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Vejledning til ansøgning om tilladelse til kloning og genmodificering af dyr, jf. lov 

nr. 550 af 24. juni 2005 om kloning og genmodificering af dyr mv. med de ændrin-

ger, der følger af § 2 i lov nr. 612 af 14. juni 2011. 

 

Loven har følgende ordlyd: 

§ 1. Kloning og genmodificering af hvirveldyr må kun ske med tilladelse fra Dyreforsøgstil-
synet. Tilsvarende gælder for anvendelse af klonede og genmodificerede hvirveldyr til dyrefor-
søg. 
Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 må kun meddeles til følgende formål: 
1) Grundforskning, 
2) anvendt forskning rettet mod at forbedre sundhed og miljø, 
3) fremstilling og avl af dyr, der producerer stoffer af væsentlig gavn for sundhed og miljø, 
eller 
4) undervisning og uddannelse på universiteter og højere læreanstalter eller ved anden un-
dervisning på tilsvarende niveau og ved undervisning af personer, der skal beskæftige sig 
med kloning og genmodificering. 
Stk. 3. Dyreforsøgstilsynet kan afslå at give tilladelse efter stk. 1, hvis kloningen, genmodifi-

ceringen eller anvendelsen af klonede eller genmodificerede hvirveldyr ikke skønnes at være til 
væsentlig gavn. 
Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på avl af klonede og genmodificerede forsøgs-

dyr. 
Stk. 5. Loven omfatter ikke genmodificering på hvirveldyr, der udelukkende er genmodifice-

rede i deres somatiske celler. 

§ 2. Reglerne om dyreforsøg i lov om dyreforsøg § 1, stk. 4, 6 og 7, og §§ 2-9, 11-15 og 
17-19 og i forskrifter udstedt i medfør heraf finder tilsvarende anvendelse på kloning og gen-
modificering af hvirveldyr og ved anvendelse af klonede og genmodificerede hvirveldyr til dyre-
forsøg. 
Stk. 2. Reglerne om dyreforsøg i lov om dyreforsøg § 1, stk. 6 og 7, og §§ 2, 3, 11-15 og 

17-19 finder tilsvarende anvendelse på avl af klonede og genmodificerede forsøgsdyr. 

§ 3. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller 
fængsel indtil 4 måneder den, der 

1) overtræder § 1, stk. 1 og 4, § 2, stk. 1, jf. lov om dyreforsøg §§ 4, 5 og 7, § 9, stk. 2, og 
§ 11, stk. 2, eller § 2, stk. 2, jf. lov om dyreforsøg § 11, stk. 2, 
2) tilsidesætter vilkår for en tilladelse, jf. § 2, jf. lov om dyreforsøg § 3, eller 
3) tilsidesætter et påbud efter § 2, jf. lov om dyreforsøg § 12. 
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i 

straffelovens 5. kapitel. 

§ 4. Loven træder i kraft den 1. oktober 2005. 
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§ 5. (Udeladt) 

§ 6. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 
 

Lov om kloning og genmodificering medfører en række reguleringer med hensyn til 

følgende forhold: 

 

1) Betingelserne for at få tilladelse til at klone dyr. 

2) Betingelserne for at få tilladelse til at genmodificere dyr. 

3) Betingelserne for at anvende klonede dyr til dyreforsøg. 

4) Betingelserne for at anvende genmodificerede dyr til dyreforsøg. 

5) Adgang til at avle klonede og genmodificerede forsøgsdyr. 

 

Nedenfor beskrives en række forhold, som gælder for ansøgning om tilladelser, der giver ad-

gang til at klone forsøgsdyr, genmodificere forsøgsdyr og/eller anvende klonede eller genmodi-

ficerede forsøgsdyr i forbindelse med udførelse af dyreforsøg. 

 

Alle virksomheder, forsøgsinstitutioner mv., hvor der foregår avl af klonede eller genmodifice-

rede forsøgsdyr, skal have en tilladelse hertil. 
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Ad 1) Kloning af dyr: 

Kloning af dyr indebærer procedurer, der efter Rådet for Dyreforsøgs opfattelse udgør en be-

lastning af dyret, der overstiger kanylekriteriet, hvorfor kloning af dyr kun er tilladt, såfremt 

der foreligger en tilladelse til udførelse af dyreforsøg fra Dyreforsøgstilsynet.  

 

En ansøgning om tilladelse til kloning af dyr skal således indgives på et sædvanligt C-skema 

(skema vedrørende ansøgning om tilladelse til at udføre dyreforsøg).  

 

Der skal foruden en tilladelse i medfør af dyreforsøgsloven også foreligge en tilladelse fra Dy-

reforsøgstilsynet i henhold til lov om kloning og genmodificering, jf. denne lovs § 1, stk. 1. 

 

Med henblik på Dyreforsøgstilsynets behandling af ansøgning i henhold til lov om kloning og 

genmodificering skal ansøgeren udfylde et D-skema (skema vedrørende ansøgning om tilladel-

se til kloning af dyr). D-skemaet kommer frem på samme måde som A-, B- og C-skemaerne, 

når en ansøger logger sig ind på Dyreforsøgstilsynets elektroniske ansøgningssystem.  

 

Ad 2) Genmodificering af dyr: 

Genmodificering af dyr indebærer procedurer, der efter Rådet for Dyreforsøgs opfattelse udgør 

en belastning af dyret, der overstiger kanylekriteriet, hvorfor genmodificering af dyr kun er til-

ladt, såfremt der foreligger en tilladelse til udførelse af dyreforsøg fra Dyreforsøgstilsynet.  

 

En ansøgning om tilladelse til genmodificering af dyr skal således indgives på et sædvanligt C-

skema (skema vedrørende ansøgning om tilladelse til at udføre dyreforsøg).  

 

Der skal foruden en tilladelse i medfør af dyreforsøgsloven endvidere foreligge en tilladelse fra 

Dyreforsøgstilsynet i henhold til lov om kloning og genmodificering, jf. denne lovs § 1, stk. 1. 

Dette gælder dog ikke, hvis der udelukkende er tale om, at et dyr skal genmodificeres i dets 

somatiske celler, jf. lovens § 1, stk. 5. 
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Med henblik på Dyreforsøgstilsynets behandling af ansøgningen i henhold til lov om kloning og 

genmodificering skal ansøgeren udfylde et E-skema (skema vedrørende ansøgning om tilladel-

se til genmodificering af dyr). E-skemaet kommer frem på samme måde som A-, B- og C-

skemaerne, når en ansøger logger sig ind på Dyreforsøgstilsynets elektroniske ansøgningssy-

stem.  

 

Ad 3) Anvendelse af klonede dyr til dyreforsøg: 

Et dyreforsøg, hvor der skal anvendes klonede dyr, kræver såvel tilladelse efter dyreforsøgslo-

ven som tilladelse efter lov om kloning og genmodificering. En ansøger skal således på sæd-

vanlig vis udfylde et C-skema (skema vedrørende ansøgning om tilladelse til at udføre dyrefor-

søg)  

 

Med henblik på Dyreforsøgstilsynets behandling af ansøgningen i henhold til lov om kloning og 

genmodificering skal ansøgeren endvidere udfylde et F-skema (skema vedrørende ansøgning 

om tilladelse til at anvende klonede dyr til dyreforsøg). F-skemaet kommer frem på samme 

måde som A-, B- og C-skemaerne, når en ansøger logger sig ind på Dyreforsøgstilsynets elek-

troniske ansøgningssystem.  

 

Ad 4) Anvendelse af genmodificerede dyr til dyreforsøg: 

Et dyreforsøg, hvor der skal anvendes genmodificerede dyr, kræver såvel tilladelse efter dyre-

forsøgsloven som tilladelse efter lov om kloning og genmodificering. En ansøger skal således 

på sædvanlig vis udfylde et C-skema (skema vedrørende ansøgning om tilladelse til at udføre 

dyreforsøg)  

 

Med henblik på Dyreforsøgstilsynets behandling af ansøgningen i henhold til lov om kloning og 

genmodificering skal ansøgeren endvidere udfylde et G-skema (skema vedrørende ansøgning 

om tilladelse til at anvende genmodificerede dyr til dyreforsøg). G-skemaet kommer frem på 

samme måde som A-, B- og C-skemaerne, når en ansøger logger sig ind på Dyreforsøgstilsy-

nets elektroniske ansøgningssystem.  
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Ad 5) Tilladelse til avl af klonede og genmodificerede dyr: 

Avl af klonede og genmodificerede forsøgsdyr er kun tilladt, såfremt der fremligger en tilladel-

se hertil fra Dyreforsøgstilsynet, jf. lov om kloning og genmodificering af dyr § 1, stk. 4. 

 

Adgangen til avl af klonede og genmodificerede forsøgsdyr er betinget af, at der foreligger en 

tilladelse hertil. 

 

Alle virksomheder, forskningsinstitutioner mv., der ønsker at avle klonede eller genmodificere-

de forsøgsdyr, skal indsende en ansøgning herom til Dyreforsøgstilsynet. 

 

Ansøgningen skal nøje angive hver enkelt klonet eller genmodificeret art, der søges om tilla-

delse til avl af. For så vidt angår genmodificerede dyr skal ansøgningen indeholde specificere-

de oplysninger om hver enkelt genmodificeret variant, der søges om tilladelse til at avle.  

 

Med henblik på Dyreforsøgstilsynets behandling af ansøgninger om tilladelse til avl af klonede 

eller genmodificerede forsøgsdyr skal ansøgningerne endvidere indeholde blandt andet følgen-

de oplysninger: 

 

- Dyreart. 

- Genkode og stammebetegnelse. 

- Formålet med avlen, jf. herved § 2 i lov om kloning og genmodificering. 

- Den genetiske modifikation. 

- De molekylære og fysiologiske ændringer, som forventes i homo- og heterozygoter. 

- Eventuelle fænotypiske ændringer, som fremkommer i homo- og heterozygoter. 

- Den kendte eller forventede sygelighed eller anden belastning af dyrene, som kloningen 

eller genmodificeringen indebærer. 

- Eventuelle dyreværnsmæssige forholdsregler, der agtes iværksat for at imødegå even-

tuelle belastninger. 

 
 


