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Förord av föreståndaren på SCAW 2019 
För 10 år sedan beslöt SLU att starta upp ett nationellt centrum för djurvälfärd i Uppsala med säte på SLU i Ultuna. Nationellt 

centrum för djurvälfärd, SCAW, slog upp sina portar 2008 och har sedan dess samlat landets kompetens och samordnat 

verksamhet inom djurskydd- och djurvälfärdsområdet. Centret har behandlat frågor vad gäller forsknings- och 

utbildningsverksamhet inom området och frågorna har huvudsakligen omfattat lantbrukets djur och försöksdjur men även andra 

djurslag.  

 

Jag blev ansvarig föreståndare för SCAW 2018. Under mitt första år som föreståndare på SCAW har jag haft förmånen att jobba 

tillsammans med medarbetare som var med och startade upp SCAW en gång i tiden och på så sätt har jag fått ta del av mycket 

historia och den erfarenhet med arbete kring djurvälfärdsfrågor som finns inom centret. Jag har också fått välkomna nya 

medarbetare, vilket alltid är roligt. I år, 2019, firande vi SCAW:s 10-åriga verksamhet genom att anordna ett 10-årsjubileum. Det 

blev ett heldagsseminarium med inbjudna föreläsare som antingen har, eller hade haft, anknytning till SCAW eller som är 

framstående forskare inom djurskydd- djurvälfärdområdet. Videoinspelning från seminariet ligger på SCAW:s hemsida. 

 

Under året har vi anordnat ett flertal seminarier med anknytning till djurskydd- och djurvälfärd. Under våren anordnades dels ett 

grisseminarium i Skara där både näringen och länsstyrelsen var inbjudna och dels ett krisseminarium i Uppsala där fokus låg på 

djurskydd- och djurvälfärd i krissituationer såsom brand, torka och naturkatastrofer. I juli samordnade SCAW och Jordbruksverket 

ett EuroFAWC1-möte i Uppsala. Under hösten anordnade vi först tillsammans med Avdelningen för miljökommunikation, 

institutionen för stad och land och SLU Framtidens djur, natur och hälsa ett symposium om djurturism. Därefter arrangerade vi 

tillsammans med SLU Future Food ett seminarium om djurvälfärd och folkhälsa vid upphandling och inköp, samt höll två seminarier 

med hundar i fokus. Dels ett seminarium om hundunderstödda insatser med social samvaro med människor vilken  arrangerades i 

samarbete med SLU Framtidens djur, natur och hälsa och dels ett seminarium om smuggelhundar som samordnades med Svenska 

Djurskyddsföreningen och Djurens vänner. Det årliga NordCAW-seminariet hölls denna gång i Helsingfors med fokus på djurvälfärd 

hos vilda djur. Under hösten arrangerade SCAW, tillsammans med SLUs försöksdjurskoordinator Katarina Cvek, en två dagars 

försöksdjurskurs för länsstyrelsens personal. SCAW-handläggare arbeta också som stöd till Vetenskapliga rådet för djurskydd (VRD) 

samt anlitas vid behov som experter beroende på VRD uppdrag. Detta har varit ett framgångsrikt arbetssätt under 2017-2019. 

 

SCAW:s medarbetare har ett gott samarbete med det nyligen bildade 3R-centret på Jordbruksverket genom den i Art. 49 i Direktive 

2010/63/11 angivna Nationella kommitteen. Vi har deltagit i deras arbete under året med att öka fokus på 3R-frågor både i Sverige 

och i Europa. Vidare har SCAW:s medarbetare arbetat med djurförsöksetiska frågor både i Uppsala regionala och i den centrala 

djurförsöksetiska nämnden. Vi deltar i ERCERAs2 etiska granskning av H2020-ansökningar. Detta för att säkerställa att inga djur lider 

i onödan. Vi är även representerade i Vetenskapsrådets prioriteringsgrupp för anslag till 3R-forskning. 

 

Under året fick vi även det glada beskedet att SCAW tillsammans med IZSAM i Italien blir ett samverkande centrum för djurskydd 

och djurvälfärd inom OIE. Detta firade vi med tårta tillsammans med övrig personal på SLU.  

 

Det är glädjande att se vad SCAW har åstadkommit under 10 år, men än mer spännande att få vara med under de kommande årens 

arbete.     

     

 

Viveka Hillegaart 

Föreståndare SCAW 
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Viveka Hillegaart, tackar alla 

nuvarande och tidigare 

medarbetare på SCAW för deras 

insatser och arbete på SCAW 

under de 10 gångna åren.  

Viveka Hillegaart, föreståndare på 

SCAW håller föredrag på SCAW:s 

10 årsjubileum den 8 maj 2019.  



SCAWs Huvuduppgifter 
 

Expertfunktion (Exp) SCAW är en expertfunktion för departement, regering, 
riksdag, Jordbruksverk, länsstyrelse samt andra 
myndigheter. 
 

Forskning (Fo) SCAW samlar in, sammanställer samt initierar, faciliteter 
och koordinerar vetenskaplig forskning och projekt 
avseende djurskydd och djurvälfärd. 

Utbildning (Utb) SCAW initierar, faciliterar och koordinerar fort- och 
vidareutbildning avseende djurskydd och djurvälfärd. 

Kommunikation (Kom) SCAW kommunicerar med avnämare och allmänhet 
avseende vetenskapliga rön för djurskydd och djurvälfärd. 

Nationell Kontaktpunkt (NKP) SCAW är nationell kontaktpunkt för djurs välfärd vid slakt 
och för PARERE (prioritering av validering av alternativa 
metoder). 

OIE (World Organisation for 

Animal Health) 

SCAW är ett OIE-center för djurvälfärd tillsammans med 
International Centre for Veterinary Training and 
Information, IZSAM, Teramo, Italien. 
 

EU (Europeiska Unionen) SCAW ingår i europeiskt djurskyddsarbete. 
  

  

SCAW, Nationellt centrum för djurvälfärd 

symbol 



SCAWs uppgifter är att: 
 med hjälp av expertpaneler och 

forskarnätverk utvärdera forskning, officiella 
dokument och lagstiftning kring djurskydd 
och ge myndigheter, regering, riksdag och 
allmänhet vetenskapligt baserad information 
[Exp]. 

 vara behjälplig med diarieföring och annan 
handräckning samt handläggare till SLU:s 
riskvärderande vetenskapliga råd för 
djurskydd [Exp, Fo]. 

 ge myndigheter råd och stöd i arbete 
gällande djurskyddsfrågor [Exp]. 

 initiera innovativ och högkvalitativ forskning 
[Fo]. 

 anordna fort- och vidareutbildningar genom 
att främja, underlätta och stötta utbildning 
inom relevanta ämnen, vara kurssamordnare 
och ge utbildning med hög kvalitet och 
tillgänglighet [Utb]. 

 kommunicera vetenskapligt förankrad 
kunskap till regionala myndigheter 
(länsveterinärer, djurskyddshandläggare, 
jurister, m.fl.), organisationer (LRF, 
djurskyddsorganisationer, djurhållare, 
näringsidkare) och allmänheten [Kom]. 

 vara svensk kontaktpunkt för frågor som rör 
djurskydd vid slakt och annan avlivning och 
stå till myndigheternas förfogande rörande 
dessa frågor [NKP]. 

 vara svensk kontaktpunkt för prioritering av 
validering av alternativa metoder för skydd 
av djur som används för vetenskapliga 
ändamål och ge råd om lagstiftningsmässig 
relevans och lämplighet av alternativa 
metoder som föreslagits för validering [NKP].  

 öka vår synlighet nationellt, nordiskt samt 
internationellt och främja vårt inflytande 
genom att stötta forskning, utbildning, 
seminarier inom djurskydd och djurvälfärd, 
genom bl.a. NordCAW [Kom, EU].  

 vara en del av the European Forum for 
Animal Welfare Councils (EuroFAWC) [EU]. 

 samarbeta med övriga EU i 
djurskydds/djurvälfärdsfrågor via plattformar 
etc. [EU]. 

Målen för 2019 var att: 
 ansöka om att bli ett OIE Collaborating 

Centre tillsammans med IZSAM, Teramo. 

 vara del av EuroFAWC [EU]. 

 öka vår synlighet nationellt, nordiskt samt 
internationellt och främja vårt anseende 
genom att stötta forskning och utbildning 
inom djurskydd och djurvälfärd [EU].  

 öka kommunikationen med de europeiska 
nationella kontaktpunkterna, PARERE och 
djurskydd vid slakt och annan avlivning [EU, 
NKP]. 

  i NordCAWs regi hålla ett seminarium om 
djurvälfärd för vilt [Fo, Utb, Kom, EU]. 

  anordna seminarier inom olika teman med 
fokus på djurvälfärd. 

 hjälpa och stödja myndigheter genom ett 
expertråd för att förbättra och tydliggöra 
den vetenskapliga grunden för ny lagstiftning 
och kanalisera relevanta frågor till rätt 
vetenskaplig expert [Exp]. 

 vara en plattform för kommunikation mellan 
intressenter [Kom].  

 främja, underlätta och stötta fort- och 
vidareutbildning inom relevanta ämnen och 
vara kurssamordnare samt ge utbildning 
med hög kvalitet och tillgänglighet [Utb]. 

 översätta och göra DISA (Djurvälfärd I 
samband med Slakt och annan Avlivning), ett 
webbaserat material, tillgängligt på svenska 
och engelska [Utb, NKP]. 

 fortsätta samarbetet inom ERASMUS+-
projektet ”Harmonisation & Recognition of 
LAS education and training in Member 
States” (HERMES), som koordineras av 
IZSAM, Teramo Italien. Övriga 
samarbetspartners är  Grekland, Spanien och 
Italien [Utb, EU]. 
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1 Regeringsuppdrag 

1.1 Kontaktpunkt för skydd av djur vid 

tidpunkten för slakt och annan 

avlivning [Exp, NKP, EU]. 

SCAW tillhandahåller expertis, och verkar som 

Sveriges nationella kontaktpunkt (NKP) för 

skydd av djur vid tidpunkten för slakt och 

annan avlivning enligt artikel 21.2 Rådets 

förordning (EG) nr 1099/2009. Den nationella 

kontaktpunkten tillhandahåller stöd, 

vetenskaplig och teknisk sakkunskap, 

vetenskapliga yttranden om vägledningar för 

god praxis; rekommendationer för 

tillämpningen vad avser inspektioner och 

revisioner; yttranden om separata organs och 

enheters förmåga och lämplighet att uppfylla 

kraven i artikel 21.2. Experten verkar och 

ansvarar för utbyte mellan nationella 

myndigheter, nationella kontaktpunkter i EUs 

medlemsstater under EFSA:s överinseende och 

EU-kommissionen beträffande teknisk och 

vetenskaplig information och bästa praxis. Den 

nationella kontaktpunkten är ett oberoende 

vetenskapligt stöd och finns till hands i 

tillräcklig omfattning och på begäran av 

behöriga myndigheter.  

SCAW deltar i löpande samråd med 

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och 

länsstyrelserna kring frågor om djurskydd vid 

slakt. SCAW deltar årligen i samråd med 

Livsmedelsverket och Jordbruksverket, samt 

andra behöriga myndigheter i framtagandet av 

Sveriges nationella plan för kontrollen i 

livsmedelskedjan för 2020 till EU-

kommissionen, enligt Europaparlamentets och 

Rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig 

kontroll. SCAW deltar som behörig myndighet 

för kontaktpunkten i artikel 20.2 i förordning 

(EG) nr 1099/2009 och djurskyddsförordningen 

(2019:66). SCAW ansvarar för DISA (Djurvälfärd 

I samband med Slakt och annan Avlivning), ett 

webbaserat material. Materialet uppdateras 

efter hand och är tillgängligt för all personal 

som hanterar djur vid slakt och avlivning, enligt 

förordning (EG) nr 1099/2009 men även för 

andra som önskar få kunskap i ämnet. SCAW 

tillhandahåller utbildningsmaterialet till EU:s 

medlemsländer och till slakteripersonal i 

Sverige som förstår svenska eller engelska. 

Enligt EU-förordningen 1099/2009, artikel 13, 

ska varje medlemsland ta fram nationella 

branschriktlinjer för god praxis inom slakt. 

UTFÖRT: SCAW har under året arbetat med de 

åtaganden som är preciserat under Rådets 

förordning (EG) nr 1099/2009. SCAW har 

arbetat med att ta fram nationella 

branschriktlinjer för god praxis vid slakt på 

uppdrag av Jordbruksverket.  

Branschriktlinjerna för ren färdigställdes i stora 

delar under våren 2019 och arbetet med 

riktlinjer för det röda respektive det vita köttet 

har pågått under hösten 2019. Riktlinjerna 

kommer att publiceras när alla delar är färdiga, 

under 2020. Medlemsländernas NKP:s har haft 

ett möte i Parma, Italien. Översättningen av 

DISA till engelska är på god väg att bli klar. 

SCAW/NCP har i samarbete med KRAV 

anordnat träffar för slakteriernas 

djurskyddsansvariga med fokus på det röda 

köttet ena dagen och det vita köttet andra 

dagen.  

  

Foto: Mårten Granert 



1.2 Kontaktpunkt för PARERE (Preliminary 

Assessment of REgulatory RElevance) 

[Exp, NKP, EU]. 

SCAW är i samverkan med Vetenskapsrådet 

(L2010/3147) Sveriges nationella kontaktpunkt 

för prioritering av validering av alternativa 

metoder i enlighet med artikel 47.5 i 

Europarlamentets och Rådets direktiv 

2010/63/EU av den 22 september 2010 om 

skydd av djur som används för vetenskapliga 

ändamål. SCAW har ett PARERE-nätverk för 

samordning av svenska myndigheters 

synpunkter. SCAW verkar för ett aktivt svenskt 

engagemang i dessa frågor. SCAW kallar in 

nätverket vid behov för att bistå EU-

kommissionen med råd och prioriteringar. I 

PARERE-nätverket ingår Läkemedelsverket, 

Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen och 

SVA m.fl. Den nationella kontaktpunkten driver 

nätverket och förmedlar frågor från 

kommissionen till nätverket och lämnar 

nätverkets utvärderingar vidare till 

kommissionen. Om förutsättningar ges 

kommer SCAW att anställa en person på 

timmar för att stödja PARERE-nätverket. SCAW 

ska försöka att tillsammans med Nationella 

kommittén för skydd av djur som används för 

vetenskapliga ändamål kalla till ett möte med 

nationella/nordiska PARERE-representanter (se 

under punkt 2.6) 

UTFÖRT: SCAW har under 2019 förmedlat 

frågor från ECVAM (the European Centre for 

the Validation of Alternative Methods) till 

berörda myndigheter, samt information till en 

bredare krets myndigheter och forskare. 

Vidare har SCAW arbetetat med 3R centrets 

”3R myndighetsgrupp” och även via Nationella 

kommitteen för djurskydd kommit överens 

med 3R centret att under 2020 jobba 

gemensamt i myndigheternas 3R frågor och 

regulatoriska krav. Något som borde ge 

PARERE området en god förankring framöver. 

Kontakt har tagits med en mycket kunnig 

PARERE konsult.  

  

Foto: Julio Gonzalez 
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2 Arbetsuppgifter 2019 

2.1 NordCAW (Nordic Network for 

Communicating Animal Welfare) 

[Kom, EU] 

SCAW är en av initiativtagarna till NordCAW-

projektet “Nordiskt kommunikationsnätverk 

för djurvälfärd, Nordic Network for 

Communicating Animal Welfare for the Nordic 

and Baltic countries”. SCAW har medel från 

Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för 

mikrobiologi, djurhälsa och djurvälfärd (NMDD) 

för samarbete och framtagandet av nordiska 

strategier för djurvälfärd genom NordCAW 

samt för att anordna, planera och 

avrapportera seminarier/workshops. Under 

2019 anordnas ett seminarium om djurvälfärd 

och vilt i Helsingfors, Finland. SCAW 

medverkade vid anordnandet av detta femte 

seminarium tillsammans med övriga i 

NordCAW (djurvälfärdscentra i Danmark, 

Finland, Norge, Island, Färöarna, Estland, Lita 

uen och Lettland). 

NordCAW genom SCAW ansöker, efter 

uppmaning från Nordiska ministerrådet, om 

medel för att planera och arrangera ett 

seminarium om djurvälfärd och 

antibiotikaresistens 2020 i Bryssel. 

SCAW ansöker om finansiering från Svenska 

Institutet för bildandet av ett nätverk för 

djurvälfärd och antibiotikafrågor i de tre 

Baltiska länderna, Estland, Lettland och 

Litauen. Den långsiktiga visionen med 

projektet är att ökad djurvälfärd leder till 

minskat antibiotikabehov och därmed minskad 

antibiotikaresistens med positiva effekter för 

folkhälsan. Utöver bildandet av nätverket ska 

det inom projektet belysas de svårigheter som 

finns med implementeringen av EU:s 

lagstiftning samt dessutom föreslå och testa 

förbättringsstrategier. Projektet syftar även till 

att utöka samarbetet mellan Norden och 

Baltikum för ökad kunskapsöverföring. 

Projektet har förlängts till maj 2019. 

SCAW ansöker om finansiering från Nordisk 

kommitté för lantbruks- och matforskning 

(NKJ) om att hålla ett seminarium om 

djurvälfärd, antibiotikaresistens och folkhälsa 

under våren 2020 som en förberedelse för 

NordCAW:s seminarium om djurvälfärd och 

antibiotikaresistens 2020 i Bryssel. SCAW  

ansöker även om finansiering hos NKJ för att 

hålla ett seminarium om sambandet mellan 

One Welfare/One health - how animal welfare 

is interconnected to human wellbeing and 

environment”  

UTFÖRT: NordCAW arrangerade ett 

viltseminarium i Helsingfors i oktober 2019 

med titeln ”Animal welfare for Wild animals”.  

 

Seminariet kombinerade djurskydd på 

individnivå med djurskydd på befolknings- och 

artsnivå i viltpopulationer. Flera inbjudna 

internationella föreläsare presenterade sina 

forskningsresultat och reflektioner kring 

välfärd hos vilda djur. Seminariet samlade cirka 

hundra deltagare på plats i Helsingfors, och 

hade totalt 700 deltagare runt om i världen 

som deltog via internet där seminariet sändes 

live. 

I anslutning till seminariet träffades NordCAW 

för ett årligt uppsamlingsmöte där NKJ 

seminariet och Bryssel-seminariet 

diskuterades.  



 

SCAW anhöll finansiering från NKJ för att hålla 

ett seminarium om djurvälfärd, antibiotika-

resistens och folkhälsa under våren 2020, samt 

NKJ-medel för seminarium om sambandet 

mellan One Welfare/One health, how animal 

welfare is interconnected to human wellbeing 

and environment.  

 

2.2 European Union Reference Centres for 

Animal Welfare [EU] 

SCAW är inbjuden att samarbeta med det 

nystartade europeiska referenscentrat för 

djurskydd (gris) - ”European Union Reference 

Centres for Animal Welfare Pigs”.  

SCAW ansöker tillsammans med Finland, 

Estland och Litauen om att bli ett europeiska 

referenscenter för djurskydd  för fjäderfä och 

kanin.  

SCAW kommer även att verka för att fler 

utlysningar från kommissionen kommer till 

stånd avseende utvecklandet av flera 

referenscentra. 

UTFÖRT: SCAW hade under hösten 2019 ett 

Skypemöte tillsammans med referenscentret 

för gris. De presenterade sina planer och 

framtida samarbetsmöjligheter med SCAW 

diskuterades.  

Trots en gedigen ansökan gick inte det 

europeiska referenscentrat för djurskydd 

(fjäderfä och kanin) till SCAW med 

medsökande. 

2.3 OIE (World Organisation for Animal 

Health) [Exp, Fo, EU] 

SCAW ansöker förnyat om att bli ett OIE-

Center. OIE hjälper sina medlemsstater att 

utveckla regelverk för djurs välfärd genom att 

tillhandahålla utbildning, rådgivning och 

forskning. OIE ger rekommendationer om hur 

man ska inkludera djurskydd i nationell 

lagstiftning och hur man genomför befintliga 

standarder.  

UTFÖRT: Sveriges (SCAW:s) ansökan om att få 

bilda ett gemensamt OIE-samverkande 

centrum för djurskydd/djurvälfärd tillsammans 

med IZSAM, i Italien antogs vid OIE, 

världsorganisationen för djurhälsa 

generalförsamlingen i Paris den 31 maj 2019. 

 

SCAW har i och med bildandet av centret en ny 

viktig uppgift; att föra ut kunskap om 

betydelsen av god djurvälfärd i Europa och 

världen. Detta har görs genom OIE 

Collaborating center for Animal Welfare, 

rapport 2019. SCAW har deltagit i en OIE-

expertgrupp på plats i Brasilien, tillsammans 

med experter från Frankrike, Storbritannien 

och Tyskland, för att ge stöd åt Brasilien att 

uppfylla EU:s lagstiftning och krav för att 

Brasilien ska kunna exportera kycklingkött till 

EU.  



2.4 ISO-standarder [Exp, Fo, EU] 

SCAW är medlem i Swedish Standards 

Institutes (SIS) Tekniska kommitté ”TK 435” 

och i undergruppen ”ISO/TC 34/SC 6 Meat, 

poultry, fish, eggs and their products”. Genom 

SCAW:s deltagande medverkar också SLUs 

samverkanslektor för biodling och biprodukter 

i undergruppen ”ISO/TC 34/SC 19 Bee 

products”. Den tekniska specifikationen för 

djurvälfärd ”ISO/TS 34700” som SCAW var med 

och tog fram 2016, ska gås igenom i en 

systematisk översyn. SCAW arbetar vidare med 

de ISO-standarder som berör 

djurskydd/djurvälfärd. 

UTFÖRT: SCAW har deltagit i möten som SIS 

har arrangerat samt vid informationsmöte 

anordnat av Eva Forsgren, SLUs 

samverkanslektor för biodling och biprodukter.  

 

2.5 EuroFAWC (European Forum for 

Animal Welfare Councils) [Exp, Fo, EU] 

SCAW är medlem i EuroFAWC som samlar 

offentliga enheter (EU/EES-länder, EU-organ 

och internationella organisationer) och privata 

aktörer inom djurskyddssektorn (företags- och 

yrkesorganisationer, organisationer från det 

civila samhället, oberoende experter från 

akademiska- och forskningsinstitut). SCAW 

tillsammans med Jordbruksverket är ombedda 

att anordna 2019 års EuroFAWC-möte i 

Uppsala.  

UTFÖRT: Den 25-26 juni 2019 anordnade 

SCAW tillsammans med Jordbruksverket 2019 

års EuroFAWC-möte vid Linnéträdgården i 

Uppsala. Tema för årets möte var positiv 

djurvälfärd, innovativa slaktmetoder och 

avelsteknik och genetik. Mötet lockade 

tjugoåtta deltagare från 12 länder. Vid 

SCAW:s/SJV:s möte bestämdes att nästa möte 

ska anordnas juni 2020 i Tyskland.     

2.6 Forskningsnätverk och Råd [Exp, Fo, 

Utb, Kom, EU] 

Sedan 2008 samordnar och utvecklar SCAW 

verksamhet inom djurskyddsområdet, särskilt 

avseende lantbrukets djur och försöksdjur. 

SCAW:s nätverk av experter anlitas och 

används för att säkerställa att aktuell 

vetenskaplig kunskap tas till vara och sprids 

(panelgrupper i lantbrukets djur, häst, fisk, 

labbdjur, smådjur). 

SCAWs personal ingår i: 

1. Näringsdepartementets nationella 
djurskyddsnätverk 

2. Näringsdepartementets samrådsgrupp för 
djurskydd vid slakt 

3. Jordbruksverkets dialoggrupp djurskydd 

4. Sveriges Nationella kommitté för skydd av 
djur som används för vetenskapliga 
ändamål, samt dess expertgrupp 

5. Jordbruksverkets och Naturvårdsverkets 
referensgrupp för vilt och djurskydd 

6. Samverkansgruppen för hundvälfärd 
(bestående av SKK, Veterinärförbundet, 
SJV, länsstyrelserna, SLU, mfl.) 

7. Uppsala regionala djurförsöksetiska 
nämnd 

8. Vetenskapsrådets prioriteringsgrupp för 
alternativa metoder 

9. FELASA:s grupp för ackrediteringar av 
utbildningar i försöksdjursvetenskap 

10. Centrala djurförsöksetiska nämnden 

11. Nordiska myndighetsgruppen Animal 
Based Welfare Indicators, ABWI för 
framtagande av djurbaserade kriterier i 
den offentliga kontrollen 

12. Upphandlingsmyndighetens referensgrupp 
för hållbarhetskriterier för livsmedel och 
måltidstjänster 

13. Medverkar även i ett antal nationella och 
internationella grupper och nätverk 
gällande djurskydd och 
djurskyddsforskning.  

 

 



UTFÖRT: SCAW har medverkat i 

Näringsdepartementets nationella 

djurskyddsnätverk och i 

Näringsdepartementets samrådsgrupp för 

djurskydd vid slakt. SCAW har närvarat vid 

Jordbruksverkets dialoggrupp djurskydd.  

 

SCAW har ledamöter i den Nationella 

kommittén för djur som används för 

vetenskapliga ändamål och sitter även med i 

den nationella kommitténs expertgrupp och 

har deltagit vid deras sammanträden.  

 

SCAW har medverkat i Jordbruksverkets, 

Naturvårdsverkets referensgrupp för vilt samt 

samverkansgruppen för hundvälfärd. 

 

SCAW har en representant i Uppsala 

djurförsöksetiska nämnd samt i centrala 

djurförsöksetiska nämnden. SCAW har deltagit 

i Vetenskapsrådets prioriteringsgrupp för 

alternativa metoder, samt suttit  med i 

FELASA:s grupp för ackrediteringar av 

utbildningar i försöksdjursvetenskap. 

 

SCAW har ersatt Jordbruksverkets 

representant och medverkar nu i den nordiska 

myndighetsgruppen Animal Based Welfare 

Indicators, ABWI för framtagande av 

djurbaserade kriterier i den offentliga 

kontrollen. 

 

SCAW har medverkat i 

Upphandlingsmyndighetens referensgrupp för 

hållbarhetskriterier för nöt och gris under året. 

 

 

2.7 Samarbeten/projekt [Exp, Fo, Utb, 

Kom, EU]. 

SCAW samarbetar med andra 

centra/expertnätverk i akt att samla 

expertkompetens inom djurens beteende, 

fysiologi, genetik och medicin. SCAW 

samarbetar bland annat med Centre of 

Excellence in Animal Welfare Science, Centrum 

för ekologisk produktion och konsumtion 

(EPOK), och SLU Framtidens djur, natur och 

hälsa, SLU Framtidens mat, Research Institutes 

of Sweden (RISE). SCAW får därmed kunskaper 

om pågående forsknings- och 

informationsdata, samt aktuella, tillförlitliga 

och praktiska metoder att mäta djurvälfärd, 

därtill kunskaper och insikter vilka stärker 

djurvälfärdsfrågorna nationellt och bidrar till 

att Sverige har en ledande roll inom EU. 

SCAW:s expertpaneler tillhandahåller 

expertråd och forskningsresultat inom 

djurvälfärd och intilliggande områden. 

Panelens forskare och experter bollar idéer, 

diskuterar metoder och resultat samt 

samordnar remissvar m.m. SCAW är behjälplig 

med diarieföring, handräckning och personal 

för SLUs vetenskapliga råd för djurskydd. Två 

av SCAW:s personal fungerar som handläggare 

i rådet.  

 UTFÖRT: SCAW har tillsammans med 

avdelningen för miljökommunikation, 

institutionen för stad och land, och SLU 

Framtidens djur, natur och hälsa anordnat ett 

seminarium om djurturism.  

SCAW har tillsammans med SLU Framtidens 

djur, natur och hälsa arrangerat ett 

seminarium om terapiunderstödda insatser 

med hundar. I samband med detta seminarium 

anordnades ett möte mellan den inbjudna 

amerikanska föreläsaren Ng Zenithson och 

SCAW:s personal.  



SCAW har i samarbete med SLU Furture Food 

och forskaren Albin Gräns, HMH, tagit fram en 

Policy Brief om fiskvälfärd och hållbar 

matproduktion.  

SCAW har tillsammans med SLU Framtidens 

mat anordnat ett seminarium om upphandling 

och inköp med koppling till djurvälfärd och 

folkhälsa.  

SCAW har bistått SLUs vetenskapliga råd för 

djurskydd med två handläggare under 2019 

och har därtill suttit med som experter i rådets 

arbetsgrupper. 

2.7.1. Projekt om djurskyddsföreskrifter 

[Exp, Fo] 

SCAW studerar, genom projektanställd, hur 

djurskyddsföreskrifterna har förändrats sedan 

1988, då vår nuvarande djurskyddslag trädde i 

kraft och fram tills idag. Studien fokuserar på 

föreskriftsförändringarna för djurslagen nöt, 

gris och häst. Syftet är att se i vilken 

omfattning förändringarna bygger på 

vetenskapliga rön, resp. i vilken omfattning 

andra faktorer, intressen och värderingar kring 

djurens välfärd styrt. Analysen omfattar även 

ett resonemang kring hur 

föreskriftsförändringarna har påverkat djurens 

välfärd, djurskyddskontrollen och 

konsumenternas förtroende. 

Föreskriftsändringar studeras, inklusive 

myndighetens motiveringar till föreslagna 

ändringar, remissinstansers och konsumenters 

åsikter.  

UTFÖRT: Arbetet är i slutfas och färdigställs 

under våren 2020. 

2.7.2. HERMES (Harmonisation & 

Recognition of LAS education and training 

in Member States) [Utb, EU] 

SCAW samarbetar med Hellenic Republic - 

Ministry of Rural Development and Food,  

Grekland, Veterinary Continuous Education in 

Europe (VETCEE), Universidad de Murcia 

Spanien och Istituto Superiore di Sanità, Italien 

inom ERASMUS+-projektet HERMES, som 

koordineras av International Centre for 

Veterinary Training and Information (IZSAM), 

Teramo, Italien. 

UTFÖRT: HERMES-projektet arbetar på att 

harmonisera försöksdjursutbildningar, för 

ömsesidig acceptans av varandras utbildningar, 

för  att underlätta för forskare och 

doktorander vilka behöver flytta mellan 

medlemsstater inom EU. Arbetet ökar också 

skyddet för djur som används för vetenskapliga 

ändamål.  

I HERMES-projektet testas och valideras en ny 

modell för ackreditering av 

försöksdjursutbildningar i Europa. 



SCAW har under 2019 deltagit på möten 

tillsammans med projektgruppen och även 

bjudit in projektgruppen till Uppsala för ett 

möte.   

Under året har arbetet med de olika 

modulerna i projektet fortsatt, SCAW har 

framförallt fokuserat på modul 4 som handlar 

om en webbaserad kurs om smärta och 

smärtlindring för gnagare. SCAW har  varit värd 

för ett ”transnational meeting”  i Uppsala i 

oktober, med alla samarbetspartners. Varje 

samarbetspartner ska inom projektet 

arrangera ett sådant möte. 

2.7.3. Better Training for Safer Food 

[Utb, EU] 

SCAW upplåter personal som lärare och 

samarbetar med IZSAM, Teramo och deltar i 

Better Training for Safer Food (BTSF)-

utbildningar, såsom utbildningarna ”Animal 

Welfare in Pig production” och “Killing for 

depopulation purposes”. 

UTFÖRT: SCAW har under 2019 deltagit som 

lärare på kursen Animal Welfare in Pig 

production i Herning i Danmark och i Garrel i 

Tyskland. 

2.7.4. Djurvälfärd och integration 

[Utb, Kom] 

SCAW genomför ett pilotprojekt för utbildning 

av skolbarn i särskilt utsatta områden i empati 

för djur med hundar som modell. Syftet är att 

testa ett utbildningskoncept om djur för barn 

från framförallt andra länder och kulturer i 

åldern 10-12 år (motsv. mellanstadiet), för att 

se hur utbildning, möte och interaktion med 

hundar kan påverka barns kunskap om, empati 

för och förhållningssätt till djur, samt testa 

genomförbarheten av det föreslagna 

arbetssättet. Genom att utbilda barn om 

hundar ökar sannolikheten att hundar och 

andra djur behandlas väl. 

UTFÖRT: Pilotprojektet har utförts på en skola i 

Örebro, samt en skola i Uppsala under tiden ht 

2018 till vt 2019. Barn har fått möta och 

interagera med utbildade hundar och lärt sig 

om djurs behov och rättigheter och även själva 

fått upptäcka glädjen i att umgås med djur. 

Projektet har  redovisats samt presenterats på 

seminariet om djurunderstödda interventioner 

(se ovan).  

2.7.5. Swedish/Baltic cooperation 

for low bacterial resistance, animal 

welfare, human health, environment 

SCAW beviljades 500 000 SEK av Svenska 

institutet för projektet Swedish/Baltic 

cooperation for low bacterial resistance, 

animal welfare, human health, environment 

finansierat av Svenska institutet. Dessa pengar 

används till att stärka samarbetet inom 

NordCAW där de baltiska länderna numera 

ingår, inrätta ett Baltiskt nätverk med experter 

inom djurvälfärd, antibiotikafrågor och 

humanhälsa, samt identifiera svårigheterna 

med att implementera EU:s lagstiftning inom 

områden som berör livsmedelssäkerhet, m.m.  



UTFÖRT: SCAW har under 2019 slutfört 

projektet (SI). Projektets sista aktiviteter inom 

Antibiotic Stewardship, genomfördes under 

våren 2019. Svenska experter föreläste i de tre 

baltiska länderna vilket även ledde till fortsatta 

kontakter och samarbeten.  

Sammanfattningsvis har projektet lett till ett 

stärkt samarbete mellan de Nordiska och 

Baltiska länderna, vilket har lett till en 

gemensam forskningsansökan samt till 

finansiering från NKJ för Nordisk-Baltiska 

seminarier och workshops om djurvälfärd och 

antibiotikaresistens, samt One Welfare under 

2020 och 2021. Vidare kommer Lettland att 

ansöka om att stå värd för en NordCAW-

konferens under 2021.  

Hela projektet slutredovisades i augusti 2019. 

Slutrapportering och den ekonomiska 

redovisningen har godkänts av SI. 

2.7.6. Seminarier/Workshops/Möte

n [Exp, Fo, Utb, Kom, NKP, EU]. 

SCAW medverkar till samordningsvinster 

genom att sammanföra olika myndigheter för 

diskussioner om aktuella frågor inom 

djurskydd- och djurvälfärd 

SCAW verkar för att nya konstellationer och 

nätverk bildas, att samarbeten förstärks och 

att samtal vidgas genom att samordna, stötta 

och erbjuda träffar och möten för diverse 

myndigheter och näringen. 

2.7.7. SCAWs 10-årsjubileum [Exp, 

Fo, Utb, Kom, NKP, EU] 

SCAW anordnar under 2019 ett 10-årsjubileum 

där vi blickar framåt med utgångspunkt av vad 

som hittills åstadkommits. Vi bjuder in 

representanter för EU-kommissionen, 

Europaparlamentet, svenska regeringen, 

samarbetspartners samt forskare och experter. 

UTFÖRT: SCAW:s 10-årsjubileum samlade över 

100 personer  på Ultuna i Uppsala den 8 maj 

för att fira SCAW:s arbete med 

djurvälfärdsfrågor. Dagen bjöd på en rad 

intressanta föreläsningar från ledande forskare 

inom djurvälfärd, EU-parlamentariker och 

SCAW:s egen personal.  

SCAW:s arbete som kontaktpunkt för 

slaktfrågor och PARERE (validering av 

alternativa metoder till djurförsök) belystes 

genom dialog mellan SCAW och näringen. 

Dagen avslutades med att SCAW:s  

föreståndare, Viveka Hillegaart, blickade 

framåt mot 10, 20, kanske 100 ytterligare 

verksamma år för SCAW med viktigt arbete 

inom djurvälfärdsområdet  



2.7.8. Möten med näringen [Utb, 

Kom] 

SCAW för en dialog om djurskydds- och 

djurvälfärdsfrågor med näringen. I nätverket 

finns representanter för små och större 

producenter, unga lantbrukare, m.fl. SCAW 

inbjuder näringen en gång om året till ett 

seminarium om aktuella frågor. Tema gris och 

grisproduktion upprepas 2019 på begäran.  

UTFÖRT: Den 22 mars 2019 anordnade SCAW, 

ett seminarium om grisproduktion och 

forskning med fokus på senaste rönen inom 

grisforskning. Denna gång deltog ett flertal 

djurskyddshandläggare samt näringen. 

2.7.9. Utbildningsdag för politiker, 

tjänstemän och inköpare på regional och 

kommunal nivå [Utb] 

SCAW genomför ett utbildningstillfälle om 

djurskydd/djurvälfärd i samband med 

upphandling för politiker, tjänstemän och 

inköpare på regional och kommunal nivå. Detta 

sker i samarbete med SLU Framtidens mat. 

UTFÖRT: Den 24 oktober anordnade SCAW ett 

seminarium om upphandling och inköp med 

fokus på folkhälsa och djurvälfärd med syfte 

att lyfta de svenska mervärdena och att belysa 

värdet av god djurvälfärd. Seminariet 

inkluderade inspirerande exempel från 

verkligheten där kommuner och regioner 

lyckats med att upphandla produkter från djur 

med god djurvälfärd och där varuplacering och 

reklam i matvaruhandeln påverkat 

konsumenternas konsumtionsmönster i positiv 

riktning. Seminariet tog även upp olika 

märkningar och vad dessa märkningar kan 

erbjuda för att stärka upp produkter (tex 

märkningen från Sverige), Seminariet tog också 

upp problemet med och information om ett 

omfattande matfusk.  

2.7.10. Utbildningar om försöksdjur 

för de djurförsöksetiska nämnderna [Fo, 

Utb] 

SCAW erbjuder fortsatt grundutbildning i 

djurförsöksetisk prövning i samarbete med 

Jordbruksverket för att förstärka kunskaperna 

hos ledamöterna i de regionala 

djurförsöksetiska nämnderna. Syftet är också 

att ledamöterna från landets regionala 

djurförsöksetiska nämnder ska träffas och 

jämföra normer och arbetssätt för att öka 

harmoniseringen mellan de olika nämnderna. 

Samtliga ledamöter, inklusive ordförande och 

sekreterare, ska ha genomgått utbildningen 

inom varje mandatperiod (4 år).  

UTFÖRT: Inte utfört under 2019. 

2.7.11. Kurs om försöksdjur och andra 

djurslag för länsstyrelsepersonal [Fo, Utb] 

SCAW kommer att erbjuda efterfrågad fort- 

och vidareutbildning för länsstyrelsens 

kontrollpersonal som omfattar 

försöksdjurskontroll, avel på sällskapsdjur och 

fjäderfähållning i större besättningar. 

UTFÖRT: SCAW genomförde, i samarbete med 

koordinator för försöksdjursfrågor på SLU en 

kurs i försöksdjurskunskap för kontrollpersonal 

på länsstyrelsen. Kursen omfattade lagstiftning 

och hållande av de vanligaste 

laboratoriedjuren.  



Kurs i avel på sällskapsdjur och fjäderfähållning 

i större besättningar planeras till kommande 

år.  

2.7.12. Webbaserade fort- och 

vidareutbildningar [Exp, Fo, Utb] 

SCAW erbjuder webbutbildningar för 

besättningsveterinärer, länsstyrelsepersonal 

(djurskyddshandläggare, länsveterinärer, 

bygghandläggare, jurister, rådgivare) samt 

djurhållare. Kurserna ger fördjupad kunskap 

inom området med bedömningar på individ- 

och besättningsnivå och innehåller 

övningsmoment. SCAW ska ta fram ytterligare 

webbutbildningar. Förutom de 

webbutbildningar som erbjuds sedan tidigare 

(Djurskyddsbedömning Gris, Hantering av 

djurskyddsbrott, Seminarium om Häst samt 

Seminarium om Försöksdjur) kommer en eller 

flera webbutbildningar att erbjudas under 

2019. 

UTFÖRT: SCAW har erbjudit ett antal 

webbaserade kurser och seminarier. Under 

2019 har SCAW live-streamat men även spelat 

in seminarier som kan ses i efterhand via 

SCAW:s hemsida. 

2.7.13. Fort- och vidareutbildning av 

näringen m.fl. [Exp, Utb, NKP] 

SCAW arbetar kontinuerligt med uppdatering 

och utveckling av det svenska DISA-materialet, 

d.v.s. det webbaserade utbildningsmaterialet

gällande djurskydd vid slakt och annan

avlivning. Webbmaterialet läggs över på

webbportalen WordPress. Gradvis blir allt

större delar av materialet tillgängligt även på

engelska och kinesiska.

SCAW håller två workshops (en för slakt av nöt, 

får och gris samt en för fjäderfä), tillsammans 

med KRAV, riktade till de djurskyddsansvariga 

på slakterierna och andra relevanta 

personalkategorier. För externa certifierare 

utgör dessa workshops, fortbildning. 

UTFÖRT: SCAW höll i samarbete med KRAV för 

tredje året i rad träffar för djurskyddsansvariga 

på svenska slakterier samt de tredjeparts-

certifierare som arbetar på uppdrag av KRAV. 

Vid dessa träffar skedde fortbildning kring 

forskningsprojekt på slaktområdet, 

uppdateringar kring lagstiftningsändringar och 

diskussioner kring aktuella punkter med 

djurskyddsrelevans för slakterierna. DISA-

materialet har delvis uppdaterats under året 

med bland annat nya laghänvisningar, till följd 

av införandet av nya djurskyddslagen. DISA-

materialet har översatts till engelska.  

2.7.14. Seminarium om nya 

djurskyddslagen för polis, åklagare, 

kontrollpersonal m.fl. [Utb] 

SCAW arrangerar ett informationstillfälle om 

den ”Nya djurskyddslagen” som träder i kraft 

den 1 april 2019 för länsstyrelsepersonal, 

poliser, åklagare, domare, m.fl. 

UTFÖRT: Ej genomfört 2019. 

2.7.15. Fort- och vidareutbildning om 

revision av slakterier för länsstyrelsens 

personal [Utb] 

SCAW arrangerar en utbildning om revision av 

slakterier. Målgrupp för utbildningen är 

länsstyrelsens personal.  

UTFÖRT: Ej utfört då länsstyrelserna inte 

prioriterar denna utbildning. 



2.7.16. Hantering av djur i samband 

med naturkatastrofer och andra kriser 

[Utb]  

SCAW arrangerar ett nationellt seminarium om 

djurskydd vid kriser efter förfrågan från Lena 

Englund (DG Health and Food Safety, 

Directorate F: Health and Food) och andra. 

UTFÖRT: Den 4 juni 2019 arrangerade SCAW 

ett seminarium om djurvälfärd vid 

naturkatastrofer såsom torka, bränder och 

kemikalieolyckor. Seminariet fokuserade på 

hur vi ska förbereda oss på framtida 

naturkatastrofer för att minimera påverkan på 

djur och deras välfärd.  

Föreläsare presenterade att långvarig torka 

kan leda till foderbrist och långa slaktköer, 

bränder kan kräva snabb evakuering av djur, 

stormar kan orsaka långvariga strömavbrott 

och kommunikations- och 

transportsvårigheter. Seminariet delgav  

erfarenheter från drabbade län samt råd från 

experter på Sveriges myndigheter och från 

European Commission, Health and Food 

Safety, Directorate F- Health and Food. Åttio 

personer närvarade för att lära sig mer om hur 

vi kan förbereda oss för kriser och hur vi på 

bästa sätt agerar med tanke på djurskydd.  

2.7.17. Seminarium om djurturism 

SCAW arrangerar ett seminarium om 

djurturism tillsammans med avdelningen för 

miljökommunikation, institutionen för stad och 

land, och SLU Framtidens djur, natur och hälsa. 

Utfört:  SCAW anordnade tillsammans med 

avdelningen för miljökommunikation, 

institutionen för stad och land, och SLU 

Framtidens djur, natur och hälsa 27-28 augusti 

ett tvärvetenskapligt symposium/workshop om 

värderingar och utmaningar inom djurturism 

(Instagranimal). Symposiet samlade ett 30-tal 

svenska och internationella experter inom 

djurturism policies, djurturism och 

bevarandebiologi och hållbarhet, relationer 

mellan djur och människor, jaktsociologi, 

antropologi, filosofi, djurvälfärd och djuretik 

som diskuterade djurvälfärd, djurens roll och 

våra relationer till djuren inom eko-, jakt- och 

agri-turism.  

Över två dagar deltog ca 50 personer. 

Instagranimal fick en hel del medial 

uppmärksamhet. En rapport från symposiet 

kommer att ges ut.  

Foto: Mattias Nyström 



Seminarium om 2.7.18. 

hundsmuggling 

SCAW anordnar tillsammans med Svenska 

Djurskyddsföreningen och Djurens vänner ett 

seminarium om hundsmuggling. 

Utfört: SCAW anordnade tillsammans med 

Svenska Djurskyddsföreningen och Djurens 

vänner ett seminarium om hundsmuggling. 

Under seminariet deltog föreläsare från SCAW, 

SVA, Tullverket, Länsstyrelsen, 

Jordbruksverket, FVE, SKK och Djurens 

vänner.  Alltifrån djurskydd, djurvälfärd, 

smittskydd till försäljnings- och 

marknadsföringsstrategier samt 

myndigheternas arbete med att stoppa 

hundsmugglingen togs upp. Dagen avslutades 

med en paneldiskussion kring hur vi 

gemensamt kan komma vidare i arbetet. 

Seminariet var välbesökt med över hundra 

deltagare.   

2.7.19. Övriga 

seminarier/workshops/möten [Utb, Kom] 

SCAW anordnar möte för tillståndshavare och 

djurskyddsorgan för dem som hanterar 

djurförsök inom vilt-, fisk- och fågelforskning. 

SCAW arrangerar ett möte tillsammans med 

Centrala djurförsöksetiska nämnden om 

betydelsen av utvärdering av djurförsök i 

efterhand och hur detta ska utformas/utföras 

för att förbättra för djuren och underlätta 

forskning. SCAW bjuder in till en fysisk träff för 

myndigheter som arbetar med alternativ till 

djurförsök (PARERE). SCAW anordnar ett 

seminarierum om kommunikation och ”Culture 

of Care” för främjande av djurens välfärd för 

försöksdjursnäring och intressenter inom detta 

område. 

UTFÖRT: Ovan nämnda seminarier skjuts på 

framtiden.  Den 5 november 2019 anordnade 

SCAW tillsammans med plattformen SLU 

Framtidens djur, natur och hälsa ett 

seminarium om djurunderstödda insatser där 

hundarnas välfärd i denna typ av verksamhet 

var under diskussion.  





Foto: Carla Karlsson 





3 Kanslifunktioner 2019 

3.1 Inkommande uppdrag [Kom] 

Från 1 april 2019 består SCAW:s  styrgrupp av 

följande 5 ordinarie ledamöter från SLU; Harry 

Blokhuis, Linda Keeling, Rauni Niskanen, Anna 

Wallenbeck,och Ulf Emanuelson. Styrgruppen 

har även följande adjungerade ledamöter: 

Lena Odland, Näringsdepartementet; Helena 

Elofsson, Jordbruksverket; Ingrid Ragnarsson, 

länsstyrelsen; Michael Axelsson, Göteborgs 

Universitet och Anna Lindgren, 

Livsmedelsverket. SCAW:s styrgrupp fastställer 

verksamhetsplanen och sätter även övriga 

ramar och inriktning för verksamheten.  

SCAW diarieför och upprättar dokument 

fortlöpande och registrerar in- och utgående 

handlingar i ärendehanteringssystemet Public 

360. Remisshantering och att vara behjälplig

med diarieföring, handräckning och personal åt

det vetenskapliga rådet för djurskydd är en

väsentlig del av kansliets arbete.

Samverkansverktyget SharePoint och SCAW:s

egen server används som samlingsplats för

arbetsmaterial och ärendehantering. SCAW

kommer att arbeta för att få ett väl fungerande

ärendehanteringssystem.

UTFÖRT: SCAW har svarat på fyra remisser 

under året. SCAW har med hjälp av IT-

avdelningen utrett möjligheten att skapa ett 

ärendehanteringssystem och har kommit en 

bit på väg. SCAW har under året skrivit 17 olika 

yttranden i olika inkommande djurskydds- och 

djurvälfärdsfrågor från framförallt myndigheter 

och veterinärer.  

3.2 Expertfunktion [Exp, Kom, EU] 

SCAW planerar för flera tjänster och/eller 

projektanställningar för att nyttiggöra SCAWs 

resurser maximalt. 

UTFÖRT: Med anledning av en utvärdering av 

SCAW och SLUs vetenskapliga råd för 

djurskydd har planerna på ytterligare 

anställningar lagts på framtiden.  

3.3 Kommunikationsplan [Kom] 

SCAW uppdaterar kommunikationsplanen och 

de mål som satts upp där. SCAW kommer att 

diskutera nyhetsbrev och att ha en intern 

seminarieserie på SLU om djurskydd och 

djurvälfärd, gärna i samverkan med SLU 

Framtidens djur, natur och hälsa eller Centre of 

Excellence Science in Animal Welfare. 

SCAW förstärker kommunikationen med 

nationella och internationella aktörer inom 

djurvälfärdsområdet med avsikt att profilera 

SCAW och SLUs arbete inom detta område. 

Detta görs för att även fortsättningsvis 

etablera ett hållbart varumärke för 

djurvälfärdsfrågor på SCAW och SLU. 

UTFÖRT: SCAWs kommunikationsplan har 

uppdaterats under 2019. Nyhetsbrev och 

seminarieserie har inte varit aktuella under 

2019. 

3.4 Översyn av Vision och 

strategidokument [Kom] 

Under 2019, efter 10-årsjubileet görs en 

översyn av framtidens ”Vision och 

strategiplan” inför verksamhetsplanen 2020. 

UTFÖRT: På grund av fakultetens pågående 

strategiarbete senarelägger SCAW  

uppdateringen av visionen och strategiplanen 

för att dessa ska kunna vara i linje med 

varandra. Strategidokumentet 2015-2018, har 

uppdaterats och är förlängd till 2020.  



3.5 Hemsida, publikationer [Exp, Fo, Kom, NKP, EU] 

SCAW uppdaterar hemsidan kontinuerligt. SCAW publicerar vetenskapliga och populärvetenskapliga 

artiklar som medarbetare varit delaktiga i på hemsidan. 

UTFÖRT: SCAW har under 2019 till viss del uppdaterat utseendet på hemsidan. Därtill har hemsidan 

uppdaterats med nya publikationer och yttranden från SLUs vetenskapliga råd för djurskydd. 

SCAW har videofilmat ett flertal seminarier och lagt detta på sin hemsida, SCAW öppna också upp för 

att delta via videolänk eller streaming av seminarier och övriga aktiviteter.   

Vidare utveckla SCAW de administrativa arbetssätten för att minskar mailen och ökar tillgängligheten 

till dokument mm. samt att har ett transparant arbetssätt. 



Utvärdering av SCAW:s arbete under 2019 utifrån 2019 års arbetsplan, i 

tabellform 
Arbetsplan och verksamhet Uppgifter Genomfört 

Ja Nej Delvis 

1.1 Kontaktpunkt om skydd av djur vid tidpunkten för slakt 
och annan avlivning 
SCAW: 

 arbetar som nationell kontaktpunkt (NKP) om
skydd av djur vid tidpunkten för avlivning,

 samarbetar med myndigheter, andra centra,
institutioner vid SLU och övriga universitet, inom
och utom Sverige,

 verkar som expertfunktion för svenska
myndigheter och näringen,

 följer upp SCAW:s initiativ till samarbete mellan de
övriga medlemsstaters NKP:s,

 träffar medlemsländernas NKP:s,
 arbetar med utbildningsmaterialet ”Djurvälfärd I

samband med Slakt och annan Avlivning”, DISA,
inom NKP:s ansvarsområde,

 gör DISA-materialet tillgängligt inom hela EU och
de i Sverige som arbetar på slakterier och inte kan
svenska genom översättningen till engelska.

Exp, NKP, 
EU 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1.2 PARERE 
SCAW: 

 arbetar som nationell kontaktpunkt (NKP) för
prioritering av validering av alternativa metoder till
djurförsök,

 utvecklar NKP:s uppgift att informera och inhämta
bedömningar från expertis på nationell nivå och
ansvarar för koordinering och besvarar frågor som
kommissionen ställer om föreslagna metoders
lämplighet,

 ökar samarbetet med de svenska regulatoriska
myndigheterna för att effektivisera samverkan
inom PARERE-nätverket,

 stimulerar ett nordiskt samarbete med NKP:s,
 anordnar, om förutsättningar ges, ett fysiskt möte

mellan nordiska/baltiska NKP för PARERE och
ländernas ansvariga myndigheter,

 anställer ev. en person på timmar för att stödja
PARERE-nätverket.

Exp, NKP, 
EU 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

2.2 European Union Reference Centres for Animal Welfare 
SCAW: 

 samarbetar med nuvarande europeiska
referenscentra för djurskydd och djurvälfärd (gris),

EU X 



Arbetsplan och verksamhet Uppgifter Genomfört 

Ja Nej Delvis 

 verkar för fler utlysningar från kommissionen om
flera referenscentra ”European Union Reference
Centres for Animal Welfare”.

X 

2.3 OIE 
SCAW: 

 ansöker om att bli ett OIE-djurvälfärdscentra.

Exp, Fo, 
EU X 

2.4 ISO 
SCAW: 

 arbetar vidare med de ISO-standarder som berör
djurskydd/djurvälfärd.

Exp, Fo, 
EU X 

2.5 EuroFAWC 
SCAW: 

 som medlem i EuroFAWC anordnar 2019 års
konferens tillsammans med Jordbruksverket.

Exp, Fo, 
EU X 

2.6 Forskningsnätverk och Råd 
SCAW ingår i: 

 Näringsdepartements och Jordbruksverkets
nätverk, råds-, dialog- och referensgrupper,

 Nationella myndighetsgrupper med undergrupper
för försöksdjur,

 Nationella och internationella samverkansgrupper
för försöksdjursfrågor.

Exp, Fo, 
Utb, Kom, 
EU 

X 

X 

X 

2.7 Samarbeten/projekt 
SCAW: 

 samarbetar med andra centra/expertnätverk,
institutioner

 arbetar med projekt om djurskyddsföreskrifter,
 samarbetar inom ERASMUS+-projektet HERMES,
 arbetar med utbildnings- och integrationsprojekt,
 verkar som är behjälplig med diarieföring,

handräckning och personal för SLUs vetenskapliga
råd för djurskydd.

Exp, Fo,  
Utb, Kom, 
EU 

X 

X 
X 
X 

X 



Arbetsplan och verksamhet Uppgifter Genomfört 
  Ja Nej Delvis 

2.8 Seminarier/Workshops/Möten 
SCAW: 

 arrangerar konferenser och workshops, sprider och 
ökar kunskapen om djurskydd, kontroll och 
djurvälfärdsforskning, 

 stimulerar till och skapar diskussion kring ämnes- 
och forskningsområdet djurvälfärd, 

 arrangerar utbildning för länsstyrelsens 
kontrollpersonal om försöksdjurskontroll,  

 arrangerar utbildning för länsstyrelsens 
kontrollpersonal om avel på sällskapsdjur och 
fjäderfähållning, 

 arrangerar möte med näringen och länsstyrelsen 
om grisproduktion och välfärd, 

 ger utbildning i djurförsöksetisk prövning för 
djurförsöksetiska nämnderna, 

 arrangerar SCAW:s 10-års jubileum 
 håller två workshops om djurvälfärd vid slakt till 

djurskyddsansvariga på slakterier, 
 ger information om nya djurskyddslagen för 

länsstyrelsens personal, poliser m.fl., 
 ger utbildning om djurskydd/djurvälfärd i samband 

med upphandling, 
 erbjuder webbaserade föreläsningar från våra 

seminarier, 
 ger seminarium om djurskydd vid krishantering,  
 ger seminarium om Culture of Care, samt, om 

förutsättning ges, 
 arrangerar ett möte om regelverk och 

implementering för tillståndshavare och 
djurskyddsorgan för djurförsök inom vilt-, fisk-, och 
fågelforskning, 

 arrangerar ett möte med Centrala 
djurförsöksetiska nämnden, om tillämpningen av 
utvärdering i efterhand av djurförsök, 

 bjuder in till ett möte för myndigheter som arbetar 
med alternativ till djurförsök (PARERE). 

 

Exp, Fo, 
Utb, Kom, 
NKP, EU  
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3. Kanslifunktion 2019  

   

3.1 Inkommande uppdrag 
SCAW: 

 diarieför dokument löpande, 
 arbetar för att få ett väl fungerande 

ärendehanteringssystem. 

Kom 
 

 
 
X 
X 

  

3.2 Expertfunktion 
SCAW: 

Exp, Kom, 
EU 

 
 
 

  



Arbetsplan och verksamhet Uppgifter Genomfört 

Ja Nej Delvis 

 undersöker möjligheten att anställa fler för att
utföra SCAW:s uppgifter,

 besvarar snabbt frågor/uppdrag,
 ger tid för medarbetare att skriva vetenskapliga

uppsatser och andra artiklar.

X 

X 
X 

3.3Kommunikation 
SCAW: 

 uppdaterar kommunikationsplanen
 skriver nytt strategi dokument för 5 år framåt
 ger ut ett nyhetsbrev som kan prenumereras av

intressenter
 startar en intern seminarieserie på SLU om Animal

behaviour and animal welfare.

Kom 

X 
X 
X 

X 

3.4  Översyn av Vision och strategidokument 
SCAW: 

 gör en översyn av framtidens ”Vision och
strategiplan” inför verksamhetsplanen 2020

 skriver en ny 5-årig strategidokument

Kom 

X 

X 

3.5 Hemsida, publikationer 
SCAW: 

 uppdaterar hemsidan löpande,
 publicerar egna artiklar (utredningar, vetenskapliga

och populärvetenskapliga artiklar) på hemsidan.

Exp, Fo, 
Kom, NKP, 
EU, 

X 
X 
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