
Til dig, som interesserer dig for dyreværnsarbejde

Dyreværnsloven,  
adfærdsbiologi og  

dyrevelfærd
Du arbejder med at sikre en professionel og hurtig bistand til 
dyr, der behandles i strid med dyreværnslovens bestemmel-
ser. Du har behov for viden om dyrs adfærdsbiologi, og hvad 
der kendetegner god dyrevelfærd. Du får lejlighed til at sætte 
dine egne oplevelser og erfaringer i perspektiv til lovgivning 
og god praksis.

AMU-fagkode 46556, Dyreværnsloven, 1 dag
• Du lærer, hvor du finder relevant dyreværnslovgivning på 

nettet, og hvordan den læses.
• Dyreværnslovens bestemmelser gennemgås, og de til-

hørende bekendtgørelser inddrages, hvor det er relevant i 
forhold til almindeligt dyrehold.

• Du bliver bekendt med, hvordan dyreværnssager admini- 
streres af myndighederne.

• Relevant kursus for alle, som arbejder med dyr. 

Undervisere
Underviser i Dyreværnsloven er dyrlæge  
Dorte Windeløv, som har mange års erfaring med under-
visning i dyreværnslovgivning m.m. på uddannelserne til 
dyrepasser og veterinærsygeplejerske. Dorte har endvidere 
taget modulet Legislation and Ethics under Masteruddan-
nelsen Laboratory Animal Science på KU. 
Underviserne i Adfærdsbiologi og Dyrevelfærd er vores dyg-
tige dyrepassere, landmænd, dyrlæger og agronomer, der til 
daglig underviser på uddannelserne til dyrepasser og 
veterinærsygeplejerske. Den enkelte underviser varetager 
emner inden for egne spidskompetencer. 

AMU-fagkoder
46556
03052
03041

Bemærk: AMU-fagene kan 
tages enkeltvis

Sted
HANSENBERG, Organia
Vranderupvej 90
6000 Kolding

Dato og varighed
46556, 1 dag,  
den 14. november 2018

03052, 5 dage,  
den 26. november til og med 
den 30. november 2018

03041, 5 dage,  
den 7. januar til og med den 
11. januar 2019

Kontaktperson

Dorte Windeløv
E-mail: dwi@hansenberg.dk

Telefon: 7932 0267

Tilmelding
efteruddannelse.dk

Kontakt Support på  
7021 2159, hvis du har  
spørgsmål til tilmeldingen

Tilmeldingsfrist
26. oktober 2018 



AMU-fagkode 03052, Adfærdsbiologi, 5 dage
• Du får kendskab til dyrs adfærd, herunder adfærdsbiolo-

giens grundbegreber.
• Du får kendskab til social organisation, territorial adfærd, 

aggressiv adfærd, forplantningsadfærd og adfærd ved 
yngelpleje.

• Du lærer at anvende grundlæggende simple adfærds- 
biologiske arbejdsmetoder som etogram og aktivitetsob-
servation.

• Du får kendskab til dyrs adfærd ved pasning og pleje af 
dyr i fangenskab.

• Adfærdsbiologiens grundbegreber gennemgås. Du lærer 
om dyrenes normale adfærd inden for fødesøgning, 
forplantning, yngelpleje, komfort og den sociale adfærd, 
herunder kampe, hierarki og territorier.

• Du lærer også om unormal og uønsket adfærd, herunder 
stereotypier.

• Du lærer at observere dyrenes adfærd systematisk og at 
lave etogrammer.

• De praktiske øvelser vil foregå i skolens besætninger. Der 
lægges vægt på adfærdskendskab hos produktionsdyr og 
selskabsdyr i relation til at opfylde dyrenes adfærdsmæs-
sige behov ved pasning og pleje.

• Følgende dyrearter og -grupper vil indgå i kurset: Pro-
duktionsdyr: kvæg, svin, får, heste, geder, hjorte, mink, 
fjerkræ, strudsefugle. Selskabsdyr: hunde, katte, gnavere, 
kaniner, krybdyr, stuefugle.

AMU-fagkode 03041, Dyrevelfærd, 5 dage
• Du får kendskab til dyreværnsloven og de tilhørende  

bekendtgørelser vedrørende dyrevelfærd.
• Du lærer at lave en dyrevelfærdsvurdering af en dyre-

besætning, ligesom du får kendskab til dyrevelfærd, 
herunder dyrs adfærd, fysiologiske og sundhedsmæssige 
behov og brugen af disse ved vurdering af dyrs velfærd.

• Du får kendskab til dyrs følsomhed over for miljøpåvirk-
ninger og stress.

• Du introduceres til begrebet dyrevelfærd og de forskellige 
opfattelser, der er af det. Med baggrund i de lovgivnings- 
mæssige bestemmelser om dyreværn og dyrehold samt 
kendskabet til dyrenes basale behov, lærer du at lave en 
velfærdsvurdering på et dyrehold. Du skal vurdere fordele, 
ulemper og belastning for dyret. 

• Du kommer til at arbejde med forbedringsforslag til dyre-
holdet. Følgende dyrearter og -grupper vil indgå i kurset: 
Produktionsdyr: kvæg, svin, får, geder, heste, hjorte, 
mink, fjerkræ, strudsefugle. Selskabsdyr: hunde, katte, 
kaniner, gnavere, krybdyr, stuefugle.

www.hansenberg.dk/efteruddannelse

Økonomi
For dig, som er i AMU-mål-
gruppen, er der mulighed for 
at søge om lønrefusion, når 
du er på efteruddannelse. Du 
kan ansøge om VEU-godt-
gørelse og befordringstilskud, 
når du tilmelder dig. 

Læs mere på veug.dk

Kost, logi og skolehjem
Vi tilbyder dig kost, logi og 
overnatning på skolehjem, 
når du deltager i efterud-
dannelse på AMU. Prisen er 
500,00 pr. overnatning. 

Læs mere på 
hansenberg.dk/efteruddan-
nelse/kost-og-logi-for-amu-
deltagere


