The Animal Experiments Inspectorate´s mini-seminar on
Best practice for euthanasia of rodents and other (small) laboratory animals
April 24th 2018
13.00 – 13.15
Kirsten Bayer Andersen, The Animal Experiments
Inspectorate
Legal aspects of humane killing of laboratory animals

15.20 – 16.00
Questions & Discussion

13.15 – 14.00
Huw Golledge, Universities Federation for Animal
Welfare
Animal welfare impacts of carbon dioxide and
alternative inhalation agents for humane killing of
laboratory rodents

The seminar is held on April 24 2018 at
University of Copenhagen, Faculty of Health and
Medical Sciences, Frederiksberg Campus
Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C
”Festauditoriet” (Auditorium 1-01.01)

th

Registration deadline April 10:
dyreforsoegstilsynet@fvst.dk

14.00 – 14.30 Coffee break
14.30 – 14.50
Janne Koch, Leo Pharma
The use of CO2 and other methods for euthanasia of
rodents

Please note:
The seminar will be held in English.
For people signing up for the seminar there will be
lunch sandwiches (served between 12pm and
13pm).

14.50 – 15.20
Stefania Embla Amórsdottir & Grete Østergaard,
AEM, University of Copenhagen
Euthanasia methods of rodents, frogs and turtles used
at AEM, University of Copenhagen
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Nyhedsbrev fra Dyreforsøgstilsynet
Statistikindkaldelse for 2017
Dyreforsøgstilsynet har indkaldt statistik over dyr
anvendt til forsøg i året 2017. Der skal indsendes
statistik for alle tilladelser, der var gyldige i 2017. Alle
de statistiske data skal indtastes i AIRD. Dette gælder
også tilladelser, hvor der ikke er anvendt dyr til forsøg i
2017. Fristen for indsendelse af statistik er den 31.
marts 2018.
Se vores guide til indberetningssystemet her. Se også
vores FAQ, som tager udgangspunkt i de mest stillede
spørgsmål i forbindelse med indberetning af
statistikken.
Spørgsmål vedr. statistik kan rettes til statistikdyreforsoeg@fvst.dk.
Udstyr til dyreforsøg kan kræve en tilladelse fra
Center for Biosikring og Bioberedskab
Besiddelse af specifikke typer udstyr til forsøgsdyr
kræver en tilladelse fra Center for Biosikring og
Bioberedskab.
Kravet
omfatter
aerosolindåndingsudstyr, der er konstrueret til aerosolprovokationsprøvning med mikroorganismer, virus eller
toksiner som følger:
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Aerosolkamre med et volumen på mindst
1m3, samt
Udstyr til eksponering gennem næsen, hvor
der anvendes styret flow af aerosol og med
en eksponeringskapacitet for en eller flere af
følgende:
o 12 eller flere gnavere, eller
o to eller flere dyr der ikke er gnavere,
samt
Lukkede rør til fastholdelse af dyr, konstrueret
til anvendelse sammen med udstyr til
eksponering gennem næsen, der anvender
styret flow af aerosol.

Reglerne er fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet i
Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer,
fremføringsmidler og relateret materiale (senest
opdateret i BEK nr 469 af 12/05/2017). Tilladelse jf.
kravene i bekendtgørelsen udstedes af Center for
Biosikring og Bioberedskab. Ved behov for tilladelse
skal virksomheden/institutionen rette henvendelse til
Center for Biosikring og Bioberedskab.
For mere information se www.biosikring.dk eller
kontakt Center for Biosikring og Bioberedskab på
cbb@ssi.dk eller 3268 8127.
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Nyhedsbrev fra Dyreforsøgstilsynet
Gebyrer for dyreforsøgstilladelse
I medfør af Finansloven er gebyrerne på tilladelser til
dyreforsøg eller udvidelse af eksisterende tilladelse
hævet til 2838 kr. Årsgebyret for en dyreforsøgstilladelse er hævet til 568 kr. De nye satser er
gældende fra 1. januar 2018.
Årsmødet for Dyrevelfærdsorganerne
Årsmødet for Dyrevelfærdsorganerne afholdes 7. juni
2018 på KU SUND, Øster Farimagsgade 5, 1353
København K. Emnet for dagen vil være: Hvordan
fremmer Dyrevelfærdsorganet implementering af
Replacement?
Kl. 12.15 åbnes mødet for alle interesserede og
programmet vil herefter omhandle:
- Præsentationer af successer opnået gennem
dyrevelfærdsorganet /gode initiativer til inspiration
- Konkurrence for dyreteknisk personale (vind
finansiering til et 3R initiativ på din facilitet)
- Præsentation af 3R-tiltag / gode ideer i
udstillingsformat – Vis mig din opstaldning
Program og detaljer om tilmelding følger i marts.
Vind økonomisk støtte til et 3R-initiativ på din
facilitet: 3R-konkurrence for dyreteknisk personale
Har du ideer til, hvordan velfærden for forsøgsdyrene
kunne blive lidt bedre på din facilitet? Vil I gerne
afprøve en ny type berigelse, en ny metode eller et helt

Dyreforsøgstilsynet

Stationsparken 31

2600 Glostrup

tredje 3R-initiativ? Vi møder ofte dyreteknisk
personale, som har gode ideer til 3R-initiativer.
Hovedargumentet for at disse ikke er gennemført er
ofte økonomi. Derfor udskriver Udvalget for
Forsøgsdyr og Alternativer en konkurrence, hvor man
kan vinde op til 25.000 kr. til at iværksætte eller
afprøve et 3R-initiativ eller en 3R-idé. Der indsendes
en kort skriftlig ansøgning til Udvalget for Forsøgsdyr
og Alternativer, hvorefter Udvalget beslutter hvilke(t)
forslag, der skal støttes. Vinderen af konkurrencen
præsenteres på den åbne del af årsmødet for
Dyrevelfærdsorganerne d. 7. juni 2018. Når projektet
er udført vil man skulle præsentere resultatet i en
rapport til Udvalget samt på årsmødet for
Dyrevelfærdsorganerne 2019. Projektforslag samt
budget sendes til ufa@fvst.dk. Den økonomisk
ansvarlige på forsøgsfaciliteten skal skrive under på
ansøgningen.
Frist for bidrag til konkurrencen: 17. maj 2018.
Danmarks 3R-Centers Symposium 2018
Danmarks 3R-Center afholder igen i år gratis 3RSymposium. Det sker d. 5. og 6. november i
Charlottehaven, København. Program følger, men
sæt allerede nu kryds i kalenderen.
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