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Kompetensutveckling och 

digitalisering inom 

djurskyddskontrollen

Regeringen uppdrar åt Jordbruksverket att, efter samråd med 

länsstyrelserna, 

• genomföra åtgärder för att stödja kompetens-utvecklingen och 

utvecklingen av digitala verktyg som

• underlättar genomförandet av inspektioner och övrigt kontrollarbete

• bidrar till att öka kvaliteten, likvärdigheten och effektiviteten i 

djurskyddskontrollen.

Jordbruksverket tilldelades 8 miljoner för uppdraget som helhet.

Uppdraget pågått under 2017-2019

Slutredovisning till Näringsdepartementet i februari 2020



Kompetensutveckling och 

digitalisering inom 

djurskyddskontrollen

Jordbruksverkets två huvudspår i uppdraget:

 Mobil djurskyddskontroll – utveckling av digitalt verktyg för att 

registrera kontrollresultat i fält

 KuDoS (kontrollutbildning för djurskydd och samsyn) –

utveckling av webbaserad utbildning i att utföra 

djurskyddskontroll



Mobil djurskyddskontroll

Digitalt verktyg som hjälpmedel i fält



Mobil djurskyddskontroll

Utveckla och leverera ett digitalt verktyg för 

djurskyddskontrollen som bl.a. innebär

• kontrollresultat fylls i direkt i kontrollplattan som sedan 

förs över till DSK

• aktuell lagstiftning och vägledning för varje 

kontrollpunkt kan tas fram och läsas under kontrollen. 

• sammanställt kontrollresultat i plattan som kan visas för 

djurhållaren



Vad vill vi uppnå? Effektmål

• Underlätta och effektivisera genomförandet av 

djurskyddskontrollerna

• Mer likvärdiga kontroller

• Effektivisera och underlätta det administrativa 

efterarbetet vid en djurskyddskontroll
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KuDoS

Kontrollutbildning för Djurskydd och Samsyn. 



KuDoS

Uppdrag inom livsmedelsstrategin som ska bidra till att öka kvalitén, 

likvärdigheten och effektiviteten i djurskyddskontrollen. 

Utbildningsmål:

• Få samsyn mellan kontrollerande personal

• Uppnå en effektivare och mer likvärdig kontroll

• Få större förtroende hos djurhållare

• Att kvalitén i kontrollen höjs

Deltagaren ska:

• känna trygghet i hur en kontroll ska genomföras

• självständigt kunna planera och genomföra en kontroll

• känna trygghet i att bemöta djurhållare samt förstå sin egen roll i samtalet

• förstå hur lagstiftningen sätter ramar för kontrollen

• känna sig trygg i sin myndighetsroll och professionell i sin yrkesroll
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KuDoS

4 moduler med tillhörande avsnitt

1. Kontrolluppdraget

2. Myndighetsrollen

3. Kontrollmetodik

4. Kommunikation och bemötande
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KuDoS

Spel där deltagaren gör en fiktiv kontroll

Presenterar kontrollmetoden
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http://bit.ly/32H7ITY
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KuDoS

Kommunikation och bemötande
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KuDoS

Avslutas med ett kunskapsprov

Efter godkänd utbildning får deltagaren ett diplom 
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KuDoS

Utbildningen har sedan februari 2020 funnits tillgänglig för 

alla medarbetare som arbetar med djurskyddskontrollen.

Utbildningens omfattning är uppdelad i aktiv studietid och 

total studietid.
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Tack!
…. och nu frågor


