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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 
  
…  
 
2.2  Examensdelarna  
 
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. Examinanden kan 
också välja en obligatorisk del från ett annat kompetensområde. Examen är avlagd när exami-
nanden har avlagt alla tre examensdelar med godkänt resultat. 
 
… 
 
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  
3.12 Skötsel av djur som hålls i hägn 
3.13 Ekologisk husdjursproduktion 
3.14 Transport av djur 
3.15 Seminering av produktionsdjur på en gård 
3.16 Seminering av pälsdjur på en gård 
3.17 En examensdel från en annan yrkes- eller specialyrkesexamen 

 
… 
  



GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN  FÖRESKRIFT BILAGA  
Yrkesexamen för skötsel av och   Ändring 
omsorg om produktionsdjur  
  22.5.2014 16/011/2014 
   
  Ändrar Utbildningsstyrelsens föreskrift 
  18.6.2012 nr 31/011/2012 
 
 
3   KRAVEN PÅ YRKESSKICKLIGHET I YRKESEXAMEN FÖR SKÖTSEL AV 

OCH OMSORG OM PRODUKTIONSDJUR OCH GRUNDERNA FÖR 
BEDÖMNINGEN 

 
... 
 
3.15  Seminering av produktionsdjur på en gård 
 
Krav på yrkesskicklighet, föremål och kriterier för bedömning 
 
Examinanden kan  

• utveckla djurmaterial genom avel 
• fastställa semineringstidpunkten 
• seminera produktionsdjur 
• sköta sina arbetsredskap. 

 
Krav på yrkesskicklighet 
Examinanden kan utveckla djurmaterial genom avel.  
Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Avelsmål Examinanden  

• väljer spermados enligt avelsplanen eller gårdens avelsmål 
med beaktande av ärftlighetslagar och etiken i fråga om 
djuravel 

• följer med hur avelsmålen uppnås och ändrar dem vid 
behov 

• följer lagstiftningen inom branschen.  
Examinanderna kan fastställa semineringstidpunkten. 
Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Brunstkontroll och fastställande 
av befruktningsduglighet 

Examinanden 
• fastställer semineringstidpunkten rätt i förhållande till 

djurets kondition, utveckling, djurart, ålder och ras  
• utför brunstkontroll visuellt och professionellt 
• använder vid behov på ett professionellt sätt mätare och 

hjälpmedel för att upptäcka brunst med hänsyn till 
djurarten 

• fastställer en lämplig semineringstidpunkt för att uppnå 
dräktighet  

• seminerar inte ett dräktigt eller sjukt djur. 
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Bedömning av fertiliteten hos 
djuren på en gård 

Examinanden 
• tolkar fertilitets- och hälsoindikatorer och bedömer 

utifrån dem djurens fertilitetssituation  
• identifierar de vanligaste avvikelserna gällande fertilitet 

och brunstcykel 
• kontaktar vid behov en specialist 
• bedömer hur fertiliteten inverkar på gårdens ekonomiska 

resultat.  
Examinanden kan seminera produktionsdjur. 
Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Anskaffning, hantering och 
lagring av sperma 

Examinanden 
• skaffar sperma, vars ursprung motsvarar bestämmelserna 

om djuravelsverksamhet   
• använder en spermados som motsvarar avelsmålet 
• hanterar spermadosen tekniskt korrekt så att spermierna 

överlever 
• lagrar färsk och/eller fryst sperma enligt anvisningarna. 

Seminering Examinanden 
• uppträder lugnt och säkert i ladugården 
• bedömer djurets brunst och seminerar det brunstiga 

djuret, behandlar det lugnt och tar hänsyn till djurets 
arttypiska beteende 

• seminerar på ett hygieniskt sätt, månar om god 
arbetssäkerhet och ergonomi  

• ger akt på avvikelser i fortplantningsorganen och kallar 
vid behov på veterinär 

• seminerar med rätt seminteknik med hänsyn till djurarten 
• ser till att semin- och skyddsutrustningen förvaras på en 

ren och ändamålsenlig plats 
• beaktar djurskyddsaspekter. 

Rengöring av redskap Examinanden 
• rengör seminutrustningen noggrant efter varje seminering 
• rengör skyddsutrustningen med lämpliga redskap och 

rengöringsmedel 
• väljer miljövänliga rengöringsmedel. 

Registrering av uppgifter Examinanden 
• dokumenterar genast de utförda åtgärderna enligt praxis 

för djurarten 
• följer bestämmelser och lagar som reglerar seminering. 
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Examinanden kan sköta sina arbetsredskap. 
Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Skötsel och underhåll av 
seminutrustning 

Examinanden  
• ser till att arbetsredskapen som används vid seminering är 

i skick, hygieniska, att de räcker till och förvaras på 
lämpligt sätt 

• tar hänsyn till arbetssäkerheten i synnerhet vid hantering 
av flytande kväve 

• skaffar på ett förutseende sätt den mängd arbetsredskap 
som behövs vid semineringen 

• ser till att spermabehållaren och lagerförteckningen 
stämmer överens.  

 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet  
 
Examinanden påvisar sin yrkesskicklighet genom att seminera minst ett produktionsdjur: ett 
nötkreatur, ett svin, ett får eller en get. Yrkesskickligheten ska påvisas i sådan omfattning att 
den kan konstateras motsvara kraven på yrkesskicklighet och bedömningskriterierna. Yrkes-
skickligheten påvisas på den egna gården eller en gård där personen är anställd. Examenstill-
fället kan kompletteras med dokument som examinanden utarbetar i anslutning till processen, 
med intervjuer och diskussioner, videor och bilder samt examinandens självvärdering.   
 
Under punkten Ytterligare information i examensbetyget anges vilken djurart/vilka djurarter 
som använts i examensdelen. 
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3.16  Seminering av pälsdjur på en gård 
 
Krav på yrkesskicklighet, föremål och kriterier för bedömning 
 

Examinanden kan 
• utveckla djurmaterial genom avel 
• fastställa semineringstidpunkten 
• seminera pälsdjur 
• sköta sina arbetsredskap. 

 

Krav på yrkesskicklighet 
Examinanden kan utveckla djurmaterial genom avel. 
Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Genomförande av 
avelsprogram och gårdens 
avelsplan  

Examinanden  
• följer gårdens avelsplan 
• utarbetar en semineringsplan som motsvarar behovet 

och målen 
• strävar efter att förebygga ärftliga sjukdomar 
• genomför avel med hänsyn till djurskyddsliga och 

etiska aspekter  
• följer lagstiftningen inom branschen 
• följer med hur avelsmålen uppnås och ändrar dem vid 

behov. 
Examinanderna kan fastställa semineringstidpunkten. 
Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Fastställande av 
semineringstidpunkt  

Examinanden  
• fastställer semineringstidpunkten rätt i förhållande till 

djurets kondition, djurart, ålder och ras  
• fastställer semineringstidpunkten visuellt och 

professionellt 
• använder vid behov på ett professionellt sätt mätare 

och hjälpmedel för att upptäcka brunst  
• fastställer en lämplig semineringstidpunkt för att 

uppnå dräktighet. 
Bedömning av fertilitet 
 

Examinanden 
• tolkar fertilitetsindikatorer hos djuren bedömer 

utgående från dem fertilitetssituationen på gården 
• bedömer hur fertiliteten inverkar på gårdens 

ekonomiska resultat 
• identifierar avvikelser gällande fertilitet och brunst och 

tar vid behov hjälp av en specialist. 
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Examinanden kan seminera pälsdjur. 
Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Seminering Examinanden 

• hanterar djuren lugnt, rutinerat och individorienterat 
utan att orsaka dem smärta eller lidande 

• går lugnt tillväga vid insamling av sperma och i 
semineringsarbetet 

• iakttar god hygien 
• samlar in sperma från hanen på ett teknisk korrekt sätt, 

månar om god arbetssäkerhet och ergonomi 
• samlar in den mängd sperma som behövs 
• bedömer hur sperman lämpar sig för seminering 
• späder ut och förvarar sperman så att spermierna 

överlever 
• seminerar djuret tekniskt korrekt, månar om djurets 

välbefinnande, god hygien, arbetssäkerhet och 
ergonomi 

• beaktar djurskyddsaspekter. 
Användning och underhåll av 
redskap 

Examinanden 
• använder ändamålsenlig seminutrustning  
• rengör och steriliserar seminutrustningen efter varje 

seminering 
• ser till att de egna skyddskläderna och händerna är 

rena  
• förvarar semin- och skyddsutrustningen på en ren och 

ändamålsenlig plats 
• ser till att arbetslokalerna är rena och snygga 
• väljer miljövänliga rengöringsmedel. 

Rapportering om semineringar Examinanden 
• bokför semineringarna korrekt 
• följer bestämmelser och lagar som reglerar seminering. 

Examinanden kan sköta sina arbetsredskap. 
Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Underhåll av seminutrustning Examinanden  

• skaffar på ett förutseende sätt den mängd 
arbetsredskap som behövs vid semineringen  

• ser till att semin- och skyddsutrustningen förvaras på 
ett ändamålsenligt sätt  

• ser till att seminutrustningen rengörs, steriliseras och 
är i användbart skick. 
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Sätten att påvisa yrkesskicklighet  
 
Examinanden påvisar sin yrkesskicklighet genom att samla in sperma och seminera minst en 
räv eller en finnsjubb. Yrkesskickligheten ska påvisas i sådan omfattning att den kan konstateras 
motsvara kraven på yrkesskicklighet och bedömningskriterierna. Yrkesskickligheten påvisas på 
den egna gården eller en gård där personen är anställd. Examenstillfället kan kompletteras med 
dokument som examinanden utarbetar i anslutning till processen, med intervjuer och 
diskussioner, videor och bilder samt examinandens självvärdering.   
 
Under punkten Ytterligare information i examensbetyget anges vilken djurart/vilka djurarter 
som använts i examensdelen. 
 
 


	Sätten att påvisa yrkesskicklighet
	3.16  Seminering av pälsdjur på en gård
	Krav på yrkesskicklighet, föremål och kriterier för bedömning
	Sätten att påvisa yrkesskicklighet


