
Sällskapsdjur - en kartläggning av svenskt företagande

Not. Personer Företag Personer Företag Personer Företag
Försäkringsbolagen 700 5
Jordbruksverket 42 1
Intresseorganisationer 1) 180 18
Övriga (förlag, media etc) 100 60

Summa 1022 84

Djursjukvård/veterinärer 2) 600 700
Djursjukvård/djurvårdare 1000 0
Friskvård/rehab 3) 200 200
Omvårdnad (trim/rastning mm) 400 358
Forskningsdjur 4) 500 240
Inackordering 5) 2400 804
Djurparker 6) 2095 13
4H 79 43
Tjänstehundförare 7) 615
Vaktbolag m hund 8) 30 15
Nyttohundförare (mögelsök od) 8) 30 15
Hundturism, jaktarr mm 9) 60 56
Hunduppfödare 1000 1000

Summa 9009 3444

Länsstyrelserna 297 21
Zoo-branschen 3000 1010
SLU/sjukhuset 147 1
SLU/universitetet 161 1
SVA 10) 400 1
Utbildning/naturbruksgymnasier 200
Utbildning/vårdhundskolan 33 1
Utbildning/övriga 8 4
Kursverksamhet/hund 11) 500 418

Summa 4746 1457
Yrkesverksamma 14777
Företag: 4985

Administrativt Praktiskt Praktik och teori
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Sällskapsdjur - en kartläggning av svenskt företagande

Fotnot.

1) Det finns 27 intresse- och djurskyddsorganisationer. Av dessa har 18 svarat. Antalet yrkesverksamma är således högre än 180.

2) Antal kliniker är svårt att uppskatta, då många tar emot alla slags djur. Siffran baserad på vet.förb. samt söksidor på nätet.

3) Friskvård/rehab är ofta en- eller fåmansföretag. Exakt antal personer är okänt, så siffran uppskattas till en per företag vilket är lågt.

4) För varje godkänt företag krävs en veterinär och en ansvarig föreståndare. Många anläggningar har dock många fler anställda.
    Siffran 500 är mycket lågt räknad.

5) Antalet företag är en relativt säker siffra. Verksamheterna är svåra att bedriva ensamma, särskilt de som kräver passning dygnet
    runt. En kvalificerad bedömning är att det i snitt finns tre personer per företag som en miniminivå.

6) Antalet funna djurparker är 27, men endast 13 har svarat. Antalet anställda baseras på uppgifter från dessa 13 samt information
    från Svenska Djurparksföreningen. Fast anställda i djurparkerna är 820 och 1.275 är tim- och säsongsanställda. Utöver dessa finns
    praktikanter, guider och ideellt arbetande personal i olika omfattning.

7) Gruppen tjänstehundförare omfattar polis, tullare och kriminalvårdare. Antalet företag är omöjligt att uppskatta.

8) Vaktbolag med hund finns 15 st i olika företagsregister. Lågt räknat 2 pers/företag. Detsamma gäller mögelsök o likn verksamheter.

9) Antal företag som arrangerar hundspannskörning, slädturer, jaktarrangemang och liknande finns 56 st i olika företagsregister.
    Flera har även annan verksamhet, varför man kan uppskatta antalet som arbetar med djur till 60 (lågt räknat).

10) SVA svarar inte på mejl och ingen kan heller ge svar per telefon. Siffran 400 är hämtad från hemsidan, men omfattar då även 
     personer som arbetar med större djur eller med administration.

11) Utbildning av hundägare och yrkesverksamma är en svårbedömd marknad men i olika företagsregister finns 418 företag. 
     Många av dem är en- och fåmansföretag varför antalet personer uppskattats till 500.
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