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1   Fristående examina 
 
1.1  Anordnande av fristående examina 
 
Examenskommissionerna som tillsätts av Utbildningsstyrelsen och består av representan-
ter för arbetsgivare, arbetstagare, lärare och vid behov självständiga yrkesutövare ansvarar 
för anordnandet och övervakningen av fristående examina samt utfärdar examensbetyg. 
Examenskommissionerna gör ett avtal om anordnande av fristående examina med utbild-
ningsanordnarna och vid behov med andra sammanslutningar och stiftelser. Fristående 
examina kan inte anordnas utan giltigt avtal med examenskommissionen. 
 
1.2  Avläggande av fristående examen 
 
Fristående examen avläggs genom att examinanderna vid examenstillfällen i praktiska 
arbetsuppgifter påvisar det kunnande som förutsätts i examensgrunderna. Varje examens-
del ska bedömas skilt för sig. Bedömningen görs som ett samarbete mellan representanter 
för arbetsgivare, arbetstagare och undervisningssektorn. Inom branscher där det är vanligt 
med självständiga yrkesutövare tas även denna part i beaktande vid valet av bedömare. 
Bedömningen godkänns slutligen av examenskommissionen. Examensbetyg kan beviljas 
då examinanden har avlagt alla examensdelar som krävs med godkänt vitsord.  
 
1.3  Grunderna för fristående examen 
 
I examensgrunderna fastställs vilka delar och eventuella kompetensområden som hör till 
examen, uppbyggnaden av examen, den yrkesskicklighet som krävs i de olika examens-
delarna, bedömningsgrunderna (föremålen och kriterierna för bedömningen) samt sätten 
att påvisa yrkesskicklighet.  
 
En examensdel utgör ett delområde inom yrket som går att avskilja från den naturliga 
arbetsprocessen till en självständig helhet som kan bedömas. Kraven på yrkesskicklighet 
som beskrivs i de olika examensdelarna koncentrerar sig på de centrala funktionerna och 
verksamhetsprocesserna inom yrket samt på yrkespraxis inom den aktuella branschen. De 
omfattar även färdigheter som allmänt behövs i arbetslivet, till exempel sociala färdig-
heter. 
 
Föremålen och kriterierna för bedömningen är härledda ur kraven på yrkesskicklighet. 
Föremålen för bedömningen anger de kunskapsområden som man vid bedömningen 
fäster särskild vikt vid. Definitionen av dessa föremål underlättar också bedömningen av 
den aktuella arbetsprocessen. Bedömningen ska täcka alla de föremål för bedömning som 
beskrivs i examensgrunderna. Kriterierna för bedömningen bestämmer den kvalitativa 
och kvantitativa nivån på en godkänd prestation.  
 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet innehåller preciserande anvisningar om avläggandet av 
examen. Yrkesskickligheten påvisas i allmänhet i autentiska arbetsuppgifter. Sätten att 
påvisa yrkesskicklighet kan innehålla direktiv för bl.a. hur en examensprestation vid behov 
kan kompletteras så att alla krav på yrkesskicklighet blir beaktade. 
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1.4  Personlig tillämpning i fristående examen 
 
Utbildningsanordnaren sörjer för den personliga tillämpningen vid ansökningen till en 
fristående examen och utbildning som förbereder för en fristående examen, vid 
avläggandet av examen och vid förvärvandet av den behövliga yrkesskickligheten. 
 
Vid den personliga tillämpningen ska man beakta det som föreskrivs i 11 § (952/2011) i 
lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning om studerandes rättigheter och skyldigheter. 
 
Utbildningsstyrelsen har utfärdat en särskild föreskrift om individualisering 
(43/011/2006). 
 
1.5  Bedömning av yrkesskickligheten i fristående examen 
 
Vid bedömning av yrkesskickligheten är det viktigt att ingående och noggrant granska hur 
examinanderna visar att de kan det som examensgrunderna förutsätter i kraven på yrkes-
skicklighet för den aktuella examensdelen. Vid bedömningen tillämpas de bedömningskri-
terier som fastställts i examensgrunderna. Bedömarna ska mångsidigt använda sig av olika 
och i första hand kvalitativa bedömningsmetoder. Används endast en metod, blir resul-
tatet inte nödvändigtvis tillförlitligt. Vid bedömningen beaktas bransch- och examens-
specifika särdrag i enlighet med examensgrunderna. Om examinanderna har tillförlitliga 
utredningar om tidigare påvisat kunnande, granskar bedömarna hur de motsvarar kraven 
på yrkesskicklighet i examensgrunderna. Bedömarna föreslår för examenskommissionen 
att kunnandet erkänns som en del av examensprestationen. Examenskommissionen fattar 
det slutliga beslutet om erkännande av tidigare påvisat kunnande som tillförlitligt utretts.  
 
Bedömning av yrkesskicklighet är en process där insamling av bedömningsmaterial och 
dokumentering av bedömning spelar en viktig roll. Representanter för arbetslivet och lära-
re gör på trepartsbasis en noggrann och mångsidig bedömning. Examinanderna ska klart 
och tydligt få veta hur bedömningsgrunderna tillämpas i deras eget fall. De ska också ges 
möjlighet att själva bedöma sina prestationer. Examensarrangören gör upp ett bedöm-
ningsprotokoll över examensprestationen för den aktuella examensdelen som underteck-
nas av bedömarna. Till en bra bedömningsprocess hör också att efter detta ge examinan-
derna respons på prestationerna. Det slutliga bedömningsbeslutet fattas av examens-
kommissionen. 
 
Bedömare 
De personer som bedömer examinandernas yrkesskicklighet ska ha god yrkeskunskap 
inom det aktuella området. Examenskommissionen och examensarrangören kommer 
överens om bedömarna i avtalet om anordnande av fristående examen. 
 
Rättelse av bedömning 
Examinanderna kan inom lagstadgad tid anhålla om rättelse av bedömning av den 
examenskommission som ansvarar för den aktuella examen. En skriftlig begäran om 
rättelse riktas till examenskommissionen. Examenskommissionen kan efter att ha hört 
bedömarna besluta om en ny bedömning. Det går inte att genom besvär anhålla om 
ändring av examenskommissionens beslut som gäller rättelse av bedömning. 
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1.6  Betyg 
 
Examenskommissionen beviljar examensbetyg och betyg för en eller flera avlagda exa-
mensdelar. Betyg över deltagande i förberedande utbildning ges av utbildningsanordnaren. 
Utbildningsstyrelsen har utfärdat direktiv om vilka uppgifter som ska framgå ur betygen.  
 
Betyg för en eller flera examensdelar ges på begäran. Examensbetyget, liksom betyget för 
en eller flera avlagda examensdelar, undertecknas av en representant för examenskommis-
sionen och en representant för examensarrangören. 
 
En anteckning om avlagd fristående examen i ett av Utbildningsstyrelsen godkänt yrkes-
bevis är ett intyg över avlagd examen som är jämförbart med ett examensbetyg. Examens-
arrangören skaffar och undertecknar yrkesbeviset. Yrkesbeviset är avgiftsbelagt för exami-
nanden. 
 
 
1.7  Utbildning som förbereder för fristående examen 
 
Det går inte att ställa förhandsvillkor om deltagande i utbildning på dem som deltar i fri-
stående examina. Examina avläggs ändå huvudsakligen i samband med förberedande ut-
bildning. Utbildningsanordnaren beslutar om innehållet och anordnandet av den förbe-
redande utbildningen för fristående examina i enlighet med examensgrunderna. Utbild-
ningen och examenstillfällena ska planeras utgående från examensdelarna. Den som deltar 
i utbildning som förbereder för fristående examen ska ges möjlighet att delta i examens-
tillfällen och avlägga fristående examen som en del av utbildningen. 
 
Utbildningen, som förbereder för fristående examen ska följa bestämmelserna i 11, 13, 13 
a och 16 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning. 
 
 
2   Uppbyggnaden av yrkesexamen för skötsel av och omsorg 
  om produktionsdjur 
 

2.1  Kunnande som visats i yrkesexamen för skötsel av och omsorg om 
  produktionsdjur 
 
Personer som är verksamma inom skötsel av och omsorg om produktionsdjur har arbets-
uppgifter inom lantbruket som främjar djurens välbefinnande och goda hantering. De be-
aktar i sitt arbete djurens fysiologiska behov och andra behov som anknyter till djurens 
beteende, och de kan hantera djur på ett tryggt sätt. Dessa personer använder mångsidigt 
olika maskiner och produktionsteknologi vid skötsel av produktionsdjur och vid 
övervakning och främjande av djurens välbefinnande.  
 
De arbetar självständigt och ansvarsfullt och främjar principerna för hållbar utveckling 
inom lantbruket. De identifierar farorna och hälsoriskerna i sitt arbete, kan förutse dem, 
skydda sig mot dem och iaktta lagstiftningen och anvisningarna om arbetshälsa och ar-
betarskydd. De upprätthåller sin arbets- och funktionsförmåga och håller sina kunskaper 
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om branschen uppdaterade. De kan förebygga olycksfall och agera vid olyckor, risksitua-
tioner och hotande situationer. 
 
Personer som är verksamma inom skötsel av och omsorg om produktionsdjur har en hel-
hetssyn på bedrivande av lantbruk i sitt arbete inom den säkra inhemska livsmedelskedjan. 
De känner till och iakttar lagstiftningen om veterinärmedicin och de anvisningar som hän-
för sig till lagstiftningen. De arbetar kostnadseffektivt. De sätter värde på sitt yrke och 
främjar genom sina handlingar branschens status. De kan agera i en mångkulturell arbets-
miljö och klarar sig i situationer som kräver språkkunskaper. 
 
De är yrkeskunniga och har bred erfarenhet av branschen.  De kan arbeta antingen som 
egenföretagare eller som anställda, och arbetsuppgifterna består av att sköta djur, arbeta 
som lantbruksavbytare eller som klövvårdare. 
 
De som har avlagt kompetensområdet för produktionsdjursföretagande har kompe-
tens att arbeta i ett eget företag på en produktionsdjursgård. Kärnkompetensen i yrket 
består av ledning av lantgårdar, förmåga att arbeta som företagare och kunskaper i före-
tagsekonomi. Företagarna kan planera, organisera och leda verksamheten för att nå pro-
duktivitets- och kvalitetsmålen. De förbättrar aktivt sitt kunnande och följer utvecklingen 
inom branschen. De följer jordbrukspolitiken, kan inverka på beslutsfattande och är in-
tresserade av att främja landsbygdens livskraft samt den inhemska livsmedels-produktio-
nens funktion och image. De är medvetna om sin roll i livsmedelskedjan som producenter 
av ett gott råmaterial och som främjare av livsmedelssäkerheten. Företagarna anpassar 
sina krafter och resurser efter den arbetsmängd som krävs i produktionen på gården. De 
sörjer för sitt eget välbefinnande i arbetet och kan vid behov använda tjänster, till exempel 
samarbeta med andra i fråga om maskiner, entreprenader, avbytarservice och företagshäl-
sovård.  De fördjupar sin yrkeskunnighet i skötseln av produktionsdjur och omsorg om 
djurens välbefinnande. 
 
De som har avlagt kompetensområdet för förmansarbete på en produktionsdjurs-
gård har kompetens att självständigt ansvara för verksamheten på en gård. Förmannen på 
en gård med produktionsdjur har ansvar för i huvudsak skötseln av produktionsdjuren 
och för organiseringen av skötseln samt fungerar som förman för de anställda. Kärnkom-
petensen i yrket består av ledarförmåga och god yrkesskicklighet i fråga om skötsel av 
produktionsdjur och omsorg om djurens välbefinnande. Förmannen på en gård med pro-
duktionsdjur introducerar medarbetarna och ger dem uppmuntran i enlighet med sitt an-
svar och sina skyldigheter. Förmannen arbetar som en entreprenör och är medveten om 
sin roll när det gäller att nå produktivitets- och kvalitetsmålen. Förmannen kan agera 
opartiskt och söka lösningar som är godtagbara för alla parter i olika konflikt- och prob-
lemsituationer. Förmannen ger konstruktiv feedback och tar emot och samlar regelbundet 
in feedback på sitt eget agerande. Förmannen identifierar sina styrkor och utvecklingsbe-
hov i fråga om både förmansarbetet och yrkeskunnigheten. Som förman sörjer han eller 
hon för säkerheten och välbefinnandet i arbetet både för sig själv och för sina medarbeta-
re. 
 
De som har avlagt kompetensområdet för skötsel av produktionsdjur har kompetens 
att sköta produktionsdjur på en gård med produktionsdjur. Kärnkompetensen i yrket be-
står av skötsel av produktionsdjur samt kundservice- och arbetslivsfärdigheter. Produk-
tionsdjursskötarna ansvarar för skötseln av produktionsdjur självständigt eller som med-
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lem av ett team. På stora gårdar kan det finnas flera anställda som sköter produktions-
djuren, och då kan djurskötarna specialisera sig enligt intresse och kunnande. Djurskötar-
na framför sina åsikter på ett konstruktivt sätt och beaktar andras åsikter. De deltar i och 
förbinder sig enligt sin roll att arbeta enligt lantbruksföretagets mål. De upprätthåller sin 
yrkesskicklighet, delar med sig till andra av sin sakkunskap och följer aktivt utvecklingen 
inom branschen. 
 
De som avlägger kompetensområdet för ledning av avbytararbete har kompetens att 
inneha en förmansställning inom lantbruksavbytarservicen, antingen som kommunalt an-
ställd eller som egenföretagare. Kärnkompetensen i yrket består av god ledarförmåga, 
kundservice- och arbetslivsfärdigheter samt skötsel av produktionsdjur. De som leder 
avbytarservicen rekryterar personalen, gör upp arbetsavtal och introducerar personalen. 
De gör upp arbetsscheman i samråd med avbytarna och de företagare som tar emot av-
bytarna. De planerar och organiserar arbetsuppgifterna jämlikt och ändamålsenligt, och de 
beaktar de styrkor och det kunnande som avbytarna har. De uppfyller sina arbetsgivar-
skyldigheter och ser till att avbytarna kan arbeta i en säker arbetsmiljö och främjar deras 
välbefinnande i arbetet. De agerar opartiskt och söker lösningar som är godtagbara för 
alla parter i olika konflikt- och problemsituationer. De ger konstruktiv feedback och tar 
emot och samlar regelbundet in feedback på sitt eget agerande. De identifierar sina styr-
kor och utvecklingsbehov i fråga om både förmansarbetet och yrkeskunnigheten. 
 
De som har avlagt kompetensområdet för lantbruksavbytarservice har kompetens att 
arbeta som lantbruksavbytare antingen som kommunalt anställd eller som anställd i ett 
företag. Kärnkompetensen i yrket består av skötsel av produktionsdjur samt kundservice- 
och arbetslivsfärdigheter. Lantbruksavbytarens arbetsplatser kan variera från dag till dag, 
så det krävs att avbytaren är flexibel och aktivt sätter sig in i de nya arbetsplatserna och 
arbetsmetoderna där. Eftersom de i sitt arbete möter lantbruksavbytare olika slags män-
niskor är det viktigt att de är bra på mänskliga relationer och har kundvänliga. När det 
gäller yrkesskickligheten är det med tanke på de många olika arbetsplatserna viktigt att de 
kan tillägna sig ny kunskap, använda olika maskiner och teknologi, iaktta tystnadsplikt och 
förebygga spridningen av smittsamma sjukdomar. Lantbruksavbytarna deltar i och förbin-
der sig enligt sin roll att arbeta mot de mål som gården i fråga och den egna arbetsgivaren 
har satt upp. De upprätthåller sin yrkesskicklighet, delar med sig till andra av sin sakkun-
skap och följer aktivt utvecklingen inom branschen. De informerar konstruktivt om ut-
vecklingsbehov och deltar aktivt i evenemang som arbetsgivaren ordnar samt sörjer för 
sin arbetsförmåga.  
 
De som har avlagt kompetensområdet för klövvård kan verka klövar som egenföretaga-
re, på egen gård eller som anställd. Kärnkompetensen i yrket består av verkning av klövar 
på mjölkkor och främjande av djurens välbefinnande. Om klövvårdaren är egenföretagare 
är det viktigt med färdigheter i företagande, interaktion och kundservice. De bedömer be-
hovet av klövvård och verkar klövar med ändamålsenliga redskap och metoder. De identi-
fierar klövsjukdomar och bedömer behovet av att tillkalla veterinär. Klövvårdarna ger in-
struktioner och informerar om klövvård och förebyggande av klövsjukdomar. De är måna 
om en god ergonomi i arbetet, om välbefinnande i arbetet och om arbetsförmåga. De för-
hindrar för sin del att smittsamma sjukdomar sprider sig genom att iaktta god hygien i 
arbetet. 
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2.2  Examensdelar  
 
Yrkesexamen för skötsel av och omsorg om produktionsdjur består av en obligatorisk 
examensdel och två valfria examensdelar. Den obligatoriska delen är en examensdel enligt 
kompetensområdet. De två övriga delarna är valfria. Av de valfria examensdelarna ska 
minst en höra till delarna 3.5–3.13 med undantag för kompetensområdet för klövvård. 
Man kan också välja en obligatorisk del från ett annat kompetensområde. Examen är 
avlagd när alla tre examensdelar har avlagts med godkänt betyg. 
 
Kompetensområdena inom yrkesexamen för skötsel av och omsorg om produktionsdjur 
är följande: 
• Kompetensområdet för produktionsdjursföretagande 
• Kompetensområdet för förmansarbete på en produktionsdjursgård 
• Kompetensområdet för skötsel av produktionsdjur 
• Kompetensområdet för ledning av avbytararbete  
• Kompetensområdet för lantbruksavbytarservice 
• Kompetensområdet för klövvård. 
 
Den obligatoriska examensdelen inom kompetensområdet för 
produktionsdjursföretagande är 
3.1 Ledning och utveckling i ett lantbruksföretag.  
 
Den obligatoriska examensdelen inom kompetensområdet för förmansarbete på en 
produktionsdjursgård är  
3.2 Förmansarbete i ett landsbygdsföretag eller inom avbytarservice. 
 
Den obligatoriska examensdelen inom kompetensområdet för skötsel av produktionsdjur 
är 
3.3 Kundservice och arbetslivsfärdigheter i ett landsbygdsföretag eller inom avbytarservice  
 
Den obligatoriska examensdelen inom kompetensområdet för ledning av avbytararbete är  
3.2 Förmansarbete i ett landsbygdsföretag eller inom avbytarservice. 
 
Den obligatoriska examensdelen inom kompetensområdet för lantbruksavbytarservice är  
3.3 Kundservice och arbetslivsfärdigheter i ett landsbygdsföretag eller inom 
avbytarservicen 
 
Den obligatoriska examensdelen inom kompetensområdet för klövvård är 
3.4 Klövvård. 
 
De valfria examensdelarna är 
3.5 Produktion av mjölk 
3.6 Nötköttsproduktion 
3.7 Produktion av svinkött och grisar 
3.8 Produktion av fjäderfäkött och ägg  
3.9 Skötsel av hästar på en produktionsdjursgård  
3.10 Pälsproduktion  
3.11 Produktion av lammkött och ull  
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3.12 Skötsel av djur som hålls i hägn 
3.13 Ekologisk husdjursproduktion 
3.14 Transport av djur 
3.15 En examensdel från en annan yrkes- eller specialyrkesexamen. 
 
I yrkesexamen för skötsel av och omsorg om produktionsdjur kan inkluderas en examens-
del från en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen, om examensdelen komplet-
terar eller fördjupar kunnandet i yrkesområdet. Betyget över avläggandet av denna 
examensdel ges av examenskommissionen för branschen i fråga. Examenskommissionen 
för kreaturshushållning erkänner denna examensdel som en del av yrkesexamen för 
skötsel av och omsorg om produktionsdjur utgående från betyget. 
 
 
3   Kraven på yrkesskicklighet i yrkesexamen för skötsel av och 

omsorg om produktionsdjur och grunderna för 
bedömningen 

 
Yrkesskickligheten som krävs i examensgrunderna påvisas i enlighet med planen för an-
ordnande av yrkesexamen för skötsel av och omsorg om produktionsdjur som examens-
kommissionen godkänt, vid personligt tillämpade examenstillfällen i autentisk miljö, så att 
examinanden på ett heltäckande sätt påvisar den yrkesskicklighet som förutsätts i 
examensgrunderna.  
 
Vid examenstillfällena visar examinanden beredskap och förmåga att tillämpa sitt kunnan-
de i varierande situationer och verksamhetsmiljöer. Examinanden visar också förmåga att 
utvärdera och lära sig av erfarenheter, att omvärdera och ta i bruk nya verksamhetssätt.  
 
Vid examenstillfällena bedöms examinandens yrkesskicklighet av bedömare som förbe-
retts för sin uppgift. Examinanden ska ges möjlighet att själv bedöma sina prestationer. 
Bedömarna utvärderar och dokumenterar examinandens kunnande utgående från kraven 
på yrkesskicklighet samt föremålen och kriterierna för bedömning i examensdelen. Till en 
bra bedömningsprocess hör att ge examinanden respons. Examinanden kan få responsen 
exempelvis efter att bedömningsförslaget är klart. 
 
Examinanden kan ges möjlighet att komplettera sina examensprestationer muntligt. Be-
dömarna antecknar sina iakttagelser under samtalet i en bedömningsblankett. På det viset 
säkerställs att examensprestationerna är heltäckande och bedömningen tillförlitlig. Den 
här möjligheten kan ges i samband med att examinanden avlägger examensdelen eller 
efter att alla examensprestationer är avklarade. 
 
Yrkesexamen för skötsel av och omsorg om produktionsdjur bedöms per examensdel så 
att examinandens yrkesskicklighet jämförs med kraven på yrkesskicklighet i respektive 
examensdel. Bedömningsgruppen bestående av tre parter framför ett skriftligt bedöm-
ningsförslag för examensdelen till examenskommissionen efter att examensprestationerna 
genomförts på ett heltäckande och tillförlitligt sätt i enlighet med examensgrunderna. 
Medlemmarna i bedömningsgruppen representerar arbetsgivare, arbetstagare och lärare.  
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Särdrag och saker att beakta vid avläggande av följande examensdelar: 
 
Produktion av fjäderfäkött och ägg: Enligt 26 b § (8.4.2011/321) i djurskyddslagen 
(247/1996) ska en fysisk person som håller broilrar och ansvarar för skötseln av minst 
500 fåglar ha kompetens som motsvarar minst en examensdel, fastställd av Utbildnings-
styrelsen, med specialisering på slaktfjäderfä. Dessutom behövs ett intyg över kompeten-
sen utfärdat av en utbildningsanordnare som undervisnings- och kulturministeriet har be-
viljat tillstånd att ordna grundläggande yrkesutbildning eller yrkesinriktad tilläggsutbild-
ning. 
 
Ekologisk husdjursproduktion: Examensdelen anknyter alltid till en djurspecifik 
examensdel, till exempel mjölkproduktion. Kunnandet i båda examensdelarna kan i detta 
fall visas vid samma examenstillfälle. 
 
Transport av djur: Vid djurtransporter i samband med ekonomisk verksamhet behövs 
ett tillstånd att transportera djur. Det finns två typer av tillstånd. Med tillstånd för korta 
djurtransporter får man transportera djur i högst åtta (8) timmar och med tillstånd för 
långa djurtransporter i mer än åtta timmar. Tillstånden att transportera djur gäller i högst 
fem år från den dag då tillståndet beviljades. Utöver tillstånd att transportera djur ska det 
finnas ett intyg om godkännande i det vägtransportmedel som används för transporter 
som varar över åtta timmar. För transporter av hästar, nötkreatur, får, getter, svin eller 
fjäderfä ska förare och skötare ha ett kompetensbevis, som kan erhållas om man genom-
går både en utbildning och ett prov. Dessa tillstånd och intyg söks hos det regionförvalt-
ningsverk inom vars verksamhetsområde sökanden har sin hemort. 
 
Rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sam-
manhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG 
och förordning (EG) nr 1255/97, den så kallade djurtransportförordningen, reglerar 
transporterna av djur i samband med ekonomisk verksamhet. Djurtransportförordningen 
har satts i kraft genom lagen om transport av djur (1429/2006), den så kallade djurtrans-
portlagen, som också innehåller föreskrifter om djurtransporter som inte omfattas av 
förordningen.    
 
Den ovannämnda lagstiftningen inklusive ändringarna i den ska beaktas vid avläggande av 
examen.  
 
Krav på yrkesskicklighet, föremål för bedömning och bedömnings-
kriterier 
 
På följande sidor anges med fet stil kraven på yrkesskicklighet i examensdelen. Dessa krav 
på yrkesskickligheten baserar sig på uppgifts- och färdighetsområden i arbetslivet. Under 
denna text, i vänstra kolumnen, anges föremålen för bedömning. Dessa är härledda från 
kraven på yrkesskicklighet och omfattar de kompetensområden som är centrala i fråga om 
yrkesskickligheten. Vid bedömningen fokuserar man på dessa kompetensområden. Högra 
kolumnen innehåller de bedömningskriterier som anger den kvalitativa och kvantitativa 
nivån på en godkänd prestation. Utifrån dessa bedöms om examensprestationen kan 
godkännas. Efter examensdelen beskrivs sätten att visa yrkesskickligheten. 
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3.1  Ledning och utveckling i ett lantbruksföretag  
 
Krav på yrkesskicklighet 
 
Kraven på yrkesskicklighet i examensdelen är följande: 
Examinanden kan 
• bedöma och utveckla sig själv som lantbruksföretagare 
• vara verksam som arbetsgivare 
• utveckla sitt lantbruksföretag 
• driva ett lantbruksföretag på ett produktivt sätt 
• samarbeta med intressentgrupper och bilda nätverk med andra företagare  
• marknadsföra och betjäna kunder 
• utveckla sitt lantbruksföretag enligt kvalitetsmål och principerna för hållbar utveckling. 

 
Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) 
 

Examinanden kan bedöma och utveckla sig själv som lantbruksföretagare. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att leda sig själv 
 

Examinanden  
• bestämmer huvudmålen för ledningsarbetet   
• bedömer objektivt sina ledaregenskaper och sätter utifrån 

denna bedömning upp realistiska mål för utveckling av 
det egna ledarskapet 

• bedömer sin framgång som ledare. 
Att sörja för 
välbefinnandet i arbetet 

Examinanden  
• bedömer med tillräcklig noggrannhet den arbetsmängd 

som behövs i företaget och antalet anställda som behövs 
för arbetet 

• fastställer arbetsmängden för arbetstopparna och behovet 
av arbetskraft på lång sikt 

• sysselsätter och använder vid behov externa tjänster 
• bedömer välbefinnandet i arbetet och använder vid behov 

experttjänster i frågor som gäller välbefinnandet  
• genomgår ett konditionstest eller bedömer på annat sätt 

sin arbetsförmåga och upprätthåller arbetsförmågan. 
Att sörja för 
förutsättningarna för ett 
resultatrikt arbete 
 

Examinanden 
• organiserar arbetena på ett produktivt sätt 
• gör upp de tidsplaner som behövs i företagsverksamheten 
• gör en kompetenskartläggning och använder den i sin 

verksamhet och vid utveckling av verksamheten 
• sörjer i tillräcklig grad för företagets interna kommu-

nikation 
• skaffar uppgifter om sin verksamhetsmiljö och letar efter 

sätt att effektivisera arbetet 
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• sköter om sitt eget pensionsskydd under arbetskar-
riäreniakttar gällande lagstiftning och aktuell information 
och uppdaterar vid behov sitt kunnande. 

Examinanden kan vara verksam som arbetsgivare.  

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att fullgöra arbetsgivar-
ens och arbetstagarens 
skyldigheter 
 

Examinanden  
• behärskar arbetsvillkoren inom branschen, anställnings-

sätten samt arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter 
och rättigheter 

• beräknar realistiskt kostnaderna för anställning av 
arbetstagare 

• introducerar arbetstagaren och ger tydliga arbetsinstruk-
tioner eller gör upp en introduktionsplan 

• iakttar tystnadsplikten  
• respekterar medmänniskornas värderingar och rättigheter 

och följer principerna i fråga om jämlikhet och rättvisa. 
Att beakta arbetarskyddet 
och bevarandet av 
arbetsförmågan 
 
 

Examinanden  
• iakttar arbetarskyddsföreskrifterna och -anvisningarna 

inom branschen  
• beaktar arbetsgivarens arbetarskyddsansvar i sitt 

arbeteanvänder vid behov företagshälsovårdens tjänster 
och sörjer för funktions- och arbetsförmågan hos de 
anställda. 

Att rekrytera arbetstagare Examinanden  
• använder olika rekryteringskanaler efter behov 
• behärskar i tillräcklig grad processen vid anställningsinter-

vjuer för att få en helhetsbild av den arbetssökande  
• sköter den behövliga dokumenttrafiken. 

Examinanden kan utveckla sitt lantbruksföretag.  

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att bedöma nuläget inom 
branschen 
 

Examinanden 
• skaffar med mångsidiga metoder information om utveck-

lingstrenderna inom sin bransch och om hur trenderna 
kommer att inverka på det egna företagets verksamhet 
och utvecklingen av företaget 

• utnyttjar resultatrikt olika nyckeltal i sin analys av nuläget 
inom branschen 

• följer hur förändringarna i verksamhetsmiljön inverkar på 
företagandet på landsbygden och reagerar vid behov på 
förändringarna 

• tar fram en fungerande affärsidé och testar den  
• bedömer objektivt företagets viktigaste kund-, intressent- 

och nätverksrelationer samt deras betydelse för företaget. 



17 

 
Att ta fram en vision 
 

Examinanden 
• tar fram en vision för sin företagsverksamhet  
• förutser mångsidigt faktorer som inverkar på och förändrar 

företagsverksamheten under ett tidsspann på 5–10 år 
• bedömer visionens inverkan på den ekonomiska 

situationen och på valet av bolags- eller företagsform 
• bedömer visionens inverkan på produktionskedjorna och -

teknologin och de logistiska lösningarna 
• bedömer kundrelationer och marknadsföringskanaler och 

utnyttjar bedömningsdata i sin verksamhetbedömer hur 
stor personal som behövs för att genomföra visionen och 
vilken kompetens personalen behöver ha och beaktar detta 
i företagets verksamhet. 

Att ta fram en strategi och 
mått  
 

Examinanden 
• tar fram mål för företaget och dess verksamhet för att nå 

visionen 
• tar fram tydliga produktionsstrategier för att nå visionen, 

t.ex. en strategi för utfodringen 
• fastställer och schemalägger de åtgärder som behövs för att 

nå målet fastställer produktionsmått och ekonomiska mått 
som följs regelbundet.  

Att kartlägga risker 
 

Examinanden 
• gör en grundlig riskkartläggning för sitt företag 
• utnyttjar resultaten av riskkartläggningen i sin företags-

verksamhet 
• använder försäkringsutbudet vid behovbeaktar avtalsrätten 

och följer åtminstone avtalsvillkoren. 
Att välja företagsform 
 

Examinanden 
• bedömer heltäckande de olika företagsformernas lämplig-

het för den egna verksamheten väljer den företagsform 
som är totalekonomiskt mest lämplig. 

Examinanden kan driva ett lantbruksföretag på ett produktivt sätt. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att planera 
produktionen 
 

Examinanden 
• gör enskilda beräkningar av täckningsbidrag 
• gör upp en budget för företaget 
• gör kostnadskalkyler för investeringar ensam eller tillsam-

mans med en expert  
• gör en lönsamhetskalkyl för gården ensam eller tillsammans 

med en expert   
• bedömer noggrant behovet av kalkyler bland annat enligt 

gårdens livscykel och väljer den som är lämplig i varje 
enskild situation 

• tolkar kalkylerna objektivt och vidtar nödvändiga åtgärder. 
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Att utarbeta planer 
enligt produktions-
inriktningen 
 

Examinanden 
• utarbetar planer för utfodringen av olika djurgrupper 

ensam eller tillsammans med en expert   
• utarbetar en avelsplan ensam eller tillsammans med en 

expert  
• använder informationstekniska tillämpningar i produk-

tionen enligt behov 
• gör bokföringen på det sätt som produktionsavtalen kräver 
• samlar in data om produktionen för att få underlag för 

beslutsfattande om produktionen och ekonomin 
• gör upp andra planer för produktionen på gården för att nå 

målen för hälsa, produktion och avkastning 
• gör en beskrivning av egenkontrollen för den egna pro-

duktionssektorn 
• utarbetar en brandbekämpnings- och räddningsplan ensam 

eller tillsammans med en expert.  
Att välja produktions-
teknologi 
 
 
 

Examinanden 
• jämför olika metoder med avseende på tekniska, tekno-

logiska och ekonomiska faktorer och väljer eller tar fram 
den lämpligaste arbetsmetoden och  
-tekniken under föränderliga verksamhetsbetingelser 

• jämför heltäckande den arbetsmängd som olika teknologi-
alternativ kräver och planerar arbetskraftsbehovet 

• följer regelbundet den teknologiska utvecklingen inom 
branschen och utnyttjar den i sin verksamhet 

• använder effektivt branschens maskiner och utrustning och 
deltar vid behov i maskinsamarbete eller använder 
entreprenörer gör en ungefärlig bedömning av energi- och 
kostnadseffektiviteten i produktionskedjorna och kommer 
med förslag på hur de kan förbättras.  

Att planera beskattningen 
 

Examinanden 
• behärskar jordbruksbeskattningen och de möjligheter som 

beskattningen ger för det egna företaget  
• gör bokföringen för jordbruket ensam eller tillsammans 

med en expert.  
Att ordna finansiering 
 

Examinanden 
• beräknar olika finansieringsformers kostnadseffekt  
• drar nytta av olika finansieringsmöjligheter som är lämpliga 

i situationen i fråga. 
 

Att använda stöd 
 

Examinanden 
• drar nytta av de produktionsstöd för jordbruket som finns 

för det egna området och den egna produk-
tionsinriktningen  

• drar nytta av de investeringsstöd som finns för det egna 
området och den egna produktionsinriktningen  

• följer noggrant stödvillkoren. 
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Att skaffa produkter 
och tjänster 
 

Examinanden 
• skaffar de tjänster och produkter som det egna lands-

bygdsföretaget behöver på ett totalekonomiskt förmånligt 
sätt 

• iakttar vid behov lagen om offentlig upphandling vid 
upphandling och försäljning av varor och tjänster. 

Examinanden kan samarbeta med intressentgrupper och bilda nätverk med andra 
företagare. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att skapa och upprätt-
hålla ett samarbets-
nätverk som anknyter 
till företagande på 
landsbygden 
 

Examinanden  
• kartlägger befintliga och potentiella nätverkspartner med 

tanke på den egna verksamheten 
• bildar ett samarbetsnätverk som främjar det egna arbetet 
• utnyttjar sitt samarbetsnätverk vid främjande av företag-

ande 
• deltar aktivt i byte av erfarenheter, i sökande av lösningar 

och i framtagning av idéer 
• arbetar konstruktivt för att utveckla sitt eget nätverks-

samarbete 
• samarbetar med intressentgrupper inom sin bransch, sin 

produktionsinriktning och sitt område 
• bildar nätverk med andra företagare för att få till stånd 

ömsesidig nytta och är en pålitlig partnerutvecklar sitt eget 
kunnande med hjälp av självvärdering och ömsesidigt 
lärande samt genom att använda experter. 

Examinanden kan marknadsföra och betjäna kunder. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att marknadsföra 
 

Examinanden  
• utarbetar en marknadsföringsplan för ett år framåt och för 

en längre tid enligt företagets behov  
• gör en heltäckande utredning av kostnaderna för mark-

nadsföringen 
• prissätter och konkurrensutsätter en produkt eller tjänst på 

ett lönsamt sätt 
• upprättar lämpliga anbud, offerter och fakturor med hjälp 

av informationsteknik drar nytta av olika elektroniska 
system i företagets marknadsföring och kommunikation. 
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Att arbeta 
kundorienterat 
 

Examinanden 
• beaktar kundserviceaspekterna enligt lantbruksföretagets 

behov och reagerar på feedback från kunder 
• är naturlig och lyhörd för kundens behov i en personlig 

kundservicesituation 
• talar positivt om sin egen bransch vid samverkan med 

kunder och intressentgrupperkommunicerar på ett 
förståeligt och interaktivt sätt på det andra inhemska 
språket och på ett främmande språk i en 
förhandlingssituation. 

Examinanden kan utveckla sitt lantbruksföretag enligt kvalitetsmål och principerna för 
hållbar utveckling. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att beakta kvalitet och 
hållbar utveckling vid 
planering av företagets 
verksamhet 
 

Examinanden 
• beaktar de egna kvalitetsmålen för produktionen  
• planerar sin verksamhet helhetsmässigt utifrån principerna 

för hållbar utveckling 
• baserar sin verksamhet på öppenhet, ärlighet och ansvar 

vid tillhandahållande av tjänster eller produkter 
• arbetar med engagemang och värdesätter sitt yrke och 

främjar därigenom landsbygdens livskraft och den lokala 
kulturen  

• beaktar i sin verksamhet de kvalitets- och miljölednings-
system som behövs  

• använder metoder som sparar vatten och skyddar befintliga 
vattenförråd 

• använder näringsämnen på ett ansvarsfullt sätt  
• främjar i sin verksamhet maskinernas och utrustningens 

energieffektivitet och använder förnybar energi om det är 
möjligt 

• återanvänder och sorterar avfall som uppkommer på 
gården 

• iakttar bestämmelserna om avfallshantering 
• bedömer den egna verksamhetens klimatpåverkan och 

försöker minska den  
• bedömer heltäckande den biologiska mångfalden i 

jordbruksmiljön och bevarar den.  
 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Yrkesskickligheten, behärskandet av de kunskaper och principer som ligger till grund för 
den samt förmågan att tillämpa kunskaperna visas i autentiska arbetsmiljöer i samband 
med normala arbetsuppgifter. När examensdelen avläggs kan man välja tyngdpunkt enligt 
lantbruksföretaget och dess produktionsinriktning, till exempel marknadsföring, verksam-
het som arbetsgivare eller samarbete med intressentgrupper. Examinanden visar sin yrkes-
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skicklighet genom att utvärdera sitt eget ledarskap och genom att göra upp en affärsplan 
och de nödvändiga företagsspecifika planerna för skötsel och utfodring av husdjuren. 
Examenstillfället kan kompletteras med andra skriftliga produktioner, intervjuer och dis-
kussioner, videoinspelningar och foton. Efter att dessa utredningar har bedömts utgör de 
en del av bedömningsmaterialet. Examinandens bedömningsmaterial består av bedömar-
nas utlåtanden om prestationerna i de praktiska arbetsuppgifter som examinanden utfört 
vid examenstillfällena, av kompletterande dokument som bedömts och av examinandens 
självvärdering.  
 
 
3.2  Förmansarbete i ett landsbygdsföretag eller inom avbytarservice  
 
Krav på yrkesskicklighet 
Kraven på yrkesskicklighet i examensdelen är följande: 
Examinanden kan 
• arbeta som förman 
• fungera som handledare för anställda på en arbetsplats och sköta kundservice i enlighet 

med sin egen roll 
• vara verksam som arbetsgivare 
• utveckla ett företag eller verksamheten på en arbetsplats. 
 
Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) 
 

Examinanden kan arbeta som förman 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att planera arbete 
 
 

Examinanden  
• planerar arbetsuppgifterna och användningen av 

arbetstiden på ett jämlikt sätt 
• dimensionerar arbetsuppgifterna rätt i förhållande till 

tids- och personalresurser 
• tar hänsyn till kostnaderna för arbetsresor och 

belastningen vid planeringenanvänder enligt behov 
informationstekniska tillämpningar och lösningar vid 
utarbetande av arbetsplaner. 

Att organisera arbete Examinanden  
• prioriterar arbetena och organiserar dem snabbt, 

ekonomiskt och ändamålsenligt 
• drar nytta av de anställdas specialkompetens vid 

organiseringen av arbetet  
• använder vid organiseringen av arbetet de mål som 

man kommit överens om i utvecklingssamtal. 
Att leda arbete Examinanden  

• bedömer och analyserar med hjälp av olika nyckeltal 
företagets eller arbetsplatsens verksamhet med avse-
ende på de mål som satts upp för kvalitet, presta-
tionsförmåga och produktivitet 
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• utvecklar företagets eller arbetsplatsens verksamhet 
med hjälp av olika nyckeltal 

• bedömer kompetensbehoven i företaget eller på ar-
betsplatsen och kommer överens om individuella 
utvecklingsplaner  

• förhåller sig konstruktivt till respons och bedömer 
kritiskt sitt eget förmansarbete och utvecklar det 
enligt behov 

• bedömer verksamhetens miljörisker och andra risker 
genom att göra en realistisk riskanalys 

• minimerar förbrukningen av energi och andra 
resurserprioriterar vid upphandling miljömärkta 
förnödenheter och maskiner. 

Examinanden kan fungera som handledare för anställda på en arbetsplats och sköta 
kundservice i enlighet med sin egen roll.  
Att introducera i arbete Examinanden  

• utarbetar en introduktionsplan 
• ordnar introduktionen för anställda  
• handleder och instruerar de anställda i arbetet även 

genom sitt eget exempel 
• stöder och instruerar vid behov anställda med annan 

kulturell bakgrund så att de anpassar sig till 
arbetslivetavpassar arbetsuppgifterna efter 
arbetstagarens kunskapsnivå. 

Att arbeta på en arbetsplats 
och interagera med andra 
människor 

Examinanden  
• fungerar i en grupp och i olika interaktiva situationer 

på ett samarbetsvilligt sätt och visar respekt för 
andras åsikter och rättigheter 

• använder en smidig mötes- och förhandlingsteknik 
• utnyttjar erhållen respons i sitt arbete 
• beaktar utvecklingsinitiativ från anställda gällande 

arbete och andra aktiviteter  
• ger konstruktiv och uppmuntrande feedback 
• är lyhörd för andra människors behov, handlar 

flexibelt och tar fram nya kreativa lösningar för att 
förbättra arbetsplatsens funktionsduglighet 

• beaktar i olika situationer att människor och kulturer 
är olika  

• kommunicerar på ett förståeligt och interaktivt sätt på 
det andra inhemska språket och på ett främmande 
språk  

• agerar opartiskt och söker lösningar som är godtag-
bara för alla parter i olika konflikt- och problemsitua-
tioner 

• skriver obehindrat meddelanden, dokument eller 
rapporter på ett förståeligt språk. 
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Att arbeta kundorienterat Examinanden  
• slår fast vilka de interna och externa kunderna och 

målgrupperna är  
• tar på ett interaktivt sätt reda på kundens behov och 

gör vid behov upp en serviceplan 
• samlar systematiskt in kundrespons om organisatio-

nens eller arbetsplatsens verksamhetanalyserar 
kundresponsen tillsammans med medarbetarna och 
kommer överens om utvecklingsåtgärder, mål och 
tidsfrister. 

Examinanden kan vara verksam som arbetsgivare.  

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att rekrytera arbetstagare Examinanden 

• använder olika rekryteringskanaler efter behov 
• sörjer för den behövliga dokumenttrafiken (inhemska 

eller utländska arbetstagare) 
• handlar i enlighet med sin roll vid anställning av 

arbetstagarekan upprätta ett skriftligt arbetsavtal. 
Att iaktta och övervaka 
arbetslagstiftning och avtal 

Examinanden 
• handlar i enlighet med skyldigheterna i arbetslag-

stiftningen och kollektivavtalen 
• informerar tydligt de anställda om arbetsrelaterade 

ansvar, skyldigheter och rättighetergör en 
kartläggning av arbetsförhållandena. 

Att upprätthålla 
arbetsförmåga och 
välbefinnande 

Examinanden  
• upprätthåller aktivt sin egen och personalens arbets-

förmåga och ork 
• främjar de anställdas hälsa och välbefinnande 
• använder själv och uppmuntrar personalen att 

använda företagshälsovårdens tjänster vid behov 
• sköter om sitt eget pensionsskydd under arbets-

karriärenanvänder olika incitamentssystem och 
möjligheterna inom arbetshandledning vad gäller att 
främja medarbetarnas välbefinnande. 

Examinanden kan utveckla ett företag eller verksamheten på en arbetsplats.  

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att ta fram och genomföra en 
utvecklingsplan för företaget 
eller arbetsplatsen 
 

Examinanden  
• bestämmer vilka utvecklingsåtgärder som är viktiga 

och nödvändiga för företaget eller arbetsplatsen och 
placerar dem i prioritetsordning 

• utarbetar en preliminär utvecklingsplan som inklu-
derar utvecklingsåtgärder med mål och med 
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tidsfrister för 3–5 år framåt 
• inkluderar vid behov realistiska uppgifter om infor-

mation, resurser och kostnader i utvecklingsplanen 
• gör strategiska val för att säkerställa kvaliteten i och 

utvecklingen av verksamheten 
• inleder ett kortsiktigt utvecklingsarbete för att 

åstadkomma förändringar 
• använder vid behov experthjälp, intressentgrupper 

och medarbetarna vid utveckling av tjänsterna och 
verksamheten. 

Att utveckla det egna 
kunnandet 

Examinanden 
• utvärderar sitt kunnande i förhållande till de krav som 

ledningsarbetet ställer 
• följer utvecklingen inom sin bransch med hjälp av 

olika informationskällor  
• drar nytta av aktuell information vid utveckling av sitt 

eget arbete och sin arbetsplats  
• identifierar sina styrkor och utvecklingsbehov och 

gör upp en utvecklingsplan för det egna arbetetiakttar 
gällande lagstiftning och aktuell information och 
uppdaterar vid behov sitt kunnande. 

 

Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 

Yrkesskickligheten, behärskandet av de kunskaper och principer som ligger till grund för 
den samt förmågan att tillämpa kunskaperna visas i autentiska arbetsmiljöer i samband 
med normala arbetsuppgifter. Examenstillfällena kan bestå av till exempel introduktion av 
en arbetstagare, rekrytering av en arbetstagare, utarbetande av en utvecklingsplan för före-
taget, utarbetande av en utbildningsplan för personalen, uppgörande av ett arbetsschema, 
analysering av nyckeltal och åtgärder utifrån dessa, kartläggning av arbetsförhållandena, 
insamling och analysering av feedback samt fastställande av åtgärder eller utarbetande av 
en arbetshälsoplan. Examenstillfället kan kompletteras med andra skriftliga produktioner, 
intervjuer och diskussioner, videoinspelningar och foton samt med examinandens själv-
värdering. Efter att dessa utredningar har bedömts utgör de en del av bedömningsmate-
rialet. Examinandens bedömningsmaterial består av bedömarnas utlåtanden om presta-
tionerna i de praktiska arbetsuppgifter som examinanden utfört vid examenstillfällena, av 
kompletterande dokument som bedömts och av examinandens självvärdering. 
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3.3  Kundservice- och arbetslivsfärdigheter i ett landsbygdsföretag eller 
inom avbytarservice 

 
Krav på yrkesskicklighet 
Kraven på yrkesskicklighet i examensdelen är följande: 
Examinanden kan 
• betjäna kunder 
• arbeta på en arbetsplats 
• använda informationsteknik och rapportera 
• upprätthålla och utveckla sitt kunnande och sitt välbefinnande i arbetet 
• handleda andra arbetstagare. 
 
Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) 
 

Examinanden kan ge kundservice.  

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att skaffa kundrelationer Examinanden 

• informerar på ett positivt sätt kunder och 
intressentgrupper om branschens eller företagets 
produkter och tjänster  

• samarbetar med intressentgrupper när han/hon 
skaffar kundrelationer och kontaktar målgrupper, 
och gör detta i enlighet med sitt ansvarsområde 

• visar entreprenörsanda och tar ansvar för 
resultatet.  

Att betjäna kunder Examinanden  
• är respektfull mot kunder och visar att han/hon 

är tjänstvillig (bl.a. genom att hälsa, presenterar 
sig och kommunicera icke-verbalt) 

• lyssnar på kunden och sätter sig in i kundens be-
hov och önskemål genom att göra anteckningar 
och ställa frågor om det behövs 

• är vänlig, tar initiativ och handlar professionellt i 
kundservicesituationer 

• iakttar tystnadsplikten 
• följer kundens instruktioner och beaktar de mål 

som satts upp för produktionen  
• säger sina åsikter på ett positivt och konstruktivt 

sätt. 
Att utveckla kundrelationer Examinanden  

• utvecklar kundrelationer genom att aktivt samla 
in feedback på sitt arbetehanterar reklamationer 
enligt instruktionerna och korrigerar och 
utvecklar sin verksamhet utifrån dem. 
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Examinanden kan arbeta på en arbetsplats.  

Bedömningskriterier Föremål för bedömning 
Att iaktta arbetsplatsens 
verksamhetsprinciper 

Examinanden  
• iakttar arbetsplatsens verksamhetsprinciper och 

värderingar på det sätt som ansvarsområdet och 
arbetsuppgiften kräver 

• ger vid behov intressentgrupper, kunder och 
anställda koncis information om arbetsplatsens 
verksamhetsprinciper och värderingar 

• deltar i och åtar sig att i enlighet med sin roll 
arbeta mot de mål som lantbruksföretaget och 
arbetsgivaren har satt upp  

• handlar på ett ansvarsfullt, initiativrikt och kost-
nadseffektivt sätt i enlighet med arbetstagarens 
skyldigheter och rättigheter  

• följer de författningar och bestämmelser som 
gäller den egna branschen 

• följer de etiska principerna inom branschen 
• följer kvalitetssystemet och deltar aktivt i 

utvecklingen av kvalitetssystemet 
• handlar på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt och 

arbetar för att principerna för hållbar utveckling 
ska förverkligas 

• minimerar förbrukningen av energi och andra 
resurser  

• sörjer för säkerheten, ordningen och trivseln i 
arbetsmiljön. 

Att agera som medlem av en 
arbetsgemenskap 

Examinanden  
• deltar regelbundet i möten, även i informella 

arbetsplatsmöten 
• agerar samarbetsvilligt och initiativrikt på möten, 

även på informella arbetsplatsmöten  
• säger sina åsikter på ett konstruktivt sätt och 

beaktar andras åsikter  
• uppskattar sitt eget arbete och sätter värde på 

även andras arbetsinsats, t.ex. genom att ge 
feedback  

• kommunicerar på ett förståeligt och interaktivt 
sätt på det andra inhemska språket och på ett 
främmande språk  

• agerar jämlikt och accepterar olikhet och 
anställda från andra kulturer  

• skapar genom sitt beteende en positiv och 
förtrolig atmosfär i sitt arbetslag. 
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Examinanden kan använda informationsteknik och rapportera. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att använda informationsteknik Examinanden  

• använder e-post, Internet och andra datorpro-
gram som behövs i arbetet på det sätt som 
arbetsuppgifterna kräver 

• använder smidigt och ändamålsenligt olika 
kommunikationsverktyg och -kanaleranvänder de 
specialapplikationer som behövs i arbetet enligt 
behov.  

Att rapportera Examinanden  
• följer kedjeinformationen för primärproduk-

tionen 
• rapporterar enligt kvalitetssystemet både i sin 

organisation och på sin arbetsplats   
• rapporterar regelbundet och ändamålsenligt till 

arbetsplatsen, arbetsgivaren och kunderna i 
enlighet med de överenskomna rutinerna. 

Examinanden kan upprätthålla och utveckla sitt kunnande och sitt välbefinnande i 
arbetet.  

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att upprätthålla och utveckla 
kunnande 

Examinanden  
• tar ansvar för utvecklingen av sitt arbete och för-

står kraven på yrkesskicklighet inom branschen 
• söker information med hjälp av branschens fack-

litteratur, informationsnätverk, experter och fort-
bildning efter behov och bedömer om informa-
tionen är användbar 

• bedömer och utvecklar sitt kunnande i samarbete 
med sin förman 

• utvecklar sin yrkesskicklighet systematiskt på ba-
sis av den erhållna responsen och självvärdering-
eniakttar gällande lagstiftning och aktuell 
information och uppdaterar vid behov sitt 
kunnande. 

Att upprätthålla arbetsförmåga 
och välbefinnande 
 

Examinanden  
• planerar och hanterar sin tidsanvändning 

realistiskt 
• fastställer prioriteringar för arbetsuppgifterna 
• använder vid behov företagshälsovårdens tjänster  
• sköter om sitt eget pensionsskydd under arbets-

karriären 
• förebygger problem med sin arbets- och funk-
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tionsförmåga, bl.a. genom att beakta ergonomi 
och säkerhet på arbetsplatsenanvänder 
ändamålsenlig skyddsutrustning i sitt arbete. 

Examinanden kan handleda andra arbetstagare. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att introducera och handleda Examinanden  

• delar med sig på ett positivt sätt av sitt kunnande 
så att arbetsplatsen drar nytta av det 

• handleder andra arbetstagare i arbetsuppgifterna 
• uppmuntrar dem som introduceras till att lära sig 

nytt 
• tar hänsyn till att människor är olika, är lyhörd 

för behoven och taktfull.  
 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Yrkesskickligheten, behärskandet av de kunskaper och principer som ligger till grund för 
den samt förmågan att tillämpa kunskaperna visas i autentiska arbetsmiljöer i samband 
med normala arbetsuppgifter. Examenstillfällena kan bestå till exempel av att beställa och 
ta emot en veterinär, seminolog m.m., av att ge en arbetstagare introduktion och handled-
ning, av att rapportera, av att arbeta som avbytare samt av att ta emot, inleda och avsluta 
en avbytaruppgift. Examenstillfället kan kompletteras med skriftliga produktioner, inter-
vjuer och diskussioner, videoinspelningar och foton samt med examinandens självvär-
dering. Efter att dessa utredningar har bedömts utgör de en del av bedömningsmaterialet. 
Examinandens bedömningsmaterial består av bedömarnas utlåtanden om prestationerna i 
de praktiska arbetsuppgifter som examinanden utfört vid examenstillfällena, av komplet-
terande dokument som bedömts och av examinandens självvärdering. 
 
 
3.4  Klövvård 
 
Krav på yrkesskicklighet 
Kraven på yrkesskicklighet i examensdelen är följande: 
Examinanden kan 
• sköta sina arbetsredskap 
• betjäna kunder 
• verka klövar 
• göra den bokföring som behövs, använda ett kvalitetssystem och följa principerna för 

hållbar utveckling. 
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Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) 
 

Examinanden kan sköta sina arbetsredskap. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att använda en verkstol Examinanden 

• ställer verkstolen på en ändamålsenlig plats med 
tanke på förflyttningen av djuren 

• ansvarar för säkerheten vid användning av verkstolen 
och för att den är i skick och ren 

• tvättar och desinficerar med rätta medel verkstolen 
och de andra verktygen. 

Att hålla i skick och 
underhålla vinkelslipmaskinen 
och andra verktyg 

Examinanden  
• ser till att det är tryggt att använda vinkelslipmaskinen 

och att den är i skick  
• ser till att det är tryggt att använda de andra verktygen 

och att de är i skick 
• beaktar miljövänlighet vid val av produkter, verktyg 

och metoder. 

Examinanden kan ge kundservice. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att ge kundservice Examinanden 

• informerar kunderna om tjänsterna och produkterna 
på ett interaktivt sätt och med hänsyn till djurens 
behov 

• värdesätter och utvecklar kundrelationerna aktivt 
• ta aktivt emot feedback och utvecklar sitt arbete 

utifrån feedbacken 
• kommunicerar på ett förståeligt och interaktivt sätt på 

det andra inhemska språket och på ett främmande 
språk  

• hänvisar vid behov kunden till rätt specialist 
• iakttar tystnadsplikten. 

Att ge råd om inspektion och 
verkning av klövar 

Examinanden  
• ger tydliga råd till djurägaren eller djurskötaren om 

inspektion av klövar och om fastställande av behovet 
av verkninginformerar kunderna sakkunnigt om 
orsakerna till klövsjukdomar (näring, 
konstruktionsfaktorer m.m.) och om förebyggande av 
dem. 
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Examinanden kan verka klövar. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att fastställa behovet av 
klövverkning 

Examinanden 
• fastställer behovet av verkning på grundval av yttre 

symtom 
• identifierar de vanligaste klövsjukdomarna och vet 

orsakerna till dem 
• bedömer behovet av att tillkalla veterinär vid klöv-

sjukdomar 
• tar i problemsituationer vid behov hjälp av en expert. 

Att verka klövar 
 

Examinanden  
• verkar klövar smidigt och i rätt ordning 
• planerar och hanterar sin tidsanvändning realistiskt   
• väljer och använder redskap, maskiner och utrustning 

mångsidigt 
• fäster klövskor och motsvarande produkter 
• hanterar och sköter djur lugnt och beaktar deras 

fysiologiska behov, deras arttypiska beteende och 
djurskyddslagstiftningen 

• iakttar arbetshygien och förebygger därmed 
smittsamma djursjukdomar 

• förebygger spridningen av smittsamma klövsjuk-
domar 

• främjar djurens välbefinnande 
• arbetar så att djuren inte utsätts för onödig smärta 

och onödigt lidande 
• hanterar avfall och gödsel i enlighet med miljölag-

stiftningen 
• arbetar på ett sätt som sparar vatten och energi. 

Att iaktta säkerhet i arbetet Examinanden  
• arbetar på ett säkert och ergonomiskt sätt 
• använder behövlig skyddsutrustning 
• upprätthåller sin arbets- och funktionsförmåga, t.ex. 

genom pausgymnastik (stimulerande rörelser). 

Examinanden kan göra den bokföring som behövs, använda ett kvalitetssystem och följa 
principerna för hållbar utveckling. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att anteckna vårddata och 
observationer 

Examinanden  
• för systematiskt register över vård som getts  
• antecknar systematiskt sina observationer av 

klövhälsan. 
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Att använda ett 
kvalitetssystem 

Examinanden 
• upprätthåller och utvecklar kvalitetssystemet enligt 

behov 
• sörjer för sin egen yrkesskicklighet och utvecklar den 

under beaktande av förändringar inom branschen 
• iakttar gällande lagstiftning och aktuell information 

och uppdaterar vid behov sitt kunnande. 
Att följa principerna för 
hållbar utveckling 

Examinanden 
• beaktar heltäckande principerna för hållbar utveckling 

i sitt arbete  
• baserar sin verksamhet på öppenhet, ärlighet och 

ansvar 
• arbetar med engagemang och värdesätter sitt yrke  
• iakttar bestämmelserna om avfallshantering 
• minimerar förbrukningen av resurser. 

 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att utföra praktiska arbetsuppgifter vid 
klövvård. Bedömaren eller bedömarna observerar och bedömer examinandens arbete, 
ställer eventuellt kompletterande frågor och ger en skriftlig bedömning av arbetet. 
Examenstillfället kan kompletteras genom intervjuer och med dokument som tas fram 
under processen. Dessa dokument kan bestå av dokumentation av vårdåtgärder, ett skrift-
ligt arbetsschema med motiveringar och en beskrivning av kvalitetssystemet. Dessutom 
kan examinanden komplettera sin examensprestation med andra skriftliga produktioner, 
intervjuer och diskussioner, videoinspelningar och foton samt med examinandens själv-
värdering. Efter att dessa utredningar har bedömts utgör de en del av bedömningsmate-
rialet. Examinandens bedömningsmaterial består av bedömarnas utlåtanden om presta-
tionerna i de praktiska arbetsuppgifter som examinanden utfört vid examenstillfällena, av 
kompletterande dokument som bedömts och av examinandens självvärdering. 
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3.5  Produktion av mjölk  
 
Krav på yrkesskicklighet 
 
Kraven på yrkesskicklighet i examensdelen är följande: 
Examinanden kan 
• planera arbetet på en mjölkgård och arbeta i olika arbetsfaser 
• övervaka produktionsförhållanden och mjölkboskap och observera avvikelser 
• mjölka och sköta mjölkboskapgenomföra utfodringsplanen 
• använda de maskiner och anordningar som behövs vid utfodring och skötsel av 

mjölkboskap och vid hantering av produkter och se till att de fungerar 
• sörja för mjölkboskapens välbefinnande. 

 
 
Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) 
 

Examinanden kan planera arbetet på en mjölkgård och arbeta i olika arbetsfaser. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att planera arbetet på en 
mjölkgård 

Examinanden 
• planerar arbetet på en mjölkgård och tar då hänsyn till 

dags-, vecko-, månads- och årsrytmen 
• beaktar hur brådskande och hur angelägna uppgifterna är 
• planerar arbetet enligt de mål som satts upp för gården och 

enligt myndigheternas föreskrifter och anvisningar om 
mjölkboskap 

• använder ett proaktivt arbetssätt vid planering 
• använder sig vid behov av experter (t.ex. rådgivnings-

organisationer, myndigheter och utbildning). 
Att utföra arbetet på en 
mjölkgård 

Examinanden 
• avancerar smidigt från ett arbete till nästa 
• sköter sina arbetsredskap omsorgsfullt 
• följer kvalitetssystemet, främjar kvaliteten och försöker 

förebygga avvikelser 
• följer livsmedelslagstiftningen, djurskyddslagstiftningen 

och egenkontrollen och utför dokumenteringen enligt dem 
• använder behövlig personlig skyddsutrustning och skydds-

kläder   
• arbetar ergonomiskt riktigt 
• upprätthåller aktivt sin kompetens, arbetsförmåga och 

stresstålighet 
• sorterar, förvarar och återvinner avfall som uppkommer i 

produktionen på rätt sätt 
• hanterar mjölkboskapens foder och gödsel i enlighet med 

miljölagstiftningen 
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• beaktar miljövänlighet vid val av produkter, verktyg och 
metoder  

• kan hantera döda djur enligt lagstiftningen 
• väljer ändamålsenliga kemikalier och rengöringsmedel för 

vård och underhåll av mjölkboskapen och ladugården 
• arbetar på ett sätt som sparar vatten och energi. 

Examinanden kan övervaka produktionsförhållanden och mjölkboskap och observera 
avvikelser. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att övervaka 
produktionsförhållanden 
 
 
 
  

Examinanden  
• övervakar och utvärderar produktionsförhållandena med 

tanke på djurens välbefinnande och arbetsmiljön 
• inverkar på produktionsförhållandena med hjälp av 

regleringar och konstruktioner 
• använder vid behov brandsläckare, huvudströmbrytare och 

-kranar (brandbekämpning, el, vatten). 
Att övervaka djur 
 

Examinanden 
• kontrollerar regelbundet djurens beteende, hälsotillstånd 

och reproduktiva cykel  
• identifierar avvikelser i djurens beteende och vidtar åtgär-

der på grundval av detta (insemination, betäckning, 
veterinär, kalvning, andra behandlingar) 

• utför konditionsklassificering 
• använder en avelsplan och väljer vid behov semintjur.  

Examinanden kan mjölka och sköta mjölkboskap. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att förbereda sig för 
mjölkning 

Examinanden 
• gör de inledande åtgärderna inför mjölkningen smidigt och 

i rätt ordning (t.ex. skilja åt och flytta djuren, ställa i ord-
ning mjölkningsutrustningen)  

• kontrollerar att maskinerna och utrustningen för mjölk-
ningen och mjölkhanteringen fungerar (mjölktanken, 
mjölkningsmaskinen). 

Att sköta mjölkningen Examinanden 
• hanterar djuren lugnt och beaktar deras arttypiska beteende 

och djurskyddslagstiftningen  
• förbereder kon eller geten för mjölkning noggrant och 

hygieniskt och utför förbehandlingen vid rätt tidpunkt med 
tanke på mjölknedgivningsreflexen  

• övervakar kvaliteten på mjölk med hjälp av förmjölk och 
celltester 

• fattar beslut om när mjölken inte uppfyller 
kvalitetskriterierna och måste mjölkas separat 
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• kontrollerar mängden mjölk i förhållande till kons produk-
tionsfas 

• sätter mjölkningsmaskinen på spenarna vid rätt tidpunkt 
och hygieniskt 

• undviker tomgångsmjölkning vid avslutande av mjölk-
ningen 

• gör vid behov en mätningsmjölkning 
• ser till att arbetsergonomin och säkerheten på arbetsplatsen 

är god vid mjölkning. 
Att sköta djuren Examinanden 

• sköter djuren smidigt och i rätt ordning och iakttar god 
produktionshygien och säkerhet i arbetet 

• avgör om det behövs assistans vid en kalvning 
• sköter en nyfödd kalv eller killing omsorgsfullt 
• sköter kalvar eller killingar så bra i början att deras 

motståndskraft utvecklas och så att de utvecklas till 
idisslare 

• hanterar och sköter mjölkboskap och ungboskap enligt 
deras arttypiska beteende och djurskyddslagstiftningen. 

Att använda 
produktions-automatik 
vid skötsel av 
mjölkboskap 

Examinanden 
• använder de automationssystem som finns på gården enligt 

instruktionerna 
• drar nytta av de data som produktionsautomationen ger 

vid övervakning av djurens välbefinnande och vid skötsel 
av dem (t.ex. mängden mjölk och övervakningen av 
juverhälsan) 

• fastställer gränsvärden för när man ska vidta korrigerande 
åtgärder (t.ex. larmen från mjölkningsroboten, 
tankmjölkens temperatur, mjölkmängderna). 

Att märka och registrera 
djur 

Examinanden 
• märker och registrerar djur och förändringar i deras 

livscykel enligt den tidsfrist och på det sätt som föreskrivs i 
lag 

• använder ASRI-systemet eller något annat lämpligt system 
för märkning av vilken behandling djuren får.  

Examinanden kan följa en utfodringsplan.  

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att välja foder 
 

Examinanden  
• väljer foder enligt utfodringsplanen 
• sörjer vid inköp av foder för att importfodret och import-

råvarorna kommer från företag som finns på Föreningen 
för bekämpning av djursjukdomar rf:s positivlista eller att 
de är produkter som enligt dokumenterade undersökningar 
inte innehåller salmonella  

• fastställer i stora drag användningsändamålen och -
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mängderna för mineralämnen, kraftfoder och grovfoder i 
nötkreaturens olika produktionsfaser.  

Att kontrollera kvaliteten 
på foder  
 
 

Examinanden 
• kan avgöra vilket foder som är av dålig kvalitet och se till 

att mjölkboskap får foder av bästa kvalitet  
• gör sig vid behov av med förskämt och gödselförorenat 

foder 
• ser till att spillning från andra husdjur, gnagare och fåglar 

inte hamnar i foder, dricksvatten och husdjursanläggningar 
• kan ta representativa foderprov och skicka in dem för 

analys. 
Att utfodra djur  Examinanden 

• utfodrar djuren enligt utfodringsplanen 
• strävar efter en hälsosam, ekonomisk och noggrann utfodring 

och utvärderar planen på dessa grunder 
• sörjer för produktionshygienen vid utfodring  
• beaktar säkerheten i arbetet och sörjer för en god arbetsergo-

nomi. 

Examinanden kan använda de maskiner och anordningar som behövs vid utfodring och 
skötsel av mjölkboskap och vid hantering av produkter och se till att de fungerar. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att använda maskiner och 
anordningar 

Examinanden  
• inspekterar maskinerna före användning 
• använder smidigt och säkert maskiner och anordningar 

som behövs för transport av foder och utfodring av mjölk-
boskap (t.ex. traktor, släpvagn, frontlastare, minilastare, 
fodervagn, maskiner för slåtter och utfodring, fylltömmare) 

• använder vid behov balsnittare, snöröjningsutrustning och 
aggregat 

• kontrollerar regelbundet anordningarnas skick, utför de 
dagliga underhålls- och reparationsåtgärderna och beställer 
underhåll vid behov.  

Att använda 
utfodringsautomatik 

Examinanden 
• använder de automatiska utfodringssystem som finns på 

gården   
• använder informationen från dessa system vid övervakning 

av djurens välbefinnande och skötsel av djuren och gör 
nödvändiga ändringar (t.ex. övervakning av 
foderförbrukningen, kalibrering, vattningsautomatik). 
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Examinanden kan sörja för mjölkboskapens välbefinnande.  

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att förebygga djursjukdomar Examinanden  

• följer gårdens hälsovårdsplan och -avtal 
• använder i enlighet med sin roll systemet för uppfölj-

ning av hälsovården på nötkreatursgårdar (Naseva)  
• för bok över andra läkemedel på det sätt som myn-

digheterna föreskriver 
• förebygger sjukdomar och främjar djurens hälsa och 

välbefinnande genom att ta hänsyn till deras fysiolo-
giska och beteendemässiga behov  

• minimerar sjukdomsriskerna genom att iaktta pro-
duktionshygien, t.ex. personsluss, rengöring av skor 
och arbetskläder, handhygien, 48-timmarsregel efter 
utlandsresa och karantän vid köp av djur. 

Att sköta sjuka djur Examinanden 
• identifierar ett sjukt djur, ger första hjälpen och 

bedömer behovet av att tillkalla veterinär 
• tillkallar vid behov veterinär och tar före besöket reda 

på grundläggande saker om djurets hälsa (feber, tarm-
tömning, rörelseförmåga, idisslande, ätande, mjölk-
prov) 

• gör vid behov förberedelser inför veterinärens besök 
(t.ex. isolerar djuret) och assisterar vid åtgärder 

• förvarar läkemedel och vaccin enligt anvisningarna. 
 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att utföra praktiska arbetsuppgifter på en 
mjölkgård. Gården kan ha antingen mjölkkor eller mjölkgetter. Examenstillfället kan kom-
pletteras med dokument som produceras under processen och med andra skriftliga pro-
duktioner samt med intervjuer och diskussioner, videoinspelningar och foton samt med 
examinandens självvärdering. Bedömaren eller bedömarna observerar och bedömer exa-
minandens arbete, ställer eventuellt kompletterande frågor och ger en skriftlig bedömning 
av arbetet. Examinandens bedömningsmaterial består av bedömarnas utlåtanden om pres-
tationerna i de praktiska arbetsuppgifter som examinanden utfört vid examenstillfällena, 
av kompletterande dokument som bedömts och av examinandens självvärdering. 
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3.6  Nötköttsproduktion  
 
Krav på yrkesskicklighet 
Kraven på yrkesskicklighet i examensdelen är följande: 
Examinanden kan 
• planera arbetet och arbeta på en gård i de olika arbetsfaserna vid dikobaserad 

produktion och nötköttsproduktion  
• övervaka produktionsförhållanden och nötkreatur och observera avvikelser 
• sköta dikor och/eller köttnöt 
• följa en utfodringsplan för dikor och/eller köttnöt 
• använda de maskiner och anordningar som är vanligast vid skötsel, utfodring och 

hantering av nötkreatur och se till att de fungerar 
• sörja för nötkreaturens välbefinnande. 
 
Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) 
 

Examinanden kan planera arbetet och arbeta på en gård i de olika arbetsfaserna vid 
dikobaserad nötköttsproduktion.  

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att planera arbetet på en 
gård med dikobaserad 
produktion och 
nötköttsproduktion 

Examinanden 
• planerar arbetet på en gård med dikobaserad produktion 

och nötköttsproduktion och tar då hänsyn till dags-, vecko-
, månads- och årsrytmen 

• beaktar hur brådskande och hur angelägna uppgifterna är 
• planerar arbetet enligt de mål som satts upp för gården och 

enligt myndigheternas föreskrifter och anvisningar om 
nötkreatur 

• använder ett proaktivt arbetssätt vid planering 
• använder sig vid behov av experter (t.ex. rådgivnings-

organisationer, myndigheter och utbildning). 
Att utföra arbetena på en 
gård med dikobaserad 
produktion och 
nötköttsproduktion 

Examinanden 
• avancerar smidigt från ett arbete till nästa 
• sköter sina arbetsredskap omsorgsfullt 
• följer kvalitetssystemet, främjar kvaliteten och försöker 

förebygga avvikelser 
• följer livsmedelslagstiftningen, djurskyddslagstiftningen 

och egenkontrollen och utför dokumenteringen enligt dem 
• använder behövlig personlig skyddsutrustning och 

skyddskläder  
• arbetar ergonomiskt riktigt 
• upprätthåller aktivt sin kompetens, arbetsförmåga och 

stresstålighet 
• sorterar, förvarar och återvinner avfall som uppkommer i 

produktionen på rätt sätt  
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• hanterar nötkreaturens foder och gödsel i enlighet med 
miljölagstiftningen 

• beaktar miljövänlighet vid val av produkter, verktyg och 
metoder  

• kan hantera döda djur enligt lagstiftningen 
• väljer ändamålsenliga kemikalier och rengöringsmedel för 

vård och underhåll av produktionslokalerna 
• arbetar på ett sätt som sparar vatten och energi. 

Examinanden kan övervaka produktionsförhållanden och nötkreatur och observera 
avvikelser. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att övervaka 
produktionsförhållanden 

Examinanden  
• övervakar och utvärderar produktionsförhållandena med 

tanke på djurens välbefinnande och arbetsmiljön 
• inverkar på produktionsförhållandena med hjälp av 

regleringar och konstruktioner 
• använder vid behov brandsläckare, huvudströmbrytare och 

-kranar (brandbekämpning, el, vatten). 
Att övervaka djur Examinanden 

• kontrollerar regelbundet djurens beteende, hälsotillstånd 
och reproduktiva cykel  

• identifierar avvikelser i djurens beteende och vidtar 
åtgärder på grundval av detta (insemination, betäckning, 
veterinär, kalvning, andra behandlingar) 

• utför vid behov konditionsklassificering  
• använder en avelsplan och väljer vid behov semintjur. 

Examinanden kan sköta dikor och/eller köttnöt. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att sköta djuren Examinanden 

• transporterar, bearbetar och delar ut foder till djuren från 
åkrar eller mellanlager 

• sköter djuren smidigt och i rätt ordning och iakttar god 
produktionshygien, säkerhet i arbetet och arbetsergonomi 

• avgör om det behövs assistans vid kalvning 
• sköter en nyfödd kalv eller killing noggrant 
• sköter kalvar så bra i början att deras motståndskraft 

utvecklas och så att de utvecklas till idisslare 
• avvänjer kalvar vid rätt tidpunkt 
• planerar, tillverkar och reparerar inhägnader för nötkreatur 
• hanterar och sköter djuren lugnt och beaktar deras 

arttypiska beteende och djurskyddslagstiftningen. 
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Att märka och registrera 
nötkreatur 

Examinanden 
• märker och registrerar djur och förändringar i deras livs-

cykel enligt den tidsfrist och på det sätt som föreskrivs i lag 
• märker djur som kräver särskilda åtgärder eller övervak-

ning. 

Examinanden kan följa en utfodringsplan för dikor och/eller köttnöt.  

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att välja foder Examinanden  

• väljer foder enligt utfodringsplanen  
• sörjer vid inköp av foder för att importfodret och import-

råvarorna kommer från företag som finns på Föreningen 
för bekämpning av djursjukdomar rf:s positivlista eller att 
de är produkter som enligt dokumenterade undersökningar 
inte innehåller salmonella  

• fastställer i stora drag användningsändamålen och  
• –mängderna för mineralämnen, kraftfoder och grovfoder i 

nötkreaturens olika produktionsfaser.  
Att kontrollera 
kvaliteten på foder 

Examinanden 
• kan skilja mellan bra och dåligt foder   
• gör sig vid behov av med förskämt och gödselförorenat 

foder 
• ser till att spillning från andra husdjur, gnagare och fåglar 

inte hamnar i foder, dricksvatten och husdjursanläggningar 
• väljer foder för grupper enligt produktionsfasen 
• kan ta representativa foderprov och skicka in dem för 

analys. 
Att utfodra djur  Examinanden 

• utfodrar djuren enligt utfodringsplanen 
• strävar efter en hälsosam, ekonomisk och noggrann 

utfodring och utvärderar planen på dessa grunder 
• sörjer för produktionshygienen vid utfodring 
• beaktar säkerheten i arbetet och sörjer för en god 

arbetsergonomi. 

Examinanden kan använda de maskiner och anordningar som är vanligast vid skötsel, 
utfodring och hantering av nötkreatur och se till att de fungerar. 
Att använda maskiner 
och anordningar som 
behövs vid skötsel och 
utfodring av nötkreatur 

Examinanden  
• inspekterar maskinerna före användning 
• använder smidigt och säkert maskiner och anordningar 

som behövs vid skötsel och utfodring av nötkreatur (t.ex. 
traktor, släpvagn, frontlastare, minilastare, fodervagn, 
maskiner för slåtter och utfodring, fylltömmare) 

• använder vid behov balsnittare, snöröjningsutrustning och 
aggregat 
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• kontrollerar regelbundet anordningarnas skick, utför de 
dagliga underhåll- och reparationsåtgärderna och beställer 
underhåll vid behov.  

Examinanden kan sörja för nötkreaturens välbefinnande.   
Att förebygga 
djursjukdomar 

Examinanden 
• följer gårdens hälsovårdsplan och -avtal 
• använder i enlighet med sin roll systemet för uppföljning 

av hälsovården på nötkreatursgårdar (Naseva) 
• för bok över andra läkemedel på det sätt som myndig-

heterna föreskriver 
• förebygger sjukdomar och främjar djurens hälsa och 

välbefinnande genom att ta hänsyn till deras fysiologiska 
och beteendemässiga behov  

• minimerar sjukdomsriskerna genom att iaktta produk-
tionshygien, t.ex. personsluss, rengöring av skor och ar-
betskläder, handhygien, 48-timmars regeln efter utlandsresa 
och karantän vid köp av djur. 

Att sköta sjuka djur Examinanden 
• identifierar ett sjukt djur, ger första hjälpen och bedömer 

behovet av att tillkalla veterinär 
• tillkallar vid behov veterinär och tar före besöket reda på 

grundläggande saker om djurets hälsa (feber, tarmtömning, 
rörelseförmåga, idisslande, ätande) 

• gör vid behov förberedelser inför veterinärens besök (t.ex. 
isolerar djuret) och assisterar vid åtgärder 

• förvarar läkemedel och vaccin enligt anvisningarna. 
 

Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att utföra praktiska arbetsuppgifter på en 
köttnötsgård. Examenstillfället kan kompletteras med dokument som produceras under 
processen och med andra skriftliga produktioner samt med intervjuer och diskussioner, 
videoinspelningar och foton samt med examinandens självvärdering. Bedömaren eller 
bedömarna observerar och bedömer examinandens arbete, ställer eventuellt kompletter-
ande frågor och ger en skriftlig bedömning av arbetet. Examinandens bedömningsmate-
rial består av bedömarnas utlåtanden om prestationerna i de praktiska arbetsuppgifter som 
examinanden utfört vid examenstillfällena, av kompletterande dokument som bedömts 
och av examinandens självvärdering. 
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3.7  Produktion av svinkött och grisar 
 
Krav på yrkesskicklighet 
Kraven på yrkesskicklighet i examensdelen är följande: 
Examinanden kan 
• planera arbeten och arbeta i de olika arbetsfaserna på en gård med svinkötts- och 

grisproduktion 
• övervaka produktionsförhållanden och svin och observera avvikelser 
• sköta svin 
• följa en utfodringsplan för svin 
• använda de maskiner och anordningar som är vanligast vid skötsel och utfodring av 

svin och se till att de fungerar 
• sörja för svinens välbefinnande. 
 
Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) 
 

Examinanden kan planera arbeten och arbeta i de olika arbetsfaserna på en gård med 
svinkötts- och grisproduktion. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att planera arbetena på 
en gård med svinkötts- 
och grisproduktion 
 

Examinanden 
• planerar arbetena under beaktande av dags-, vecko-, 

månads- och årsrytmen 
• beaktar hur brådskande och hur angelägna uppgifterna är 
• planerar arbetena enligt de mål som satts upp för gården 

och enligt myndigheternas föreskrifter och anvisningar 
om svin 

• använder ett proaktivt arbetssätt vid planering 
• använder sig vid behov av experter (t.ex. rådgivnings-

organisationer, myndigheter och utbildning). 
Att utföra arbetena på en 
gård med svinkötts- och 
grisproduktion 

Examinanden 
• avancerar smidigt från ett arbete till nästa 
• sköter sina arbetsredskap omsorgsfullt 
• följer kvalitetssystemet, främjar kvaliteten och försöker 

förebygga avvikelser 
• följer livsmedelslagstiftningen, djurskyddslagstiftningen 

och egenkontrollen och utför dokumenteringen enligt 
dem, följer t.ex. det som krävs enligt kedjeinformationen 

• använder behövlig personlig skyddsutrustning och 
skyddskläder  

• arbetar ergonomiskt riktigt 
• upprätthåller aktivt sin kompetens, arbetsförmåga och 

stresstålighet 
• sorterar, förvarar och återvinner avfall som uppkommer i 

produktionen på rätt sätt 
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• hanterar svinens foder och gödsel i enlighet med 
miljölagstiftningen 

• beaktar miljövänlighet vid val av produkter, verktyg och 
metoder  

• kan hantera döda djur enligt lagstiftningen 
• väljer ändamålsenliga kemikalier och rengöringsmedel för 

vård och underhåll av svinen och svinhuset 
• arbetar på ett sätt som sparar vatten och energi. 

Examinanden kan övervaka produktionsförhållanden och svin och observera avvikelser. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att övervaka 
produktions-förhållanden 

Examinanden  
• övervakar och utvärderar produktionsförhållandena med 

tanke på djurens välbefinnande och arbetsmiljön 
• inverkar på produktionsförhållandena med hjälp av 

regleringar och konstruktioner 
• använder vid behov brandsläckare, huvudströmbrytare 

och -kranar (brandbekämpning, el, vatten). 
Att övervaka djur Examinanden 

• kontrollerar regelbundet djurens beteende, hälsotillstånd 
och reproduktiva cykel  

• identifierar avvikelser i djurens beteende och vidtar 
åtgärder på grundval av detta (insemination, veterinär, 
grisning, andra behandlingar) 

• använder en avelsplan och väljer vid behov sperma.  

Examinanden kan sköta svin. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att sköta svin 
 
 
 

Examinanden 
• kontrollerar att maskiner och utrustning fungerar  
• transporterar, bearbetar och delar ut foder med hjälp av 

maskiner och utrustning  
• sköter djuren smidigt och i rätt ordning och iakttar god 

produktionshygien och säkerhet i arbetet 
• hanterar och sköter djuren lugnt och beaktar deras 

arttypiska beteende och djurskyddslagstiftningen 
• märker och registrerar djur och förändringar i deras livs-

cykel enligt den tidsfrist och på det sätt som föreskrivs i 
lag 

• ser till att arbetsergonomin och säkerheten på arbets-
platsen är god 

• märker och isolerar på rätt sätt djur inför ett veterinär-
besök eller en slakttransport. 
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Examinanden kan följa en utfodringsplan för svin.  

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att välja foder 
 

Examinanden  
• väljer foder enligt utfodringsplanen  
• sörjer vid inköp av foder för att importfodret och import-

råvarorna kommer från företag som finns på Föreningen 
för bekämpning av djursjukdomar rf:s positivlista eller att 
de är produkter som enligt dokumenterade undersökning-
ar inte innehåller salmonella  

• fastställer i stora drag användningsändamålen och –mäng-
derna för mineralämnen, kraftfoder och grovfoder i de 
olika produktionsfaserna.  

Att kontrollera kvaliteten 
på foder 

Examinanden 
• kan skilja mellan bra och dåligt foder   
• gör sig vid behov av med förskämt och gödselförorenat 

foder 
• ser till att spillning från andra husdjur, gnagare och fåglar 

inte hamnar i foder, dricksvatten och husdjursanlägg-
ningar 

• kan ta representativa foderprov och skicka in dem för 
analys. 

Att utfodra djur Examinanden 
• utfodrar djuren enligt utfodringsplanen 
• strävar efter en hälsosam, ekonomisk och noggrann 

utfodring och utvärdering av planen på dessa grunder 
• sörjer för produktionshygienen vid utfodring 
• beaktar säkerheten i arbetet och sörjer för en god 

arbetsergonomi. 

Examinanden kan använda de maskiner och anordningar som är vanligast vid skötsel och 
utfodring av svin och se till att de fungerar. 
Att använda maskiner 
och anordningar som 
behövs vid skötsel och 
utfodring av svin 

Examinanden  
• inspekterar maskinerna före användning 
• använder på ett smidigt och säkert sätt de maskiner och 

anordningar som behövs vid skötsel och utfodring av 
svin (t.ex., traktor, släpvagn, frontlastare, minilastare) 

• använder vid behov snöröjningsutrustning och aggregat 
• kontrollerar regelbundet anordningarnas skick, utför de 

dagliga underhålls- och reparationsåtgärderna och 
beställer underhåll vid behov.  
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Att använda 
produktionsautomatik vid 
skötsel av svin 

Examinanden 
• använder de automationssystem som finns på gården  
• drar nytta av de data som produktionsautomationen ger 

vid övervakning av djurens välbefinnande och vid skötsel 
av dem (t.ex. övervakning av foderförbrukningen och 
förhållandena). 

Examinanden kan sörja för svinens välbefinnande. 
Att förebygga 
djursjukdomar 
 

Examinanden  
• följer gårdens hälsovårdsplan och -avtal 
• använder enligt sin roll hälsoklassificeringsregistret Sikava 

för svinhus  
• märker de övriga produkter som använts enligt myndig-

heternas instruktioner (t.ex. läkemedel utan karenstid, 
bl.a. järn, oxytocin)  

• förebygger sjukdomar och främjar djurens hälsa och 
välbefinnande genom att ta hänsyn till deras fysiologiska 
och beteendemässiga behov  

• minimerar sjukdomsriskerna genom att iaktta produk-
tionshygien, t.ex. personsluss, rengöring av skor och 
arbetskläder, handhygien, 48-timmars regeln efter 
utlandsresa och karantän vid köp av djur. 

Att sköta sjuka djur Examinanden 
• identifierar ett sjukt djur, ger första hjälpen och bedömer 

behovet av att tillkalla veterinär 
• tillkallar vid behov veterinär och tar före besöket reda på 

grundläggande saker om svinens hälsa (feber, 
tarmtömning, rörelseförmåga, ätande) 

• gör vid behov förberedelser inför veterinärens besök och 
assisterar vid åtgärder 

• förvarar läkemedel och vaccin enligt anvisningarna 
• kan vid behov avliva ett svin. 

 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att utföra praktiska arbetsuppgifter i ett 
svinhus. En företagare som bedriver boskapsskötsel, en lantgårdsförman eller en 
jordbruksarbetare kan visa sitt kunnande i det egna svinhuset eller i ett svinhus som han 
eller hon arbetar i. En jordbruksavbytare ska visa sitt kunnande i ett suggstall eller i ett 
svinstall med integrerad produktion. Examenstillfället kan kompletteras med dokument 
som produceras under processen och med andra skriftliga produktioner samt med inter-
vjuer och diskussioner, videoinspelningar och foton samt med examinandens självvär-
dering. Bedömaren eller bedömarna observerar och bedömer examinandens arbete, ställer 
eventuellt kompletterande frågor och ger en skriftlig bedömning av arbetet. Examinan-
dens bedömningsmaterial består av bedömarnas utlåtanden om prestationerna i de prak-
tiska arbetsuppgifter som examinanden utfört vid examenstillfällena, av kompletterande 
dokument som bedömts och av examinandens självvärdering. 
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3.8  Produktion av fjäderfäkött och ägg 
 
Krav på yrkesskicklighet 
Kraven på yrkesskicklighet i examensdelen är följande: 
Examinanden kan 
• planera arbetena och arbeta i olika arbetsfaser i en fjäderfäanläggning  
• övervaka produktionsförhållanden och fjäderfä och observera avvikelser 
• sköta fjäderfä 
• följa en utfodringsplan för fjäderfä 
• använda de vanligaste maskiner och anordningar som behövs vid skötsel och utfodring 

av fjäderfä och vid hantering av produkter och se till att de fungerar 
• sörja för välbefinnandet hos fjäderfä och förebygga djursjukdomar. 
 
Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) 
 

Examinanden kan planera arbetena och arbeta i olika arbetsfaser i en 
fjäderfäanläggning.    

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att planera arbetena i en 
fjäderfäanläggning 

Examinanden 
• planerar arbetena under beaktande av dags-, vecko-, 

månads- och årsrytmen 
• beaktar hur brådskande och hur angelägna uppgif-

terna är 
• planerar arbetena enligt de mål som satts upp för 

anläggningen och enligt myndigheternas föreskrifter 
och anvisningar om fjäderfä 

• använder ett proaktivt arbetssätt vid planering 
• följer principen om att fylla avdelningarna på en 

gånganvänder sig vid behov av experter (t.ex. rådgiv-
ningsorganisationer, myndigheter och utbildning). 

Att utföra arbetena i en 
fjäderfäanläggning 

Examinanden 
• följer den gällande djurskyddslagstiftningen 
• går in i fjäderfäanläggningar via en personsluss i rätt 

ordning 
• avancerar smidigt från ett arbete till nästa 
• sköter sina arbetsredskap omsorgsfullt 
• följer kvalitetssystemet, främjar kvaliteten och 

försöker förebygga avvikelser 
• följer livsmedelslagstiftningen, 

djurskyddslagstiftningen och egenkontrollen och 
utför dokumenteringen enligt dem 

• använder behövlig personlig skyddsutrustning och 
skyddskläder  

• arbetar ergonomiskt riktigt 
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• upprätthåller aktivt sin kompetens, arbetsförmåga 
och stresstålighet 

• sorterar, förvarar och återvinner avfall som 
uppkommer i produktionen på rätt sätt 

• hanterar foder och gödsel i enlighet med miljölagstift-
ningen 

• beaktar miljövänlighet vid val av produkter, verktyg 
och metoder  

• kan hantera döda djur enligt lagstiftningen 
• väljer ändamålsenliga kemikalier och rengöringsmedel 

för vård- och underhållsåtgärder som behövs på 
fjäderfä och i fjäderfäanläggningar 

• arbetar på ett sätt som sparar vatten och energi. 

Examinanden kan övervaka produktionsförhållanden och fjäderfä och observera 
avvikelser. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att övervaka 
produktionsförhållanden 

Examinanden 
• övervakar och bedömer produktionsförhållandena 

(ventilation, temperatur, fukt, strö, ljus) med tanke på 
djurens välbefinnande och arbetsmiljön 

• inverkar på produktionsförhållandena med hjälp av 
regleringar och konstruktioner 

• använder vid behov brandsläckare, huvudström-
brytare och -kranar (brandbekämpning, el, vatten). 

Att övervaka djur Examinanden 
• övervakar regelbundet djurens beteende och hälsotill-

stånd samt produktionen  
• behärskar fysiologin hos fjäderfä  
• identifierar avvikelser i djurens beteende (bl.a. sjuk-

domar, förändringar i produktionen, stört beteende, 
stress) och vidtar åtgärder på grundval av detta 
(veterinär, annan behandling, förhållanden). 

Examinanden kan sköta fjäderfä. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att sköta djuren Examinanden 

• gör de inledande åtgärder som behövs och 
kontrollerar att maskiner och utrustning fungerar  

• ser till att arbetsergonomin och säkerheten på 
arbetsplatsen är god 

• sköter djuren smidigt och i rätt ordning och iakttar 
god produktionshygien och säkerhet i arbetet 

• hanterar och sköter djuren lugnt och beaktar deras 



47 

arttypiska beteende och djurskyddslagstiftningen 
• kontrollerar ströets kondition (bl.a. fuktighet, renhet) 
• avlägsnar och registrerar eventuella döda djur  
• samlar in och lagrar äggen i en äggproduktions-

anläggning rätt med tanke på användnings-ändamålet. 

Examinanden kan följa en utfodringsplan för fjäderfä.  

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att välja foder Examinanden  

• använder en utfodringsplan och foder i enlighet med 
produktionsavtalet 

• sörjer vid inköp av foder för att importfodret och im-
portråvarorna kommer från företag som finns på Fö-
reningen för bekämpning av djursjukdomar rf:s posi-
tivlista eller att de är produkter som enligt dokumen-
terade undersökningar inte innehåller salmonella  

• fastställer användningsområden, -begränsningar och -
mängder vad gäller fodret för olika fjäderfägrupper 

• sköter foderbokföringen enligt föreskrifterna. 
Att kontrollera kvaliteten på 
foder 

Examinanden 
• kan skilja mellan bra och dåligt foder    
• gör sig vid behov av med förskämt och gödselför-

orenat foder 
• ser till att spillning från andra husdjur, gnagare och 

fåglar inte hamnar i foder, dricksvatten och 
husdjursanläggningar. 

Att utfodra djur  Examinanden 
• utfodrar djuren enligt utfodringsplanen och ändrar 

vid behov utfodringen av djur i olika 
produktionsfaser 

• strävar efter en hälsosam, ekonomisk och noggrann 
utfodring och utvärderar planen på dessa grunder 

• transporterar, bearbetar och delar smidigt ut foder 
(automatiskt eller manuellt) 

• sörjer för produktionshygienen vid utfodring 
• beaktar säkerheten i arbetet och sörjer för en god 

arbetsergonomi. 
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Examinanden kan använda de vanligaste maskiner och anordningar som behövs vid 
skötsel och utfodring av fjäderfä och vid hantering av produkter och se till att de 
fungerar.  
Använda maskiner och 
anordningar som behövs vid 
skötsel och utfodring av 
fjäderfä 

Examinanden  
• inspekterar maskinerna före användning 
• använder smidigt och säkert de maskiner och anord-

ningar som behövs vid skötsel och utfodring av nöt-
kreatur (t.ex. traktor, släpvagn, frontlastare, minilas-
tare, balsnittare) 

• använder vid behov snöröjningsutrustning och 
aggregat 

• kontrollerar regelbundet anordningarnas skick, utför 
dagliga underhålls- och reparationsåtgärder eller 
beställer underhåll.  

Att använda 
produktionsautomatik vid 
skötsel av fjäderfä 

Examinanden 
• använder gårdens automationssystem och drar nytta 

av de data som produktionsautomationen ger vid 
övervakning av djurens välbefinnande och vid skötsel 
av dem (t.ex. övervakning av foderförbrukningen, 
vattennipplarnas funktion, övervakning av tempera-
turen) 

• kontrollerar regelbundet att produktionsautomatiken 
fungerar 

• underhåller och reparerar produktionsautomatiken 
eller beställer service. 

Examinanden kan sörja för välbefinnandet hos fjäderfä och förebygga djursjukdomar. 
Förebygga djursjukdomar Examinanden  

• förebygger sjukdomar och främjar djurens hälsa och 
välbefinnande genom att ta hänsyn till deras fysio-
logiska och beteendemässiga behov (förhållanden, 
hygien, sektionering, engångsbruk, rimlig djurtäthet) 

• minimerar sjukdomsriskerna genom att iaktta pro-
duktionshygien, t.ex. personsluss, rengöring av skor 
och arbetskläder, handhygien, 48-timmars regeln efter 
utlandsresa och karantän vid köp av djur 

• tar fjäderfä för uppfödning endast från leverantörer 
som omfattas av hälsokontroller 

• sörjer för åtgärderna enligt programmet för kontroll 
av salmonella 

• följer det som krävs i kedjeinformationen. 
Att övervaka produktionen Examinanden 

• antecknar dödligheten, äggläggningsresultaten, fo-
derförbrukningen per parti, den dagliga vattenför-
brukningen, viktutvecklingen i uppfödningsstall, 
vitamintillskott samt underkännanden och 
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klassificeringar i en broiler- och kalkonanläggning 
• analyserar data från produktionsövervakningen och 

vidtar vid behov korrigerande åtgärder, t.ex. använder 
produktionsrådgivning. 

Att sköta sjuka djur Examinanden 
• identifierar ett sjukt djur, ger första hjälpen och 

bedömer behovet av att tillkalla veterinär 
• gör vid behov förberedelser inför veterinärens besök 

och assisterar vid åtgärder 
• förvarar läkemedel och vaccin enligt anvisningarna 
• avlivar vid behov ett djur, förvarar och bortskaffar 

det på rätt sätt. 
 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att utföra praktiska arbetsuppgifter i en 
fjäderfäanläggning. Examenstillfället kan kompletteras med dokument som tas fram under 
processen. Dessa dokument kan bestå av till exempel rapporter från produktionsauto-
matiken, bokföring vid produktionsövervakning, anvisningar som erhållits i början av en 
avbytarperiod och kompletterande skriftliga anteckningar. Dessutom kan examinanden 
komplettera sina examensprestationer med andra skriftliga produktioner, intervjuer och 
diskussioner, videoinspelningar och foton samt med examinandens självvärdering. Efter 
att dessa utredningar har bedömts utgör de en del av bedömningsmaterialet. Bedömaren 
eller bedömarna observerar och bedömer examinandens arbete, ställer eventuellt komplet-
terande frågor och ger en skriftlig bedömning av arbetet. Examinandens bedömnings-
material består av bedömarnas utlåtanden om prestationerna i de praktiska arbetsuppgifter 
som examinanden utfört vid examenstillfällena, av kompletterande dokument som 
bedömts och av examinandens självvärdering. 
 
 
3.9  Skötsel av hästar på en produktionsdjursgård  
 
Krav på yrkesskicklighet 
 
Kraven på yrkesskicklighet i examensdelen är följande: 
Examinanden kan 
• planera arbetena och arbeta i de olika arbetsfaserna vid skötsel av hästar på en 

produktionsdjursgård 
• övervaka produktionsförhållanden och hästar och observera avvikelser 
• sköta och utfodra hästar i enlighet med individuella krav  
• använda de maskiner och anordningar som är vanligast vid skötsel, utfodring och 

hantering av hästar och se till att de fungerar 
• sörja för hästars välbefinnande. 
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Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) 
 

Examinanden kan planera arbetena och arbeta i de olika arbetsfaserna vid skötsel av 
hästar på en produktionsdjursgård.   

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att planera arbetena på en 
hästgård 

Examinanden 
• planerar arbetena under beaktande av dags-, vecko-, 

månads- och årsrytmen 
• beaktar hur brådskande och hur angelägna uppgifterna 

är 
• planerar arbetena enligt de mål som satts upp för 

gården och enligt myndigheternas föreskrifter och 
anvisningar om hästar 

• använder ett proaktivt arbetssätt vid planering 
• använder sig vid behov av experter (t.ex. rådgivnings-

organisationer, myndigheter och utbildning). 
Att utföra arbetena på en 
hästgård 

Examinanden 
• avancerar smidigt från ett arbete till nästa 
• sköter verktyg, grimmor och hästtäcken på rätt sätt 
• följer kvalitetssystemet, främjar kvaliteten och försöker 

förebygga avvikelser 
• följer livsmedelslagstiftningen, djurskyddslagstiftningen 

och egenkontrollen och utför dokumenteringen enligt 
dem  

• använder behövlig personlig skyddsutrustning och 
skyddskläder  

• arbetar ergonomiskt riktigt 
• upprätthåller aktivt sin kompetens, arbetsförmåga och 

stresstålighet 
• sorterar, förvarar och återvinner avfall som uppkom-

mer i produktionen på rätt sätt  
• hanterar hästarnas foder och gödsel i enlighet med 

miljölagstiftningen 
• beaktar miljövänlighet vid val av produkter, verktyg 

och metoder  
• kan hantera döda djur enligt lagstiftningen 
• väljer ändamålsenliga kemikalier och rengöringsmedel 

för vård och underhåll av produktionslokalerna 
• arbetar på ett sätt som sparar vatten och energi. 
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Examinanden kan övervaka produktionsförhållanden och hästar och observera 
avvikelser. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att övervaka produktions-
förhållanden 

Examinanden  
• övervakar och utvärderar produktionsförhållandena 

med tanke på djurens välbefinnande och arbetsmiljön 
• inverkar på produktionsförhållandena med hjälp av 

regleringar och konstruktioner 
• använder vid behov brandsläckare, huvudströmbrytare 

och -kranar (brandbekämpning, el, vatten). 
Att övervaka djur Examinanden 

• kontrollerar regelbundet djurens beteende, hälso-
tillstånd och reproduktiva cykel  

• identifierar avvikelser i djurens beteende och vidtar 
åtgärder på grundval av detta (veterinär, följning, andra 
behandlingar). 

Examinanden kan sköta och utfodra hästar i enlighet med individuella krav.  

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att välja foder Examinanden 

• väljer foder enligt utfodringsplanen  
• köper importfoder från i första hand företag som finns 

på Föreningen för bekämpning av djursjukdomar rf:s 
positivlista  

• fastställer i stora drag användningsändamålen och 
 –mängderna för mineralämnen, kraftfoder och grov-
foder enligt hästens ålder och användningsändamål.  

Att kontrollera kvaliteten på 
foder 

Examinanden 
• kan skilja mellan bra och dåligt foder   
• gör sig vid behov av med förskämt och gödselförore-

nat foder 
• ser till att spillning från andra husdjur, gnagare och 

fåglar inte hamnar i foder, dricksvatten och husdjurs-
anläggningar 

• kan ta representativa foderprov och skicka in dem för 
analys. 

Att utfodra hästar Examinanden 
• ger varje häst rätt mängd foder enligt individuella be-

hov och beaktar utfodringsplanen och instruktionerna 
• ändrar på egen hand fodermängden vid oförutsedda 

händelser (häst blir sjuk) 
• strävar efter en hälsosam, ekonomisk och noggrann 

utfodring och utvärderar planen på dessa grunder 
• sörjer för produktionshygienen vid utfodring 
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• utfodrar och sköter hästarna på ett säkert sätt och i 
enlighet med god ergonomi. 

Att sköta hästar Examinanden 
• väljer en lämplig grimma för hästen och sätter på och 

tar av den, och beaktar då hästen och omständigheter-
na 

• leder hästen till rastgården och därifrån till stallet på ett 
säkert sätt 

• beaktar hästens arttypiska beteende och de överras-
kande situationer som beteendet kan leda till 

• hanterar och sköter hästar lugnt och beaktar deras 
arttypiska beteende och djurskyddslagstiftningen  

• identifierar risker förenade med trånga platser, t.ex. 
grindar och dörröppningar, och tar hänsyn till risken 

• binder hästen på båda sidor på rätt sätt så att den 
snabbt kan frigöras 

• identifierar avvikelser i hästens normala beteende och 
vidtar åtgärder enligt situationens krav 

• väljer och sätter på hästen ett täcke som är lämpligt för 
väderleken och tar av det om situationen kräver det 

• tvättar och borstar vid behov hästen och kontrollerar 
dess hovar   

• lägger vid behov ett stödförband på hästen 
• rengör och ströar hästens box 
• kontrollerar boxens och rastgårdens skick och ställer 

dem vid behov i ordning så att de är trygga för hästen. 

Examinanden kan använda de maskiner och anordningar som är vanligast vid skötsel, 
utfodring och hantering av hästar och se till att de fungerar. 

Föremål för bedömning  Bedömningskriterier 
Att använda maskiner och an-
ordningar som behövs vid 
skötsel och utfodring av 
hästar 
 

Examinanden 
• inspekterar maskinerna före användning 
• använder smidigt och säkert de maskiner och anord-

ningar som behövs vid skötsel och utfodring av häs-
tar (t.ex. traktor, släpvagn, frontlastare, minilastare, 
spannmålskross) 

• använder vid behov balsnittare, snöröjningsutrust-
ning och aggregat 

• använder de automatiska utfodringsanordningar som 
finns på gården 

• kontrollerar de vatten- och utfodringsautomater som 
används, gör de nödvändiga dagliga städnings- och 
underhållsarbetena och tillkallar reparatör vid behov 

• använder en luftkonditioneringsapparat, kontrollerar 
att den fungerar och beställer service vid behov. 
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Examinanden kan sörja för hästars välbefinnande. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Förebygga djursjukdomar 
 

Examinanden 
• förebygger sjukdomar och främjar djurens hälsa och 

välbefinnande genom att ta hänsyn till deras fysiolo-
giska och beteendemässiga behov  

• minimerar sjukdomsriskerna genom att iaktta pro-
duktionshygien, t.ex. personsluss, rengöring av skor 
och arbetskläder, handhygien, 48-timmars regeln efter 
utlandsresa och karantän vid köp av djur 

• desinficerar hästens utfodringskärl och behandlings-
utrustning på rätt sätt 

• upprätthåller en hög hygienisk kvalitet i stallet och på 
rastgården. 

Att sköta sjuka djur Examinanden 
• identifierar en sjuk häst, ger första hjälpen och 

bedömer behovet av att tillkalla veterinär 
• tillkallar vid behov veterinär och tar före besöket reda 

på grundläggande saker om hästens hälsa (feber, 
tarmtömning, rörelseförmåga, ätande) 

• gör vid behov förberedelser inför veterinärens besök 
och assisterar vid åtgärder 

• förvarar läkemedel och vaccin enligt anvisningarna. 
 

Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet vid skötsel av hästar på en produktionsdjursgård. 
Examenstillfället kan kompletteras med dokument som tas fram under processen, med 
andra skriftliga produktioner, med intervjuer och diskussioner, videoinspelningar och fo-
ton samt med examinandens självvärdering. Bedömaren eller bedömarna observerar och 
bedömer examinandens arbete, ställer eventuellt kompletterande frågor och ger en skrift-
lig bedömning av arbetet. Examinandens bedömningsmaterial består av bedömarnas utlåt-
anden om prestationerna i de praktiska arbetsuppgifter som examinanden utfört vid 
examenstillfällena, av kompletterande dokument som bedömts och av examinandens 
självvärdering. 
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3.10  Pälsproduktion 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 
Kraven på yrkesskicklighet i examensdelen är följande: 
Examinanden kan 
• planera arbetena och arbeta i de olika arbetsfaserna på en pälsdjursfarm 
• övervaka produktionsförhållanden och pälsdjur och observera avvikelser 
• sköta och utfodra pälsdjur 
• använda de maskiner och anordningar som är vanligast vid skötsel och utfodring av 

pälsdjur och se till att de fungerar 
• sörja för djurens välbefinnande. 
 
Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) 
 

Examinanden kan planera arbetena och arbeta i de olika arbetsfaserna på en 
pälsdjursfarm. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att planera arbetena på en 
pälsfarm 
 

Examinanden 
• planerar arbetena under beaktande av dags-, vecko-, 

månads- och årsrytmen 
• beaktar hur brådskande och hur angelägna uppgifterna 

är 
• planerar arbetena enligt de mål som satts upp för 

farmen, enligt instruktionerna och enligt 
myndigheternas föreskrifter och anvisningar om 
pälsdjur 

• använder ett proaktivt arbetssätt vid planering 
• använder sig vid behov av experter (t.ex. 

rådgivningsorganisationer, myndigheter och 
utbildning). 

Att utföra arbetena på en 
pälsfarm 

Examinanden 
• avancerar smidigt från ett arbete till nästa 
• sköter sina arbetsredskap omsorgsfullt 
• följer certifieringssystemet, främjar kvaliteten och 

försöker förebygga avvikelser 
• följer egenkontrollen och utför dokumenteringen 

enligt den  
• använder behövlig personlig skyddsutrustning och 

skyddskläder  
• arbetar ergonomiskt riktigt 
• upprätthåller aktivt sin kompetens, arbetsförmåga och 

stresstålighet 
• sorterar, förvarar och återvinner avfall som 

uppkommer i produktionen på rätt sätt 
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• hanterar pälsdjurens foder och gödsel i enlighet med 
miljölagstiftningen 

• beaktar miljövänlighet vid val av produkter, verktyg 
och metoder  

• kan hantera döda djur enligt lagstiftningen 
• för bok över sjukdomar och dödlighet 
• väljer ändamålsenliga kemikalier och rengöringsmedel 

för vård och underhåll av pälsdjuren och pälshusen 
arbetar på ett sätt som sparar vatten och energi. 

Examinanden kan övervaka produktionsförhållanden och pälsdjur och observera 
avvikelser. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att övervaka produktionsför-
hållanden 

Examinanden  
• övervakar och utvärderar produktionsförhållandena 

med tanke på djurens välbefinnande och arbetsmiljön 
• inverkar på produktionsförhållandena med hjälp av 

regleringar och konstruktioner. 
Att övervaka djur Examinanden 

• övervakar regelbundet djurens beteende, hälsotillstånd 
och reproduktion  

• identifierar avvikelser i djurens beteende och vidtar vid 
behov åtgärder (veterinär, isolering, avlivning av djur 
och andra behandlingar). 

Examinanden kan sköta och utfodra pälsdjur. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Sköta och utfodra pälsdjur Examinanden 

• kontrollerar att maskiner och utrustning fungerar 
• bearbetar och delar ut foder 
• sköter djuren och utfodrar dem smidigt och i rätt 

ordning och iakttar god produktionshygien och 
säkerhet i arbetet 

• hanterar och sköter djuren lugnt och beaktar deras 
arttypiska beteende och djurskyddslagstiftningen 

• sköter den lagstadgade bokföringen och för också bok 
över djurskötseln 

• ser till att arbetsergonomin och säkerheten på 
arbetsplatsen är god 

• övervakar brunsten och parningen och gör tillhörande 
dokumentation. 

Att hantera foder och 
kontrollera kvaliteten på 
foder 

Examinanden 
• bedömer sensoriskt om fodret är ätbart 
• gallrar vid behov bort förskämt foder 
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• avgör på basis av foderanalysen om fodret är 
användbart i de olika produktionsperioderna 

• beställer och lagrar foder korrekt. 

Examinanden kan använda de maskiner och anordningar som är vanligast vid skötsel och 
utfodring av pälsdjur och se till att de fungerar. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att använda maskiner och 
anordningar som behövs vid 
skötsel och utfodring av 
pälsdjur 

Examinanden  
• använder på ett smidigt och säkert sätt de maskiner 

och anordningar som behövs vid skötsel och utfodring 
av pälsdjur 

• kontrollerar regelbundet anordningarnas skick, utför 
dagliga underhålls- och reparationsåtgärder eller 
beställer underhåll.  

Examinanden kan sörja för djurens välbefinnande. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att förebygga 
djursjukdomar 

Examinanden  
• förebygger sjukdomar och främjar djurens hälsa genom 

att ta hänsyn till deras fysiologiska och beteendemäs-
siga behov 

• kan vaccinera djuren på rätt sätt (tidpunkt, injektions-
ställe) 

• minimerar sjukdomsriskerna genom att iaktta produk-
tionshygien, t.ex. personsluss, rengöring av skor och 
arbetskläder, handhygien, 48-timmars regeln efter 
utlandsresa och karantän vid köp av djur 

• är särskilt noggrann med hygienen vid förflyttning 
mellan farmer och beaktar särskilt risken för att 
minkarna får plasmacytos. 

Att sköta sjuka djur Examinanden 
• identifierar ett sjukt djur, ger första hjälpen och 

bedömer behovet av att tillkalla veterinär 
• gör vid behov förberedelser inför ett besök av 

veterinär och assisterar veterinären 
• förvarar läkemedel och vaccin enligt anvisningarna. 

Att avliva djur Examinanden 
• avlivar djur på ett tillåtet sätt 
• förvarar och bortskaffar döda djur på rätt sätt. 

 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att utföra praktiska arbetsuppgifter på en 
pälsdjursfarm. Examenstillfället kan kompletteras med dokument som tas fram under 
processen. Dessa dokument kan bestå av till exempel anvisningar som erhållits i början av 
en avbytarperiod och kompletterande skriftliga anteckningar. Dessutom kan examinanden 
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komplettera sina examensprestationer med andra skriftliga produktioner, intervjuer och 
diskussioner, videoinspelningar och foton samt med examinandens självvärdering. Efter 
att dessa utredningar har bedömts utgör de en del av bedömningsmaterialet. Bedömaren 
eller bedömarna observerar och bedömer examinandens arbete, ställer eventuellt komplet-
terande frågor och ger en skriftlig bedömning av arbetet. Examinandens bedömningsma-
terial består av bedömarnas utlåtanden om prestationerna i de praktiska arbetsuppgifter 
som examinanden utfört vid examenstillfällena, av kompletterande dokument som 
bedömts och av examinandens självvärdering. 
 
 
3.11  Produktion av lammkött och ull 
 
Krav på yrkesskicklighet 
Kraven på yrkesskicklighet i examensdelen är följande: 
Examinanden kan 
• planera arbetena och arbeta i olika arbetsfaser på en fårfarm  
• övervaka produktionsförhållanden och får samt observera avvikelser  
• sköta får  
• följa en utfodringsplan 
• använda de maskiner och anordningar som är vanligast vid skötsel och utfodring av får 

och se till att de fungerar 
• sörja för fårens välbefinnande. 

 
Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) 

Examinanden kan planera arbetena och arbeta i olika arbetsfaser på en fårfarm.    

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att planera arbetena på en 
fårfarm 

Examinanden 
• planerar arbetena under beaktande av dags-, vecko-, 

månads- och årsrytmen 
• beaktar hur brådskande och hur angelägna 

uppgifterna är 
• planerar arbetena enligt de mål som satts upp för 

gården och enligt myndigheternas föreskrifter och 
anvisningar om får 

• använder ett proaktivt arbetssätt vid planering 
• använder sig vid behov av experter (t.ex. 

rådgivningsorganisationer, myndigheter och 
utbildning). 

Att utföra arbetena på en 
fårfarm 

Examinanden 
• avancerar smidigt från ett arbete till nästa 
• sköter sina arbetsredskap omsorgsfullt 
• följer kvalitetssystemet, främjar kvaliteten och 

försöker förebygga avvikelser 
• följer livsmedelslagstiftningen, djurskyddslagstift-

ningen och egenkontrollen och utför dokumen-
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teringen enligt dem 
• använder behövlig personlig skyddsutrustning och 

skyddskläder  
• arbetar ergonomiskt riktigt 
• upprätthåller aktivt sin kompetens, arbetsförmåga 

och stresstålighet 
• sorterar, förvarar och återvinner avfall som 

uppkommer i produktionen på rätt sätt 
• hanterar fårens foder och gödsel i enlighet med 

miljölagstiftningen 
• beaktar miljövänlighet vid val av produkter, verktyg 

och metoder  
• kan hantera döda djur enligt lagstiftningen 
• väljer ändamålsenliga kemikalier och rengöringsmedel 

för vård och underhåll av produktionslokalerna 
• arbetar på ett sätt som sparar vatten och energi. 

Examinanden kan övervaka produktionsförhållanden och får och observera avvikelser. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att övervaka 
produktionsförhållanden 

Examinanden 
• övervakar och utvärderar produktionsförhållandena 

med tanke på fårens välbefinnande och arbetsmiljön 
• inverkar på produktionsförhållandena med hjälp av 

regleringar och konstruktioner 
• använder vid behov brandsläckare, 

huvudströmbrytare och -kranar (brandbekämpning, 
el, vatten). 

Att övervaka djur Examinanden 
• övervakar regelbundet djurens beteende och 

hälsotillstånd samt produktionen  
• identifierar avvikelser i djurens beteende och vidtar 

vid behov åtgärder på grundval av detta (veterinär, 
lammning, andra behandlingar). 

Examinanden kan sköta får. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att sköta djuren Examinanden 

• transporterar, bearbetar och delar ut foder till fåren 
från åkrar eller mellanlager 

• sköter djuren smidigt och i rätt ordning och iakttar 
god produktionshygien, säkerhet i arbetet och god 
arbetsergonomi (t.ex. fårklippning) 

• avgör om det behövs assistans vid lammning 
• sköter nyfödda lamm omsorgsfullt 
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• sköter lamm så bra i början att deras motståndskraft 
utvecklas och så att de utvecklas till idisslare 

• hanterar och sköter djuren lugnt och beaktar deras 
arttypiska beteende och djurskyddslagstiftningen 

• planerar, tillverkar och reparerar inhägnader för får 
• arbetar smidigt vid fårklippning 
• klipper får minst en gång per år 
• lagrar fårull korrekt. 

Att märka och registrera får Examinanden 
• märker och registrerar får och förändringar i deras 

livscykel enligt den tidsfrist och på det sätt som 
föreskrivs i lag 

• märker får som kräver särskilda åtgärder eller 
övervakning på rätt sätt 

• använder beteckningssele och färgbyte vid 
övervakning av vilka som blivit betäckta. 

Examinanden kan följa en utfodringsplan.  

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att välja foder Examinanden  

• väljer foder enligt utfodringsplanen  
• köper importfoder från i första hand företag som 

finns på Föreningen för bekämpning av 
djursjukdomar rf:s positivlista  

• fastställer i stora drag användningsändamålen och -
mängderna för mineralämnen, kraftfoder och 
grovfoder i de olika produktionsfaserna.  

Att kontrollera kvaliteten på 
foder 

Examinanden 
• kan skilja mellan bra och dåligt foder   
• gör sig vid behov av med förskämt och gödselför-

orenat foder 
• ser till att spillning från andra husdjur, gnagare och 

fåglar inte hamnar i foder, dricksvatten och 
husdjursanläggningar 

• väljer foder för grupper enligt produktionsfasen 
• kan ta representativa foderprov och skicka in dem för 

analys. 
Att utfodra djuren  Examinanden 

• utfodrar djuren enligt utfodringsplanen 
• strävar efter en hälsosam, ekonomisk och noggrann 

utfodring och utvärderar planen på dessa grunder 
• sörjer för produktionshygienen vid utfodring  
• beaktar säkerheten i arbetet och sörjer för en god 

arbetsergonomi.  

Examinanden kan använda de maskiner och anordningar som är vanligast vid skötsel och 
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utfodring av får och se till att de fungerar.  
Att använda maskiner och 
anordningar som behövs 
vid skötsel och utfodring 
av får 

Examinanden  
• inspekterar maskinerna före användning 
• använder smidigt och säkert maskiner och anordningar 

som behövs vid skötsel och utfodring av får (t.ex. 
traktor, släpvagn, frontlastare, minilastare, maskiner för 
slåtter och utfodring, klippmaskin) 

• använder vid behov balsnittare, snöröjningsutrustning 
och aggregat 

• kontrollerar regelbundet anordningarnas skick, utför de 
dagliga underhåll- och reparationsåtgärderna och 
beställer underhåll vid behov. 

Examinanden kan sörja för fårens välbefinnande.  
Att förebygga 
djursjukdomar 

Examinanden  
• följer gårdens hälsovårdsplan 
• förebygger sjukdomar och främjar fårens hälsa och 

välbefinnande genom att ta hänsyn till deras fysiologiska 
och beteendemässiga behov  

• minimerar sjukdomsriskerna genom att iaktta produk-
tionshygien, t.ex. personsluss, rengöring av skor och 
arbetskläder, handhygien, 48-timmars regeln efter 
utlandsresa och karantän vid köp av djur. 

Att sköta sjuka djur Examinanden 
• identifierar ett sjukt djur, ger första hjälpen och 

bedömer behovet av att tillkalla veterinär 
• tillkallar vid behov veterinär och tar före besöket reda på 

grundläggande saker om fårets hälsa (feber, 
tarmtömning, rörelseförmåga, idisslande, ätande) 

• gör vid behov förberedelser inför veterinärens besök 
och assisterar vid åtgärder 

• förvarar läkemedel och vaccin enligt anvisningarna. 
 

Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 

Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att utföra praktiska arbetsuppgifter på en 
fårfarm. Examenstillfället kan kompletteras med dokument som tas fram under proces-
sen. Dessa dokument kan bestå av till exempel anvisningar som erhållits i början av en 
avbytarperiod och kompletterande skriftliga anteckningar. Dessutom kan examinanden 
komplettera sina examensprestationer med andra skriftliga produktioner, intervjuer och 
diskussioner, videoinspelningar och foton samt med examinandens självvärdering. Efter 
att dessa utredningar har bedömts utgör de en del av bedömningsmaterialet. Bedömaren 
eller bedömarna observerar och bedömer examinandens arbete, ställer eventuellt komp-
letterande frågor och ger en skriftlig bedömning av arbetet. Examinandens bedömnings-
material består av bedömarnas utlåtanden om prestationerna i de praktiska arbetsuppgifter 
som examinanden utfört vid examenstillfällena, av kompletterande dokument som 
bedömts och av examinandens självvärdering. 
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3.12  Skötsel av djur som hålls i hägn 
 
Krav på yrkesskicklighet 
Kraven på yrkesskicklighet i examensdelen är följande: 
Examinanden kan 
• planera arbetena och arbeta i de olika arbetsfaserna på en gård som föder upp djur som 

hålls i hägn 
• övervaka produktionsförhållanden och djur som hålls i hägn och observera avvikelser 
• sköta och utfodra djur som hålls i hägn 
• använda de maskiner och anordningar som är vanligast vid skötsel och utfodring av 

djur som hålls i hägn och vid hantering av produkter och se till att de fungerar 
• sörja för välbefinnandet hos djur som hålls i hägn och förebygga djursjukdomar.   
 
Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) 
 

Examinanden kan planera arbetena och arbeta i de olika arbetsfaserna på en gård som 
föder upp djur som hålls i hägn.   

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att planera arbetena på en 
gård som föder upp djur 
som hålls i hägn 

Examinanden 
• planerar arbetena under beaktande av dags-, vecko-, 

månads- och årsrytmen 
• beaktar hur brådskande och hur angelägna uppgifterna 

är 
• planerar arbetena enligt de mål som satts upp för 

gården och enligt myndigheternas föreskrifter och 
anvisningar om djur som hålls i hägn 

• använder ett proaktivt arbetssätt vid planering 
• använder sig vid behov av experter (t.ex. rådgivnings-

organisationer, myndigheter och utbildning). 
Att utföra arbetena på en 
gård som föder upp djur 
som hålls i hägn 

Examinanden 
• avancerar smidigt från ett arbete till nästa 
• sköter och underhåller sina arbetsredskap noggrant 
• följer kvalitetssystemet, främjar kvaliteten och försöker 

förebygga avvikelser 
• följer livsmedelslagstiftningen, djurskyddslagstiftningen 

och egenkontrollen och utför dokumenteringen enligt 
dem 

• använder behövlig personlig skyddsutrustning och 
skyddskläder  

• arbetar ergonomiskt riktigt 
• beaktar säkerheten för utomstående besökare, t.ex. 

med varnings- och förbudsskyltar 
• upprätthåller och utvecklar aktivt sin kompetens, 

arbetsförmåga och stresstålighet 
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• sorterar, förvarar och återvinner avfall som uppkom-
mer i produktionen på rätt sätt 

• hanterar djurens foder och gödsel i enlighet med 
miljölagstiftningen 

• beaktar miljövänlighet vid val av produkter, verktyg 
och metoder  

• kan hantera döda djur enligt lagstiftningen 
• väljer ändamålsenliga kemikalier och rengöringsmedel 

som behövs för vård och underhåll av djur som hålls i 
hägn och i farmningen 

• arbetar på ett sätt som sparar vatten och energi. 

Examinanden kan övervaka produktionsförhållanden och djur som hålls i hägn och 
observera avvikelser. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att övervaka 
produktionsförhållanden 

Examinanden 
• övervakar och bedömer produktionsförhållandena 

(t.ex. tillräckligt stort hägn, nätets maskstorlek, skydd, 
badplatser för svin, sand- och vattenbadsplatser, ljus, 
temperatur) med tanke på djurens välbefinnande och 
arbetsmiljön 

• inverkar på produktionsförhållandena med hjälp av 
regleringar och konstruktioner (t.ex. belysningens färg 
och styrka, präglingsburar) 

• använder vid behov brandsläckare, huvudströmbrytare 
och -kranar (brandbekämpning, el, vatten). 

Att övervaka djur Examinanden 
• övervakar djurens beteende och hälsotillstånd samt 

produktionen regelbundet och vid ändamålsenliga 
tidpunkter 

• identifierar avvikelser i djurens beteende (sjukdomar, 
förändringar i produktionen, stört beteende) och vidtar 
på grundval av detta åtgärder (veterinär, annan 
behandling, förhållanden). 

Examinanden kan sköta och utfodra djur som hålls i hägn. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att utfodra och sköta djuren Examinanden 

• gör de inledande åtgärder som behövs och kontrollerar 
att maskiner och utrustning fungerar  

• transporterar, bearbetar och delar ut foder, och gör 
detta på ett ergonomiskt och säkert sätt  

• sköter djuren och utfodrar dem smidigt och i rätt 
ordning och iakttar god produktionshygien 

• beaktar vid utfodring och skötsel behoven hos djur i 
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olika ålder och storlek (t.ex. fodrets grynstorlek, 
bevarande av vildheten) 

• hanterar och sköter djuren lugnt och beaktar deras 
arttypiska beteende och djurskyddslagstiftningen 

• kontrollerar stängsel, utfodrings- och vattningsutrust-
ning samt markens kondition och renhet  

• avlägsnar och registrerar eventuella döda djur  
• samlar in och lagrar äggen på en äggproduktionsgård 

rätt med tanke på användningsändamålet 
• ser vid behov till att äggen blir ruvade så att ruvnings-

resultatet blir bra. 
Att välja foder Examinanden 

• väljer foder enligt utfodringsplanen   
• köper importfoder från i första hand företag som finns 

på Föreningen för bekämpning av djursjukdomar rf:s 
positivlista  

• fastställer i stora drag användningsändamålen och 
• -mängderna för mineralämnen och foder i de olika 

produktionsfaserna. 
Att kontrollera kvaliteten på 
foder 

Examinanden 
• kan skilja mellan bra och dåligt foder  
• bedömer sensoriskt om fodret är ätbart 
• gör sig vid behov av med förskämt och foder förorenat 

av spillning. 

Examinanden kan använda de maskiner och anordningar som är vanligast vid skötsel och 
utfodring av djur som hålls i hägn och vid hantering av produkter och kan se till att de 
fungerar.  
Att använda maskiner och 
anordningar som behövs vid 
skötsel och utfodring av djur 
som hålls i hägn 

Examinanden  
• inspekterar maskinerna före användning 
• använder smidigt och säkert de maskiner och anord-

ningar som behövs vid skötsel och utfodring av djur 
som hålls i hägn (t.ex. traktor, släpvagn, frontlastare, 
minilastare, balsnittare) 

• använder vid behov snöröjningsutrustning och 
aggregat 

• kontrollerar anordningarnas skick, utför de dagliga 
underhåll- och reparationsåtgärderna och beställer 
underhåll vid behov.  

Att använda produktions-
automatik vid skötsel av djur 
som hålls i hägn 

Examinanden 
• kontrollerar systematiskt att produktionsautomatiken 

fungerar (t.ex. vatten- och utfodringsautomater, 
ruvningsmaskiner) 

• underhåller och reparerar produktionsautomatiken 
eller beställer service vid behov. 
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Examinanden kan sörja för välbefinnandet hos djur som hålls i hägn och förebygga 
djursjukdomar. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att förebygga 
djursjukdomar 

Examinanden  
• förebygger sjukdomar och främjar djurens hälsa och 

välbefinnande genom att ta hänsyn till deras 
fysiologiska och beteendemässiga behov (förhållanden, 
hygien, sektionering, rimlig djurtäthet) 

• minimerar sjukdomsriskerna genom att iaktta 
produktionshygien, t.ex. personsluss, rengöring av skor 
och arbetskläder, handhygien, 48-timmars regeln efter 
utlandsresa och karantän vid köp av djur 

• följer märknings- och registreringsbestämmelserna. 
Att övervaka produktionen Examinanden 

• för noggrant bok t.ex. över äggläggnings- och 
ruvningsresultat, födelse och dödlighet 

• för bok över sjukdomar och läkemedelsbehandlingar 
enligt bestämmelserna. 

Att sköta sjuka djur Examinanden 
• identifierar ett sjukt djur, ger första hjälpen och 

bedömer behovet av att tillkalla veterinär 
• gör vid behov förberedelser inför veterinärens besök 

och assisterar vid åtgärder 
• förvarar läkemedel och vaccin enligt anvisningarna 
• avlivar vid behov ett djur, förvarar och bortskaffar det 

på rätt sätt. 
 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att utföra praktiska arbetsuppgifter på en 
gård som föder upp djur i hägn. Gården kan föda upp till exempel vildsvin, bison, gäss, 
ankor, strutsar, rapphöns, fasaner eller alpackor. Prestationen kan kompletteras med 
dokument som tas fram under processen. Dessa dokument kan bestå av till exempel 
rapporter från produktionsautomatiken, bokföringen vid produktionsövervakning, an-
visningar som erhållits i början av en avbytarperiod och kompletterande skriftliga anteck-
ningar. Dessutom kan examinanden komplettera sina examensprestationer med andra 
skriftliga produktioner, intervjuer och diskussioner, videoinspelningar och foton samt 
med examinandens självvärdering. Efter att dessa utredningar har bedömts utgör de en 
del av bedömningsmaterialet. Bedömaren eller bedömarna observerar och bedömer 
examinandens arbete, ställer eventuellt kompletterande frågor och ger en skriftlig bedöm-
ning av arbetet. Examinandens bedömningsmaterial består av bedömarnas utlåtanden om 
prestationerna i de praktiska arbetsuppgifter som examinanden utfört vid examenstill-
fällena, av kompletterande dokument som bedömts och av examinandens självvärdering. 
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3.13  Ekologisk husdjursproduktion 
 
Krav på yrkesskicklighet 
Kraven på yrkesskicklighet i examensdelen är följande: 
Examinanden kan 
• organisera ekologisk husdjursproduktion så att den bildar en funktionell 

produktionshelhet 
• sörja för djurens välbefinnande och producera ekologiska husdjursprodukter 
• iaktta skyldigheten att vid ekologisk produktion göra anteckningar. 
  
Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) 
 

Examinanden kan organisera ekologisk husdjursproduktion så att den bildar en 
funktionell produktionshelhet. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att uUtarbeta en ekoplan Examinanden 

• gör upp en plan för inledande av ekologisk husdjurs-
produktion och baserar den på målen för och princi-
perna i fråga om ekologisk produktion: anslutning till 
övervakningssystemet, ansökningshandlingen med 
alla nödvändiga bilagor, t.ex. planritningar för 
byggnaderna, djurskötselplanen, djurens foderbehov 
och växelbruk  

• beaktar vid planeringen tillgängliga resurser och 
behoven av att utveckla dem (åkrar, byggnader, djur, 
maskiner, automatik, arbetskraft, kunnande) 

• använder sig vid behov av experter vid utarbetandet 
av planen (t.ex. rådgivningsorganisationer, 
myndigheter och utbildning). 

Att genomföra en ekoplan Examinanden 
• organisera produktionen under beaktande av reglerna 

för övergångsskedet 
• skaffar de resurser som behövs vid rätt tidpunkt för 

att genomföra ekoplanen (t.ex. arrendering av 
åkermark, ändring av byggnader) 

• ansöker om stöd för ekologisk produktion och an-
vänder Eviras övervakningsvägledning i planeringen 

• följer ekoplanen och ändrar vid behov sin 
verksamhet. 
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Examinanden kan sörja för djurens välbefinnande och producera ekologiska 
husdjursprodukter. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att utfodra och sköta djuren Examinanden 

• följer anvisningarna och reglerna för ekologisk 
husdjursproduktion vid utfodring och skötsel av djur 
och vid produktion av ekologiska produkter 

• sköter och hanterar djuren lugnt och beaktar deras 
arttypiska beteende och djurskyddslagstiftningen. 

Att förebygga smittsamma 
sjukdomar 

Examinanden 
• väljer djurraser eller -stammar som är lämpliga för 

ekologisk produktion  
• använder foder av hög kvalitet 
• främjar utvecklingen av djurens motståndskraft och 

deras naturliga immunsystem (t.ex. frisk luft, behovet 
av selen). 

Att använda djurläkemedel Examinanden 
• följer de regler som gäller vid användning av 

djurläkemedel inom ekologisk husdjursproduktion  
• förvarar läkemedel och vaccin enligt anvisningarna 
• för bok över användningen av läkemedel enligt 

föreskrifter och anvisningar. 

Examinanden kan iaktta skyldigheten att vid ekologisk produktion göra anteckningar. 
Att sköta produktflödes-
bokföringen och göra 
nödvändiga anteckningar 

Examinanden  
• för bok över de produktionsinsatser som skaffats till 

gården och de jordbruksprodukter som sänts iväg 
från gården samt gör på grundval av dessa den årliga 
balansräkningen 

• gör de nödvändiga anteckningarna om djuren och 
utfodringen. 

 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Denna del gäller alltid en viss djurart och den examensdel som gäller denna. 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att på en ekogård utföra de praktiska ar-
betsuppgifter som ingår i skötsel av husdjur enligt den produktionsinriktning som han 
eller hon valt. Examenstillfället kan kompletteras med dokument som togs fram under 
processen och som kan bestå av till exempel ekoplanen (anslutning till övervaknings-
systemet, ansökningshandlingen med alla nödvändiga bilagor, t.ex. planritningar för bygg-
naderna och djurskötselplanen) och produktflödesbokföringen. Dessutom kan examinan-
den komplettera sina examensprestationer med andra skriftliga produktioner, intervjuer 
och diskussioner, videoinspelningar och foton samt med examinandens självvärdering. 
Efter att dessa utredningar har bedömts utgör de en del av bedömningsmaterialet. Bedö-



67 

maren eller bedömarna observerar och bedömer examinandens arbete, ställer eventuellt 
kompletterande frågor och ger en skriftlig bedömning av arbetet. Examinandens bedöm-
ningsmaterial består av bedömarnas utlåtanden om prestationerna i de praktiska arbets-
uppgifter som examinanden utfört vid examenstillfällena, av kompletterande dokument 
som bedömts och av examinandens självvärdering. 
 
3.14  Transport av djur  
 
Krav på yrkesskicklighet 
Kraven på yrkesskicklighet i examensdelen är följande: 
Examinanden kan 
• de tekniska och administrativa aspekterna i lagstiftningen om djurtransporter  
• de allmänna villkoren för djurtransporter  
• transportera djur 
• sköta och hantera djur som transporteras. 
 
Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) 
 

Examinanden kan de tekniska och administrativa aspekterna i lagstiftningen om 
djurtransporter. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att kunna den gällande 
lagstiftningen om 
djurtransporter 

Examinanden 
• planerar och arbetar enligt lagstiftningen om djurtrans-

porter, och behärskar de tekniska och administrativa 
aspekternabehärskar de frågor som gäller tillståndet att 
transportera djur och kompetensbeviset för förare och 
skötare.  

Examinanden kan de allmänna villkoren för djurtransporter. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att ordna de allmänna 
villkoren 
 

Examinanden 
• genomför på förhand alla arrangemang som krävs för 

att transporttiden ska bli så kort som möjligt och för 
att det ska vara möjligt att sörja för djurens behov 
under transporten 

• kontrollerar att djurens kondition är sådan att de klarar 
transporten  

• kontrollerar att de djur som ska transporteras eller att 
de andra djuren på avsändningsplatsen inte har 
symtom på smittsamma sjukdomar 

• ser till att transportmedlen är konstruerade och byggda 
och att de underhålls och används på ett sådant sätt att 
skador och lidande undviks och att djurens säkerhet är 
tryggad 

• ser till att lastnings- och lossningsutrustningen är kon-
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struerad och byggd och att den underhålls och används 
på ett sådant sätt att skador och lidande undviks och 
att djurens säkerhet är tryggad 

• ser till att de personer som hanterar djur har nödvändig 
utbildning eller kompetens och att de sköter sina 
uppgifter utan våld eller andra metoder som i onödan 
kan skrämma, skada eller orsaka djuren lidande 

• ser till att transporten utförs utan dröjsmål till destina-
tionen och att djurens välbefinnande kontrolleras 
regelbundet och upprätthålls på lämpligt sätt 

• ser till att djuren får ett tillräckligt stort utrymme vad 
gäller golvyta och höjd 

• ger djuren med lämpliga tidsintervall vatten, näring och 
vila av lämplig kvalitet och i lämplig mängd med tanke 
på djurarten och djurens storlek. 

Examinanden kan transportera djur.  

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att upprätta 
transportdokument 
 

Examinanden 
• upprättar transporthandlingarna, av vilka framgår djur-

ens ursprung och ägare, avsändningsplats, -datum och 
-tidpunkt, avsedd destination och förväntad transport-
tid  

• förvarar transporthandlingarna på lämpligt sätt. 
Att iaktta lagstiftningen om 
djurtransporter 
 

Examinanden 
• följer lagstiftningen i fråga om kraven gällande när 

djuren är i skick att transporteras och transportmedel, i 
fråga om de ytterligare bestämmelserna för fartyg för 
djurtransport, transport i behållare, intervaller för 
vattning och utfodring, i fråga om transporttidens och 
viloperiodens längd samt i fråga om kraven som ställs 
på tillgängligt utrymme för djuren. 

• gör upp en ruttplan, om det krävs. 

Examinanden kan sköta och hantera djur som transporteras. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Att beakta djurens fysiologi 
samt behov av vatten och 
näring 

Examinanden  
• tar vid transport hänsyn till de fysiologiska särdragen 

och behoven hos olika djur 
• ser till att djuren får vatten och näring i enlighet med 

djurartens behov. 
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Att beakta djurens beteende 
och hantera djur 

Examinanden 
• hanterar djur utan att orsaka dem ytterligare stress 
• beaktar de olika djurarternas olika beteenden vid 

hantering av djur  
• iakttar säkerhet i arbetet vid hantering av djur  
• använder behövlig skyddsutrustning. 

Att sörja för djurens 
säkerhet 

Examinanden 
• transporterar djur på ett sådant sätt att djuren mår bra 

och att transporten inte försämrar köttkvaliteten  
• ger djuren första hjälpen om det behövs. 

 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet i transport av djur genom att delta i ett examens-
tillfälle vid vilket djur transporteras i enlighet med lagstiftningen om djurtransporter. 
Kompetensbeviset för förare och skötare och tillståndet att transportera djur söks hos det 
regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde sökanden har sin hemort. Bedö-
maren eller bedömarna observerar och bedömer examinandens arbete, ställer eventuellt 
kompletterande frågor och ger en skriftlig bedömning av arbetet för att visa att kunnandet 
enligt förordningen har visats vid examenstillfället. Prestationen kan kompletteras med 
intervjuer och andra dokument, såsom transportdokumenten och en ruttplan, som efter 
att de bedömts ingår i bedömningsmaterialet. Examinandens bedömningsmaterial består 
av bedömarnas utlåtanden om prestationerna i de praktiska arbetsuppgifter som 
examinanden utfört vid examenstillfällena, av kompletterande dokument som bedömts 
och av examinandens självvärdering. 
 
 
3.15  En examensdel från en annan yrkes- eller specialyrkesexamen 
 
I yrkesexamen för skötsel av och omsorg om produktionsdjur kan inkluderas en 
examensdel från en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen, om examensdelen 
kompletterar eller fördjupar kunnandet i yrkesområdet.  



70 

BILAGA  
Beskrivning av yrket 
 
Jordbruket spelar en viktig roll i Finland när det gäller sysselsättning, upprätthållande av 
landsbygdslandskapet och produktion av råvaror för den inhemska livsmedelsproduktio-
nen. Jordbruksproduktion bedrivs i hela landet, men spannmålsproduktionen samt svin- 
och fjäderfäskötseln är koncentrerade till södra och västra Finland. Mjölkproduktion och 
nötkreatursskötsel är vanligare ju längre norrut och österut man rör sig.  
 
EU-tiden har lett till en snabb strukturell utveckling på lantgårdarna. Antalet gårdar har 
minskat med en tredjedel, gårdarna har blivit större och den tekniska utvecklingen har 
varit central. I fråga om de viktigaste jordbruksprodukterna har Finland varit mer eller 
mindre självförsörjande. Den framtida utvecklingen inom EU:s gemensamma jordbruks-
politik och den samhälleliga acceptansen av jordbrukspolitiken styrs inte längre av enbart 
jordbrukets inkomst- och produktionsstöd utan allt mer av de vittomfattande utmaning-
arna, såsom motverkandet av klimatförändringen, vattenskyddet, bevarandet av den 
biologiska mångfalden och främjandet av förnybar energi. Även åtgärder som främjar 
produktionsdjurens välbefinnande stöds och styrs med hjälp av jordbrukspolitiken.  
 
För livsmedelskedjan innebar EU-medlemskapet ett allt större marknadsberoende, som 
för sin del skapar behov av att förbättra konkurrenskraften. Förutsättningarna för 
jordbruk är mindre gynnsamma i Finland än i många andra EU-länder. Finland har en 
kort vegetationsperiod och därmed ett lägre skördeutfall. Den låga befolkningstätheten 
ökar transportkostnaderna, och det nordliga läget ökar bygg- och energikostnaderna.  
 
Det finns cirka 2,3 miljoner hektar jordbruksmark och cirka 64 000 lantbruk i Finland. 
Nästan en tredjedel av gårdarna är husdjursgårdar. Inom husdjursproduktionen är mjölk-
produktionen den produktionsinriktning som är störst och mest betydelsefull med beak-
tande av produktionens totalvärde. Mjölkproduktion bedrivs på cirka 12 000 gårdar, och 
cirka 2 200 miljoner liter mjölk produceras årligen. År 2009 producerades sammanlagt 384 
miljoner kilogram kött. Produktionen av fjäderfäkött har ökat under EU-medlemskapet så 
mycket som 124 %, och uppgår till 95 miljoner kilogram. 90 % av produktionen består av 
broilerkött. Om man inkluderar äggproduktionen fanns det totalt 769 fjäderfägårdar år 
2009. År 2009 fanns det cirka 2 240 gårdar som specialiserade sig på produktion av svin-
kött. Svinköttets andel av jordbruksproduktionens marknadsprisbaserade intäkter är ca 15 
%, och det är med avseende på produktionsvärdet den andra viktigaste jordbruksproduk-
ten efter mjölkproduktionen.  
 
Den som avlägger yrkesexamen för skötsel av och omsorg om produktionsdjur har mång-
sidiga arbetsuppgifter som gäller skötsel av produktionsdjur och främjande av djurens väl-
befinnande. Yrkesexamen erbjuder flera examensdelar, av vilka examinanden kan välja de 
delar som passar honom eller henne bäst. Gemensamt för examensdelarna är att tonvik-
ten ligger på beaktande av djurens fysiologiska och beteendemässiga behov, arbetarskydd, 
främjande av livsmedelssäkerheten samt utnyttjande av teknik vid skötsel av djur och vid 
övervakning av djurens välbefinnande. Examinanden kan välja ett av sex kompetensområ-
den. I kompetensområdet Produktionsdjursföretagande ligger tonvikten på företagarkom-
petens, ledarskap och kunskap i företagsekonomi. En förman på en produktionsdjursgård 
ansvarar självständigt för skötseln av produktionsdjuren på gården och för organiseringen 
av arbetet, och han eller hon har god ledarförmåga och entreprenörsanda. En produk-
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tionsdjursskötare ansvarar professionellt för skötsel av djur, antingen självständigt eller 
som teammedlem, och han eller hon har mångsidiga färdigheter när det gäller utrustning 
och kundservice. En som leder avbytararbetet har en arbetsledande ställning inom lant-
bruksavbytarservicen, antingen som egenföretagare eller som anställd av kommunen. En 
lantbruksavbytare har en god yrkeskompetens när det gäller skötsel av produktionsdjur 
samt kundservice- och arbetslivsfärdigheter. En klövvårdare arbetar antingen som egen-
företagare eller som anställd på en stor nötkreatursgård med uppgift att professionellt, 
säkert och ergonomiskt verka klövar samt ge instruktioner och bedöma klövsjukdomar 
samt behandlingen och förebyggandet av dem. 
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