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CV Charlotte (Lotta) Berg 
 
KONTAKTINFORMATION 
 
Bostad: Trumpetaregården, Norra Lundby, SE-532 93 Axvall, 0511-17331, 0708-812 814 
 
Arbete: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges Lantbruksuniversitet, Box 234, 
532 23 Skara, 0511-67107. Lotta.Berg@slu.se, https://internt.slu.se/cv-originalen/lotta-berg/   
 

 
 
 
ANSTÄLLNINGAR 
 
Nuvarande anställning, sedan maj 2015:  
Professor i husdjurens miljö och hälsa (fakultetsprofessur), vid Institutionen för husdjurens 
miljö och hälsa, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Skara, Sverige.  
 
Tidigare anställningar:  

• Lektor i djurskydd, vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Fakulteten för 
veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara, 2008-
2015. 

• Veterinärinspektör vid Jordbruksverket, Jönköping, och vid Djurskyddsmyndigheten, 
Skara, 2004-2008.  

• Forskare, och dessförinnan doktorand, vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, 
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet, 
Skara, 1993-2004. 

• Assistant Specialist vid Department of Veterinary Medicine and Epidemiology, 
University of California, Davis, USA, 1997. 

• Längre och kortare anställningar som distriktsveterinär/vikarie vid Vara 
Veterinärstation 1992-1996. 
 

 
 
BAKGRUND OCH VERKSAMHET 
 
Universitetsexamina:  
Veterinärexamen (MSc), leg vet: december 1992 (SLU, Uppsala).  
Doktorsexamen (PhD) i husdjurshygien: september 1998 (SLU, Skara).  
Docentkompetens: 2003. 
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Huvudsakliga forsknings- och arbetsområden: 
• Forskning och forskningsprojektledning inom inhysning, skötsel, djur- och smittskydd 

för lantbrukets djur (i synnerhet fjäderfä men även nöt, gris och får) samt odlad fisk på 
besättningsnivå och i samband med slakt. Djurskyddsaspekter på slakt och avlivning, 
inklusive smittskyddsavlivningar, av tamdjur. 

• Djurskyddslagstiftning och djuromsorgsprogram, inklusive offentlig och privat 
kontroll. 

• Kopplingar mellan vilt och tamdjur, inklusive djurskydd och zoonotiska sjukdomar 
(One Health). 
 

Undervisning:  
 
Djurskydd för veterinärstudenter, agronom/husdjursvetenskapsstudenter, etologi- och 
djurskyddsstudenter och andra på grund- och avancerad universitetsnivå. Fortbildningskurser 
för yrkesverksamma veterinärer och djurskyddsinspektörer m.fl. Även handledning av MSc-
examensarbetare och doktorander. 
 
Pågående uppdrag i urval: 
 

• Ordförande för Vetenskapliga Rådet för djurskydd (10 %), SLU 
• Arbetar 25 % för Nationellt Centrum för Djurvälfärd, som är organiserat under SLU, 

inklusive 15 % som kontaktpunkt slakt för EU-förordning 1099/2009, med 
koordinering av frågor kring djurskydd vid slakt och avlivning, stöd åt myndigheter 
och företag.  

• Medlem av styrgruppen för nätverket “One Health Sweden”. 
• Medlem av Veterinärförbundets djurskyddsarbetsgrupp. 
• Medlem av Näringsdepartementets nationella djurskyddsnätverk. 
• Avdelningschef, institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU Skara (15-20 

medarbetare) 
• Medlem av ledningsgruppen, institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU Skara 

 
Avslutade uppdrag i urval (senaste 10 åren): 
 

• Ordförande för FVEs (Federation of Veterinarians of Europe) djurskyddsarbetsgrupp 
2014-2019. 

• Ordförande för styrgruppen för nätverket “One Health Sweden” 2014-2015 
(tvåårsrotation). 

• Sekreterare i ECAWBM (European College of Animal Welfare and Behavioural 
Medicine, en nivå-2-specialistorganisation för veterinärer på Europanivå) 2015-2017 

• Under 2012-2015 medlem av EFSAs (European Food Safety Authority) panel för 
djurhälsa och djurskydd, Parma.   

• Medlem i EFSAs arbetsgrupp för djurskydd vid slakt av fjäderfä, 2018-2019, och även 
ett antal tidigare arbetsgrupper inom EFSA. 

• Medlem av fakultetsnämnden, Fakulteten för Veterinärmedicin och 
Husdjursvetenskap, SLU, 2010-2012. 

• Vicedekan med ansvar för forskning och forskarutbildning, Fakulteten för 
Veterinärmedicin och Husdjursvetenskap, SLU, 2010-2012. Under samma period 
medlem av dekanrådet samt ordförande för Forskarutbildningsnämnden (FUN). 
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Övriga meriter och utmärkelser 
 
Innehar titeln European Specialist in Animal Welfare Science, Ethics and Law (vilket innebär 
att man är Diplomate inom the European College of Animal Welfare and Behavioural 
Medicine, subspeciality Animal Welfare Science, Ethics and Law), ECAWMB-AWSEL. 
 
Mottagare av World Veterinary Associations Animal Welfare Award 2017 
(https://www.youtube.com/watch?v=KGCO4_F_quc&feature=youtu.be) 
 
 
PUBLIKATIONER 
 
Artiklar i internationella refereegranskade tidskrifter: 64.  
EFSA-rapporter: 27.  
Artiklar i Svensk Veterinärtidning: 38.  
Kongressrapporter/abstracts: 107.  
Institutionsrapporter och SLU-rapporter: 19.  
Fackpress, populärvetenskapligt: 66 
Redaktör: 3 
Bokkapitel: 6 
Övrigt: 9 
 
 
PRIVAT 
 
Är född 1968 i Stockholm, västgöte sedan 1993, gift sedan 1998, har två nu myndiga barn, 
och är bosatt i Varnhems församling utanför Skara. Mitt stora fritidsintresse är fågelskådning, 
och jag är ordförande i Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige, och ansvarig för 
Hornborgasjöns fältstation.  
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