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Kommissorium for styregruppen i Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) 
 
Baggrund 

På finansloven for 2009 blev der som led i aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti (DF) og 
Liberal Alliance (LA) afsat en særlig dyrevelfærdsreserve. Det er besluttet, at reserven skal udmøn-
tes bl.a. ved etablering af et Videncenter for Dyrevelfærd (ViD). Med veterinærforliget for 2013-
2016 er det besluttet at videreføre ViD i den fireårige periode.  
 
ViD er forankret i Fødevarestyrelsen (FVST), samtidig med at der foregår et tæt samarbejde med 
Institut for Husdyrvidenskab, Science and Technology ved Aarhus Universitet (AU) og Institut for 
Produktionsdyr og Heste, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (KU). 
 
Formålet med et ViD er at bidrage til forbedring af dyrevelfærden i Danmark.  
 
Arbejdet i ViD skal foregå inden for flg. indsatsområder:  

• Støtte til forskningsprojekter og kampagner 
• Formidling af viden om dyrevelfærd 
• Vidensopsamling i Danmark og udlandet 

 
Styregruppens medlemmer 

Per Henriksen, veterinærdirektør, FVST (formand) 
Charlotte Vilstrup, kontorchef, Dyrevelfærd og Veterinærmedicin, FVST 
Hans Henrik Dietz, institutleder, Institut for Produktionsdyr og Heste, Københavns Universitet 
Klaus Lønne Ingvartsen, institutleder, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet  
Karen Lorenzen, kontorchef, Veterinærenheden, Departementet 
 
Styregruppens opgaver 

• Fastlægge de årlige aktiviteter i videncenteret 
• Fastlægge indholdet i samarbejdsaftalerne mellem KU, AU og FVST 
• Evaluere videncenterets resultater 
• Fastlægge rammerne for indsamling af viden 
• Fastlægge projektmæssige aktiviteter (herunder forskningsaktiviteter) 
• Nedsætte en interessentgruppe 
• Nedsætte en projektgruppe og fastsætte rammerne for projektgruppens arbejde 

 

Møder i styregruppen 

Der afholdes årligt to faste møder i styregruppen, ét i 2. kvartal og ét i 4. kvartal. ViD-sekretariatet 
indkalder til og udarbejder dagsorden for møderne samt tager referat. Der deltager som minimum 
én universitetsrepræsentant fra projektgruppen udover sekretariatet i de faste møder. Både styre-
gruppen og projektgruppen kan indkalde til ad hoc møder i styregruppen, hvis enten styregruppen 
selv eller projektgruppen finder behov herfor. 
 


