCAW har 
som behörig myndighet för kontaktpunkten i artikel 20.2 i förordning (EG) nr 1099/2009 och Djur-
skyddsförordningen (1988:539) efter samråd med Livsmedelsverket och Jordbruksverket, samt andra 
behöriga myndigheter i livsmedelskedjan, samarbetat med tillkomsten av Sveriges nationella plan för 
kontrollen i livsmedelskedjan 2017.  

DISA (Djurskydd I samband med Slakt och annan Avlivning) är ett webbaserat utbildningsmaterial 
som SCAW ansvarar för. Materialet har under året varit tillgängligt för all personal som hanterar djur 
vid slakt och avlivning, enligt förordning (EG) nr 1099/2009 och för dem som så önskat få kunskaper i 
ämnet. SCAW har under året översatt det mesta av utbildningsmaterialet till engelska för att kunna 
erbjuda utbildningen till andra medlemsländer och slakteripersonal i Sverige som förstår engelska men 
inte svenska. En del av översättningarna har lagts in i materialet under 2015. Arbetet fortsätter under 
2016. 

1.2 PARERE (dnr SLU.ua.Fe.2011.1.2-1974) 

Regeringen beslutade den 19 maj 2011 (L2010/3147) att SCAW, i samverkan med Vetenskapsrådet 
ska vara Sveriges kontaktpunkt för validering av alternativa metoder i enlighet med art. 47.5 i Euro-
parlamentets och Rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som an-
vänds för vetenskapliga ändamål. SCAW har ett PARERE-nätverk för samordning av svenska myn-
digheternas synpunkter. SCAW har verkat för ett aktivt svenskt engagemang i dessa frågor. SCAW 
har konsulterat nätverket, vid behov, för att bistå kommissionen med efterfrågade råd och prioritering-
ar. I PARERE- nätverket har ingått Läkemedelsverket, Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen 
m.fl. Kontaktpunkten har aktivt drivit nätverket och förmedlat frågor från kommissionen till nätverket 
och därtill lämnat nätverkets utvärderingar vidare till kommissionen. SCAW har sammankallat till ett 
möte med berörda myndigheter, m.fl. 
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2.  Övriga uppdrag som genomförts under 2015 

2.1 NordCAW-projektet “Nordic Centre for Animal Welfare” (SLUID: 
SLU.scaw.2015.2.7.2-30.) 

SCAW har använt medel från Nordiska Ministerrådets arbetsgrupp för mikrobiologi, djurhälsa och 
djurvälfärd (NMDD) och anordnat en workshop. En arbetsgrupp med representanter från de nordiska 
länderna har planerat och genomfört en workshop där vi belyste och klargjorde kommunikationsfrågor 
och en handlingsplan för ett framtida konstruktivt och givande samarbete har tagits fram.  

En arbetsgrupp utarbetade agendan för workshopen, där varje land var ansvarig för sin del. Repre-
sentanterna för NordCAW var Satu Raussi, Finnish Centre for Animal Welfare (FCAW) at the Uni-
versity of Helsinki, Veterinarian faculty, Tiina Kauppinen, (FCAW), Finland; Lise Tønner Føde-
varestyrelsen (FVST), Danish Centre for Animal Welfare (DCAW), Denmark; Tom Bengtsen (FVST), 
Danish 3R centre, Danmark; Cecilie Mejdell, the Norwegian Veterinarian Institute, Norway; Mats 
Sjöquist, Swedish Centre for Animal Welfare (SCAW); Margareta Stéen, SCAW; Maria Forsberg 
Lönn, SCAW; Birgitta Staaf Larsson, SCAW. 

Till workshopen den 24 november 2015 inbjöds även kommande NordCAWrepresentanter från bal-
tikum och övriga nordiska länder: Rasmus Normann Nielsen, Danish 3R centre, Danmark; Oddjó 
Stovugarð, Food-, and Veterinary Authority, Färöarna; Vytautas Ribikauskas, Lithuanian University 
of Health Sciences, Veterinary Academy, Litauen; Maria Soonberg, Institute of Veterinary Medicine 
and Animal Science, Estonian University of Life Sciences, Estland. Inbjuden representant för Nor-
diska Ministerådet var Maria Været Veggeland, Nordiska ministerrådet, Norge. 

Syftet med workshopen var nationell, nordisk och internationell kommunikation om djurvälfärd. In-
bjudna talare redogjorde för: Kommissionens syn på kommunikation av djurskydd (Andrea Gavinelli, 
Bryssel, via länk); Kommunicera djurskydd (Jan Hultgren, SLU); Konsumenternas syn på djurvälfärd 
(Gunnela Ståhle, Sveriges konsumenter); Etiska aspekter på djurvälfärd (Helena Röcklinsberg, SLU); 
Avnämarna och djurskydd (Inger Anneberg, Aarhus universitet, Danmark); Kommunicera djurskydd 
på Färöarna (Oddjó Stovugarð, Veterinary Agency, Färöarna). Antal deltagare under dagen var 69 
personer.  

Parallella workshops avhölls under eftermiddagen av Danmark, Finland och Norge. Temaområden 
var: Communication about the protection of animals used for scientific purposes; Communication 
about the Directive for the protection of pigs and the consumers´ impact; Communication about the 
regulation on the protection of animals at the time of killing.  

Inom NordCAW-gruppen har vi inventerat vilka uppgifter ett nordiskt nätverk av djurskyddcentra kan 
förväntas få i en europeisk kontext. Vidare frågor som har behandlats är: Hur sker kommunikationen 
mellan vetenskapssamhället, myndigheterna, förtroendevalda, NGO:s och näringarna (nationella + 
europeiska)? Vilka likheter/olikheter förenar oss respektive skiljer oss åt i Norden? Vilka fördelar och 
vilka nackdelar framkom på workshopen av att samordnas i ett nordiskt nätverk?  

SCAW som representant för NordCAW har ansökt och fått nya medel från Nordiska Ministerrådets 
arbetsgrupp för mikrobiologi, djurhälsa och djurvälfärd (NMDD) för att anordna en workshop 2016 
samt fortsätta att bygga på och bygga ut den nordiska och baltiska sammanhållningen i NordCAW. 

2.2 EU-kommissionens kommande huvudprojekt “A Coordinated European 
Animal Welfare Network”  

Utifrån en förväntad utlysning från kommissionen och under de förutsättningarna som pilotprojektet 
EUWelNet lagt fram och avrapporterat har ett förslag till en ansökan tagits fram. Den kommande ut-
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lysningen förväntas vara i överensstämmelse med kommissionens idé om hur strategin för ett europe-
iskt nätverk för djurskydd och djurvälfärd ska se ut samt hur rollen för ett djurvälfärdsnätverk kommer 
att vara i framtiden. I kommissionens förslag på ny förordning om offentlig kontroll har formulerats ett 
förslag som innebär en legal grund för kommissionen att utse referenscentrum för djurskydd. 

I denna fråga har vi följt kommissionens förslag på Europeisk nätverk för djurvälfärdcentra i Kontroll-
förordningen som enligt uppgift förväntas gå igenom 2016. SCAW har sammanställt ENCAW-
projektet som ska tillställas Jordbruksverket och Näringsdepartementet. 

2.3 EuroFAWC 

SCAW deltog i EuroFAWCs årsmöte på Köpenhamns Zoo.  

2.4 Teknisk kommitté för djurvälfärd 

SCAW har deltagit i framtagandet av ISO tekniska specifikationer med krav för djurskydd vid inter-
nationell handel. SCAW har som enda svensk deltagande representerat Swedish Standards Institute i 
arbetsgrupper i detta arbete. Ett flertal WebExmöten har hållits samt två möten där SCAW medverkat 
på OIE i Paris. 

2.5 Samarbeten 

SCAW har förstärkt samarbetet med SLU:s centrumbildningar, samt utökat sitt kontaktnät med andra 
centra/expertnätverk i akt att samla kompetens inom djurens beteende, fysiologi, genetik och medicin. 
SCAW har samarbetat med Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK), Centrum för 
vilt- och fiskforskning (CFW), SLU, Institutet för Jordbruks- och miljöteknik (JTI), m.fl. Tillsammans 
med EPOK, CFW har vi framställt en skrivelse till SLU centralt (Sune Lind) om hur vi ser på vad en 
centrumbildning är. Innehållet löd som följer: En formell centrumbildning vid SLU ska ha; ett formellt 
uppdrag [beslut] av rektor; en fakultets- och/eller organisationsövergripande styrgrupp och verksam-
hetsinriktning; en anställd föreståndare [en administrativ tjänst]; föreståndaren kan ingå i linjestruk-
turen [motsvarar prefekt]; föreståndarkollegiet (d.v.s. alla föreståndare för formella centrumbildningar) 
ska minst två gånger per år kallas till samrådsmöte med rektor. SCAW har initierat och skapat ett fo-
rum för alla SLU:s centrumbildningar som ett nätverk för centrumbildningarna och för att göra det 
lättare att gemensamt kommunicera med SLU centralt. Två föreståndarkollegium har hållit under 
2015. SCAW har deltagit i undersökningen som fakulteten och SLU centralt arbetar med om hur un-
derlaget till plattformar för SLU Partnerskap (goda exempel) ska se ut. SCAW har genom sitt samar-
bete med de andra centrumbildningarna inhämtat deras syn på djurvälfärd vilket innebär att vi erhållit 
kunskap inom flera djurområden. SCAW ser det som utvecklade för SCAWs arbete och utvecklande 
för hela djurvälfärdsområdet. Kunskaper och insikter som stärkt djurvälfärdsfrågorna nationellt och 
som bidrar till att Sverige haft en ledande roll nationellt och på det nordiska djurvälfärdsområdet. 
SCAW har med detta ökat sin möjlighet till att tillhandahållna expertråd och forskningsresultat inom 
djurvälfärd- och andra intilliggande områden. SCAWs expertgrupper har bollat idéer, diskuterat meto-
der och resultat och stimulerat till samordnande remissvar m.m. Vi har genom våra experter gjort det 
möjligt att lämna in forskningssammanställningar till Näringsdepartementet som kan användas som 
underlag till Livsmedelsstrategin och konkurrenskraftsutredningen. 

2.6 Seminarier/Workshops/Möten 

SCAW har avsiktligen möjliggjort samordningsvinster genom att olika myndigheter träffats och disku-
terat aktuella frågor inom djurskydd- och djurvälfärd. Nya konstellationer och nätverk har bildats, 
samarbetet förstärkts och samtalen vidgats. SCAW har samordnat, stöttat och erbjudit plattformar i 
form av träffar för diverse myndigheter och näringen. I SCAWs uppdrag ”Kontaktpunkt slakt” har 
SCAW hållit en workshop med andra länders kontaktpunkter i Zagreb där 35 personer från 18 med-
lemsstater deltog.  
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SCAW har anordnat ett uppföljande seminarium (det 3:e) om vad avser kontakt mellan myndigheter 
som har åtaganden i djurskyddsfrågor och om de olika myndigheternas uppdrag och lagstiftning. 
Denna gång handlade det om ”Omhändertagande och hantering av djur” där 59 personer deltog.  

SCAW har anordnat en workshop utifrån det Nordiska nätverket NordCAW tillsammans med motsva-
rande djurvälfärdscentra i Danmark, Finland, Norge, Island och Estland (se ovan) där 69 personer 
deltog. 

SCAW har tillsammans med Jordbruksverket anordnat ett möte med tillståndshavarna (rektorerna) vad 
gäller försöksdjurslagstiftningen. Målgruppen var företrädare för tillståndshavaren samt en företrädare 
för djurskyddsorganet. Innehållet omfattade: styrdokument; dokumentation av administration, utbild-
ning/kompetens, djurskyddsorganet och sammansättning där 22 personer deltog.  

SCAW har anordnat utbildning för länsstyrelsens personal och andra i ”Hästens funktion och behov i 
relation till djurskyddskontroll”. Innehållet i seminariet omfattade websidan HästSverige, etologi, fo-
der, att mäta välfärd, hovar och hovvård, bedömning och kontroll samt djuromsorgsprogrammet 
Travarhälsan där 71 personer deltog. 

2.7 Forskningsnätverk och Råd 

Enligt Budgetpropositionen 2015, Areella näringar, landsbygd och livsmedel, samordnar och utvecklar 
SCAW sedan 2008 verksamhet inom djurskyddsområdet, särskilt avseende lantbrukets djur och för-
söksdjur. Nätverk av experter har anlitats för att säkerställa att aktuell vetenskaplig kunskap tagits till 
vara och spridits samt även överlämnats till Näringsdepartementet. SCAW blev utsedd av regeringen 
att vara Sveriges kontaktpunkt för vetenskapligt stöd beträffande skydd av djur vid tidpunkten för 
avlivning samt kontaktpunkt för validering av alternativa metoder. SCAW har skött sina åtaganden 
enligt intentionerna i budgetpropositionen med att bl.a. ingå i Näringsdepartementets grupp djurskydd 
vid slakt och Jordbruksverkets referensgrupp matfågel, djurskyddsråd värphöns, försöksdjursråd och 
dess etik- och utbildningsutskott, referensgrupp för vilt och dess expertgrupp om djurvälfärd för fisk. 
Föreståndaren för SCAW har varit ledamot och vetenskaplig sekreterare i Centrala djurförsöksetiska 
nämnden samt ledamot i Nationella kommittén för försöksdjursfrågor. Ledamot i Vetenskapsrådets 
beredningsgrupp för Stora utlysningen – Medicin och hälsa – alternativa metoder. Ledamot i den 
grupp under Federation of Laboratory Animal Science Associations (FELASA) som granskar och 
ackrediterar de utbildningar inom försöksdjursområdet som håller hög internationell standard. Även 
deltagit i EU-kommissionens etiska granskning av H2020-ansökningar.  

2.8 Avnämargrupp 

SCAW har samtalat om djurskydds- och djurvälfärdsfrågor med näringen i en för SCAW rådgivande 
grupp med representanter för LRF, vilka lämnat influenser, idéer och uppdrag till SCAW. SCAW an-
ordnade ett avnämargruppsmöte med temat får- och gethållning där 39 deltagare deltog. Välkända 
föreläsare som representerade både det praktiska och forskningen gav sin syn på hållande, produktion 
och djurvälfärd.  

3. Utbildningar 2015 

Försöksdjursdirektivet ställer krav på att all personal som arbetar med försöksdjur har försöksdjursut-
bildning. SCAW/SLU har tillsammans med övriga högskolor och universitet tagit fram underlag för 
webbutbildningar i försöksdjurhantering och lagstiftning som är tillgänglig för universitetspersonal.  

3.1 Utbildningar försöksdjur för universitet och de djurförsöksdjursetiska nämn-
derna 
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3.2 Utbildning försöksdjur för kontrollpersonal 

SCAW har bidragit till ökad förståelse och kompetens hos kontrollpersonal vid länsstyrelserna, vilka 
arbetar med kontroll av försöksdjur genom att SCAW deltog med information vid länsveterinärdagar-
na och genom att ge kontrollpersonal och andra utbildning inom försöksdjursfrågor.  

SCAW har arrangerade seminariet ”Kontrollobjekt försöksdjur – regelverk”. Inbjudna deltagare var 
framför allt länsstyrelsernas kontrollpersonal och länsveterinärer samt försöksdjursveterinärer och 
försöksdjurstekniker, där 50 personer deltog. Programmet innehöll försöksdjurslagstiftning, forskare 
presenterade djurmodeller, en djurskyddshandläggare gav sin syn på försöksdjurskontrollen och djur-
försöksetiska nämnden gav sin syn på kontrollen av försöksdjursverksamheten, därtill lämnades in-
formation från Jordbruksverket. Seminariet innehöll även diskussioner om fall som man konfronteras 
med under en kontroll. Detta seminarium har lagts ut på webben för dessa yrkesgrupper, för fördjupad 
kunskap inom området. 

3.3 Webbaserad utbildning 

SCAW har webbutbildat besättningsveterinärer, länsstyrelsepersonal (djurskyddshandläggare, länsve-
terinärer, bygghandläggare, jurister, rådgivare) och djurhållare om grisars djurskydd och djurvälfärd. 
Kurserna har gett fördjupad kunskap inom området med bedömningar på individ- och besättningsnivå 
och innehållit övningsmoment. Utbildningen lanserades i juni 2015 och under året har 27 personer 
deltagit. 

SCAW erbjuder fortlöpande webbutbildningar till länsstyrelsepersonal (djurskyddshandläggare, läns-
veterinärer, bygghandläggare, jurister, rådgivare), poliser, åklagare, veterinärer m.fl. i Hantering av 
djurskyddsbrott. Syftet är att fördjupa kunskapen hos de olika aktörerna (myndigheter) avseende djur-
skyddsbrott samt öka kunskapen om veterinärmedicinsk forensik och obduktion och hur fallgropar ska 
undvikas på brottsplatsen, tillika vad myndigheterna bör tänka på för att få hållbara domslut. Utbild-
ningen lanserades i augusti 2015. Hittills har 5 personer deltagit.  

4 Kanslifunktion 2015 

4.1 Funktion för inkommande uppdrag  

SCAW har diariefört, upprättat dokument och registrerat in- och utgående handlingar i ärendehante-
ringssystemet Public 360. Samverkansverktyget SharePoint har använts som samlingsplats för arbets-
material och ärendehantering. Fortfarande efterfrågar SCAW ett effektivt SLU-centralt ärendehante-
ringssystem med en bra automatisk påminnelsefunktion. 

4.2 Personalresurser 

I och med nya uppdrag har SCAW planerat flera tjänster och/eller projektanställningar. SCAW har fått 
kompletterande medel från SLU för en specialist för de uppgifter som ingår i kontaktpunkt enligt Rå-
dets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009 om skydd av djur vid tidpunkten för 
avlivning. Om ett koordinerande centrum för djurvälfärdsnätverk i EU förläggs till SCAW/SLU så 
behöver personalstyrkan att utökas med 10 till 15 personer. 

4.3 Hemsida, publikationer 

Under året har SCAW publicerat ett antal artiklar samt vi har arbetat med att göra hemsidan mer at-
traktiv och kommunikativ samt gjort en flik under SCAWs hemsida för Kontaktpunkt slakt. 


	Vision
	SCAWs vision är att välfärden ska förbättras för alla djurslag och att det ska finnas en förståelse och villighet att betala för detta om nödvändigt.
	Uppdraget
	Mål
	Viktiga mål för 2015

	SCAWs verksamhet som uppnåtts under 2015
	1. Regeringsuppdrag som genomförts under 2015
	1.1 Kontaktpunkt om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning (dnr SLU.scaw.Fe.2012.4.2-10)
	1.2 PARERE (dnr SLU.ua.Fe.2011.1.2-1974)

	2.  Övriga uppdrag som genomförts under 2015
	2.1 NordCAW-projektet “Nordic Centre for Animal Welfare” (SLUID: SLU.scaw.2015.2.7.2-30.)
	2.2 EU-kommissionens kommande huvudprojekt “A Coordinated European Animal Welfare Network”
	2.3 EuroFAWC
	2.4 Teknisk kommitté för djurvälfärd
	2.5 Samarbeten
	2.6 Seminarier/Workshops/Möten
	2.7 Forskningsnätverk och Råd
	2.8 Avnämargrupp
	3. Utbildningar 2015
	3.1 Utbildningar försöksdjur för universitet och de djurförsöksdjursetiska nämnderna
	3.2 Utbildning försöksdjur för kontrollpersonal
	3.3 Webbaserad utbildning

	4 Kanslifunktion 2015
	4.1 Funktion för inkommande uppdrag

	4.2 Personalresurser
	4.3 Hemsida, publikationer

	1. Regeringsuppdrag 2015
	1.1 Kontaktpunkt om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning 
	1.2 PARERE
	 Fortsatt att utveckla nätverket/funktionen i att hantera uppdrag avseende alternativ till djurförsök. 
	2. Övriga uppdrag 2015

	2.1 NordCAW-projektet
	2.2 EU kommissionens kommande huvudprojekt: “A Coordinated European Animal Welfare Network”
	 Vi ska ha förberett oss så att när en utlysning kommer så är vi väl förberedda och kan formulera en anpassad ansökan.
	 Vid en utlysning från kommissionen insänt en ny ansökan.

	2.3 EuroFAWC
	 Arbetat för att bli medlemmar i EuroFAWC samt deltagit på deras konferens.
	2.4  Teknisk kommitté för djurvälfärd
	2.5 Samarbeten
	2.6 Seminarier/Workshops/Möten
	2.7 Forskningsnätverk och Råd
	 Aktivt deltagit i Näringsdepartementets (motsvarande) grupp djurskydd vid slakt.
	 Aktivt deltagit i Jordbruksverkets referensgrupp matfågel och värphöns.
	 Aktivt deltagit i Jordbruksverkets djurskyddsråd.
	 Aktivt deltagit i Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål och dess etik- och utbildningsutskott.
	 Aktivt deltagit i Jordbruksverkets referensgrupp för vilt, med flera.

	2.8 Avnämargrupp
	3. Utbildningar 2015

	3.1 Utbildningar försöksdjur för universitet och regionala djurförsöksetiska nämnder
	 Deltagit i att, tillsammans med andra högskolor, erbjuda webbutbildningar för försöksdjur till mottagare på universitetsnivå. 
	 Aktivt verkat för förbättrad utbildning av ledamöterna i de regionala djurförsöksetiska nämnderna och Jordbruksverket.

	3.2 Utbildning försöksdjur för kontrollpersonal
	3.3 Webbaserad utbildning
	4. Kanslifunktion 2015


	4.1 Fungerande ärendehanteringssystem
	4.2 Personalresurser
	4.3 Hemsida, publikationer

