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Fremtidig abonnering på nyhedsbrev 

I forlængelse af GDPR centraliseres udsendelsen af 

nyhedsbreve fra Fødevarestyrelsen. Det betyder, at 

hvis du fortsat ønsker at modtage nyhedsbreve fra 

Dyreforsøgstilsynet, skal du aktivt tilmelde dig her.  

 

Statistik  

Fristen for indsendelse af dette års statistik er den 

28. februar 2019. Allerede nu er der åbent for 

indsendelse af statistik. Der skal indsendes statistik 

for alle tilladelser, der var gyldige i 2018. Alle de 

statistiske data skal indtastes i AIRD. Dette gælder 

også tilladelser, hvor der ikke er anvendt dyr til forsøg 

i 2018. Spørgsmål vedr. statistik kan rettes til statistik-

dyreforsoeg@fvst.dk.  

 

3R-film 

Det britiske 3R-center ”NC3Rs” har for nylig 

offentliggjort en film, som på glimrende vis 

introducerer replacement, reduction og refinement. 

Filmen kan give forskere og dyreteknisk personale en 

forståelse for, hvordan man opnår bedre 

forskningsresultater og bedre dyrevelfærd, hvis man 

følger principperne for de tre R'er. Se filmen her. 

 

 

 

Husk at indsende ansøgning om dyreforsøg i 

god tid 

Dyreforsøgstilsynet oplever i stigende grad, at 

ansøgninger bliver indsendt meget kort tid, før man 

ønsker at igangsætte forsøg, eller før en eksisterende 

tilladelse udløber. I de tilfælde er det ikke altid muligt 

at få ansøgningen behandlet på førstkommende 

rådsmøde. Specielt er det vigtigt, at store ansøgninger 

indsendes i god tid, så Sekretariatet har tid til at 

forbehandle dem.  

 

I henhold til Bekendtgørelse nr. 12 af 7. januar 2016, 

§ 65, skal Dyreforsøgstilsynet træffe afgørelse senest 

40 arbejdsdage efter, at en ansøgning og alle 

nødvendige oplysninger er modtaget. 40-dagesreglen 

gælder først fra det tidspunkt, hvor der er indsendt en 

ansøgning, som er i en sådan stand, at den kan 

behandles på et rådsmøde. Ansøgninger indsendt 

senere end den første i en måned kan derfor som 

udgangspunkt ikke forventes at blive behandlet på det 

rådsmøde, som afholdes i den pågældende måned.  

 

Årets rådsmødedatoer kan ses på 

Dyreforsøgstilsynets hjemmeside. 

 

(Fortsættes på næste side) 
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https://dyreforsoegstilsynet.fvst.dk/Pages/default.aspx
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https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Dyreforsoegstilsynet/Sider/Ansoegning-og-indberetning.aspx


  

Dyreforsøgstilsynet

Miniseminar om statistikindberetning og 

smertedækning  

Sæt kryds i kalenderen torsdag den 6. december, 

hvor Dyreforsøgstilsynet afholder miniseminar. 

Emnerne er statistikindberetning og smertedækning. 

Der vil være indlæg ved bl.a. Carsten Grøndal fra 

Københavns Zoo og Klas Abelson fra KU-Sund. 

Miniseminaret afholdes i Marmorhallen på KU, 

Frederiksberg Campus, i tidrummet 13-16. 

Dyreforsøgstilsynet udsender snart en formel 

invitation med information om tilmelding.  

 

 

 

Har du spørgsmål til Dyreforsøgsilsynet, er du altid 

velkommen til at henvende dig til Dyreforsøgstilsynet 

på dyreforsoegstilsynet@fvst.dk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3R-symposium  

Den 5. og 6. november afholder Danmarks 3R-

Center sit årlige symposium i Charlottehaven, 

Hjørringgade 12C, 2100 København Ø. Der er 

begrænset deltagerantal, og der opfordres derfor til, at 

man tilmelder sig hurtigt. Frist for tilmelding er den 23. 

oktober. Se programmet og tilmeld dig her. Deltagelse 

er gratis. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://3rcenter.dk/arrangementer/symposium-2018/

