
 

Litteraturlista  
Animalieproduktion med tillämpad juridik, BI1314, 2022  

Nedan presenteras rekommenderad kurslitteratur för kursens kopplad till olika djurslag. Litteraturen 

består av böcker, rapporter och kompendium, på olika nivåer. Du har möjlighet till fördjupning inom 

eget valt djurslag och den djurspecifika rekommenderade litteraturen vänder sig extra till dig. 

Som kurslitteratur rekommenderas även föreläsningsmaterial och utvalt material exempelvis länkar 

till rapporter eller annat material, samt vetenskapliga publikationer som kommer att göras tillgängliga 

i Canvas under kursens gång. 

Rekommenderat litteratur – Mjölk/nötkreatur  

Kosignaler med betesdrift, Hulsen, J.  

Översatt av: Bram Corthals och Maria Mehlqvist 

Utgivare: Roodbont Publishers B.V. 

©Jan Hulsen 2015 

ISBN 978-91-982215-4-1 

Finns på svenska tillgänglig som online utgåva här:  

 https://www.roodbont.nl/en/product/100-42_Kosignaler  

Går att beställa häftad på engelska från sidan ovan 

(Finns exemplar all låna av kursledningen, OBS få mejla vid intresse- först i kvarn)  

Online kurser för medarbetare i dansk mjölkproduktion skapade av SEGES 

Danska: https://www.seges.dk/kurser-og-uddannelser/onlinekurser/kvaeg  

Engelska: https://www.seges.dk/kurser-og-uddannelser/onlinekurser/kvaeg/online-courses-in-

english  

 

Rekommenderad litteratur- Gris  

Pig Signals (English edition). Hulsen, J and Scheepens, K.  

ISBN 9789075280777 

https://www.roodbont.nl/en/swine/pig-signals/100-47_Pig-Signals  

Finns på engelska som online och som häftad 

(Finns exemplar att låna av kursledningen, OBS få mejla vid intresse- först i kvarn)  

Laerebog i fysiologi. Nutritional physiology of pigs, 2012. 

https://svineproduktion.dk/Services/Undervisningsmateriale2  

(scrolla ner och klicka på ‘Laerebog i fysiologi’) 

 e-bok tillgänglig gratis från Internet  

The genetics of the pig. Chapter 16. Genetic improvement of the pig. 

https://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20113037218  

e-bok tillgänglig gratis från Internet 

Presentationer och föredrag från SEGES Grisekongres 2021  

https://svineproduktion.dk/Services/Plancher?utm_source=Nyhedsbrev&utm_medium=E-

mail_Globase&utm_campaign=Nyhedsbrev_uge43_2021#kongres-2021  

https://www.roodbont.nl/en/product/100-42_Kosignaler
https://www.seges.dk/kurser-og-uddannelser/onlinekurser/kvaeg
https://www.seges.dk/kurser-og-uddannelser/onlinekurser/kvaeg/online-courses-in-english
https://www.seges.dk/kurser-og-uddannelser/onlinekurser/kvaeg/online-courses-in-english
https://www.roodbont.nl/en/swine/pig-signals/100-47_Pig-Signals
https://svineproduktion.dk/Services/Undervisningsmateriale2
https://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20113037218
https://svineproduktion.dk/Services/Plancher?utm_source=Nyhedsbrev&utm_medium=E-mail_Globase&utm_campaign=Nyhedsbrev_uge43_2021#kongres-2021
https://svineproduktion.dk/Services/Plancher?utm_source=Nyhedsbrev&utm_medium=E-mail_Globase&utm_campaign=Nyhedsbrev_uge43_2021#kongres-2021


Rekommenderad litteratur – Får  

Får. 2007. Natur & Kultur 

Författare: Sjödin, E., Eggertsen, J., Hammarberg, K_E., Danell, Ö., Näsholm, A., Barck, S., Green, 

D., Waller, A., Hansson, I., Persson, S., Kumm, K-I. 

ISBN: 9789127117860 

Sheep Signals – Global edition (English edition). Glorie, F. 

ISBN 9789087402396 

https://www.roodbont.nl/en/sheep/sheep-signals/100-253_Sheep-Signals-Global-edition  

(Finns exemplar all låna av kursledningen, OBS få mejla vid intresse- först i kvarn) 

 

Rekommenderad litteratur –Gemensam  

Presto Åkerfeldt, M., Gunnarsson, S., Bernes, G. and Blanco Penedo, I. 2020. Health and welfare 

in organic livestock production systems - A systematic mapping of current knowledge. Organic 

Agriculture 11(1), 105-132. https://doi.org/10.1007/s13165-020-00334-y 

Svensson, C., Forsberg, L., Emanuelson, U., Reyher, K.K., Bard, A.M, Betnér, S., von Brömssen, 

C., Wickström, H. Dairy veterinarians’ skills in motivational interviewing are linked to client 

verbal behavior. Animal 2020, https://doi.org/:10.1017/S175173112000107X 

Fodertabeller SLU  

https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-utfodring-vard/Verktyg/  

Hemsida med olike verktyg att använda för foderstatsberäkning och näringsrekommendationer  

 

Juridikdelen: 

Agell, A., Malmström, Å., Ramberg, C. och Sigeman, T., Civilrätt, Liber, senaste upplaga (ca 350 

sidor, en del extensivt) 
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