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KRAV rekryterar husdjursagronom
KRAV har rekryterat Anna-Karin Hägglund som marknads- och
regelutvecklare inom affärsområdet lantbruk. Hon kommer närmast från
Svenska Blå Stjärnan, en organisation som har samhällets uppdrag att ta
hand om djur vid exempelvis kriser, katastrofer, utbrott av smitta.
- Vi är mycket glada att få Anna-Karin Hägglund till vårt team. Hennes
kunskaper och breda erfarenhet från husdjursområdet bidrar till att vi breddar
vår kompetens när det gäller att driva utveckling inom området djurvälfärd
och ekologisk hållbarhet, säger Jonas Carlberg, Affärsområdeschef för
Lantbruk på KRAV.

Anna-Karin Hägglund är utbildad husdjursagronom och biolog, med både
teoretisk och praktisk erfarenhet från arbete med husdjur. Hon har erfarenhet
av fårskötsel både från Sverige och Norge, har arbetat med djurmiljö och
djurtransporter på SLU och är en entusiastisk biodlare. På Svenska Blå
Stjärnan har hon under 14 år arbetat med krisberedskap inom djurområdet
genom att arrangera utbildningar, handleda och engagera fler i
organisationens arbete.
- Jag brinner för allt det som KRAV står för, som biologisk mångfald, miljö,
hållbarhet och djurvälfärd, och ser fram emot att få bidra med min kompetens
och erfarenhet, säger Anna-Karin Hägglund.
Hon gläder sig också åt att få komma närmare praktiskt jordbruk igen.
- Att träffa lantbrukare, och se och höra mer om deras verksamhet, ser jag
som en viktig del av mitt arbete, säger Anna-Karin Hägglund.
Anna-Karin Hägglund kommer att arbeta tillsammans med övriga marknadsoch regelutvecklare inom affärsområdet Lantbruk på KRAV.
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Jonas Carlberg, Affärsområdeschef Lantbruk KRAV: 070-347 50 83

Det här är KRAV:
KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk
grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och
klimatpåverkan. KRAVs uppdrag är att driva utvecklingen av ekologiska och
hållbara livsmedel samt underlätta för aktörer i livsmedelskedjan och
konsumenter att agera ansvarsfullt. KRAV är en ekonomisk förening som ägs
av 26 medlemsföretag och organisationer.

