
Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning af 

hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Velkommen til 

Dyreforsøgstilsynets Miniseminar om 

Håndtering, socialisering og træning af 

forsøgsdyr 

KU SUND, 
Frederiksberg Campus 
13. december 2017 

Kirsten Bayer Andersen 
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Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 
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Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Program 

13.00 – 13.10: Kirsten Bayer Andersen, Dyreforsøgstilsynet  
Velkomst og introduktion 
 
13.10 – 13.45: Dorte Bratbo Sørensen, Københavns Universitet  
Socialisering, tilvænning eller træning? 
 
13.45 – 14.00: Kirsten Bayer Andersen, Dyreforsøgstilsynet  
Beskrivelse af adfærdsforsøg og træning mm. ved ansøgning om dyreforsøgstilladelse 
 
14.00 – 14.30: Pause 
 
14.30 – 14.45: Julie Mou Larsen, Københavns Universitet  
Håndtering af mus 
 
14.45 – 15.00: Janne Koch, Leo Pharma og Grete Østergaard, Københavns Universitet  
Håndtering af rotter  
 
15.00-15.15: Kirsten Rosenmay Jacobsen, Ellegaard Göttingen Minipigs  
Socialisering af grise  
 
15.15-15.30: Cathrine Juel Bundgaard, Novo Nordisk  
Træning af grise  
 
15.30 – 16.00: Diskussion og afslutning  
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Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning af 

hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Beskrivelse af adfærdsforsøg og træning 

mm. ved ansøgning om 

dyreforsøgstilladelse 

KU SUND, 
Frederiksberg Campus 
13. december 2017 

Kirsten Bayer Andersen 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Hvad siger lovgivningen? 
Bekendtgørelse om dyreforsøg 

Kapitel 12 
 
Forsøgsdyrenes pasning, pleje m.v. 
 
§ 48. Forsøgsdyrene skal i videst muligt omfang vænnes til nær kontakt 
med mennesker, således at det enkelte forsøgsdyr gennem hyppige 
kontakter bliver fortroligt med menneskers tilstedeværelse og aktivitet. 
Om nødvendigt skal dyrene trænes i daglige rutiner. 
 
Stk. 2. Forsøgsdyr, der skal gruppeopstaldes, skal om nødvendigt 
socialiseres til harmoniske grupper. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Hvad siger lovgivningen? 
Bekendtgørelse om dyreforsøg 

Kapitel 12 
 
Forsøgsdyrenes pasning, pleje m.v. 
 
§ 50. Forsøgsdyrene skal i nødvendigt omfang trænes til forsøgssituationen, 
således at stress og anden lidelse i forbindelse med forsøget undgås mest 
muligt. 
 
Stk. 2. Træning af forsøgsdyrene kan dog undlades, hvis træningen i sig 
selv vil medføre stress eller anden lidelse, som svarer til eller overstiger, hvad 
der påføres forsøgsdyret ved forsøget. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Hvad siger lovgivningen? 
Bekendtgørelse om dyreforsøg 

Kapitel 7 
 
Generelle bestemmelser om pasning og opstaldning 
 
§ 21. Opdrættere, leverandører og dyreforsøgstilladelsesindehavere skal… 
 
§ 22. …som minimum drage omsorg for, at: 
 
6) der ved planlægningen af arbejdet på forsøgsstederne sikres, at der er tid 
til social kontakt mellem personalet og forsøgsdyrene, herunder til hyppig 
håndtering og træning m.v., hvor dette tilgodeser dyrenes velfærd og er i 
overensstemmelse med forsøgets formål. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Hvad siger lovgivningen? 
Bekendtgørelse om dyreforsøg 

Kapitel 14 
 
Kvalifikationskrav for personer, der beskæftiger sig med forsøgsdyr 
 
§ 56. Tilladelse til dyreforsøg kan kun gives til ansøgere, der har... samt 
gennemgået ét eller flere kurser… 
… 
 
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte kurser… skal omfatte 
… 
2) viden om forsøgsdyr, herunder forsøgsdyrs biologi og sundhed samt hold, 
brug, håndtering og avl af forsøgsdyr, 
 
 
Tilsvarende findes i §57 (Stk. 2.2) for visse personer, som udfører forsøg 
under andres tilladelser. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Hvad siger lovgivningen?  
Bilag 2 i bekendtgørelse om dyreforsøg 

2.1.4.8. Håndtering 
Ved håndtering skal gnaverne og burmiljøet forstyrres mindst muligt. Dette er 
særlig vigtigt for hamstere. 
 
2.2.4.8. Håndtering mv. 
Kaninerne skal så vidt muligt vænnes til håndtering under rutinemæssig drift 
og under forsøg. Håndtering kan dog undgås, hvis særlige forhold gør sig 
gældende, herunder når der er tale om kaniner indfanget i naturen. 
Personalet skal snakke til, håndtere, træne med og soignere kaninerne efter 
behov. 
 
2.3.4.2. Socialisering 
Fritterne skal så tidligt som muligt vænnes til håndtering. Håndteringen skal 
så vidt muligt ske dagligt. 
 
2.3.4.9. Håndtering mv. 
Personalet skal snakke til, håndtere, træne med og soignere fritterne efter 
behov. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Hvad siger lovgivningen? 
Bilag 2 i bekendtgørelse om dyreforsøg 

2.4.4.2. Socialisering 
Killinger i alderen fra 2 til 8 uger skal have social kontakt med deres 
søskende fra kuldet og så vidt muligt med voksne katte (f.eks. moderen) og 
mennesker. Killingerne skal så vidt muligt vænnes til de forhold, de 
sandsynligvis vil møde fremover. 
Killingerne skal herudover så vidt muligt vænnes til daglig håndtering allerede 
fra den første dag efter fødslen. 
 
2.4.4.11. Håndtering mv. 
Kattene skal så vidt muligt vænnes til håndtering under rutinemæssig drift og 
under forsøg. 
Håndtering kan dog undgås, hvis særlige forhold gør sig gældende, herunder 
i det helt særlige tilfælde, hvor en kat er indfanget i naturen. 
Personalet skal snakke til, håndtere, træne med og soignere kattene efter 
behov. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Hvad siger lovgivningen? 
Bilag 2 i bekendtgørelse om dyreforsøg 

2.5.4.11. Håndtering 
Personalet skal snakke til, håndtere, træne med og soignere hundene efter 
behov. 
 
2.5.4.2. Socialisering 
Hvalpe i alderen fra 4 til 20 uger skal i fornødent omfang have social kontakt 
med sine søskende fra kuldet, voksne hunde (f.eks. moderen) og mennesker. 
Hvalpene skal så vidt muligt vænnes til de forhold, de sandsynligvis vil møde 
fremover. 
Hvalpene skal herudover så vidt muligt vænnes til daglig håndtering allerede 
fra den første dag efter fødslen. 
 
2.5.4.11. Håndtering 
Hundene skal så vidt muligt vænnes til håndtering under rutinemæssig drift 
og under forsøg. 
Tilvænning til håndtering kan dog undlades, hvis særlige forhold gør sig 
gældende, herunder i det helt specielle tilfælde, hvor en hund er indfanget i 
naturen. 
Personalet skal snakke til, håndtere, træne med og soignere hundene efter 
behov. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Hvad siger lovgivningen? 
Bilag 2 i bekendtgørelse om dyreforsøg 

2.6.4.8. Håndtering mv. 
Aber skal så vidt muligt trænes til at samarbejde, da dette vil reducere den 
stressbelastning, der ellers forårsages ved håndtering. 
 
 
2.7.4.9. Håndtering 
Landbrugs-Dyrene skal vænnes til menneskelig kontakt, således at frygt 
og psykisk belastning reduceres mest muligt. 
Dyrene skal håndteres roligt og fast og må ikke jages igennem passager og 
gange. Disse bør under hensyntagen til dyrenes naturlige adfærd indrettes 
således, at bevægelse ikke hindres, og risikoen for skader reduceres mest 
muligt. Der må ikke anvendes fysiske eller elektriske aversive stimuli. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Hvad siger lovgivningen? 
Bilag 2 i bekendtgørelse om dyreforsøg 

2.8.4.2. Miljøberigelse 
… 
Hvis duerne skal håndteres hyppigt, kan der være »redeområder« eller 
kamre, som fuglene kan trænes til at trække sig tilbage til for at blive 
indfanget. 
 
2.8.4.9. Håndtering Fugle 
Der skal være passende udstyr til indfangning og håndtering, f.eks. godt 
vedligeholdte net i passende størrelser og blændede net med polstrede 
kanter til små fugle. 
Hvis regelmæssig håndtering af voksne fugle er nødvendig ifølge 
forsøgsproceduren, anbefales hyppig håndtering af kyllingerne under 
opvæksten. 
 
2.9.4.7. Håndtering 
Padder skal håndteres med forsigtighed og helst så lidt som muligt, da deres 
hud let kan tage skade. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Hvad siger lovgivningen? 
Bilag 2 i bekendtgørelse om dyreforsøg 

2.10.4.8. Håndtering 
Krybdyr skal håndteres med forsigtighed, da de let kan blive skadet. Visse 
firben taber f.eks. halen, hvis de håndteres på en uhensigtsmæssig måde, og 
andre kan let få traumer. 
 
 
2.11.2.2. Vandkvalitet Fisk 
… 
Iltkoncentrationen skal være passende i forhold til de relevante arter og de 
omgivelser, de holdes i. Den nødvendige iltkoncentration varierer afhængigt 
af temperatur, kuldioxidkoncentrationen, saltholdighed, fodermængde og 
omfanget af håndteringer. Der skal om nødvendigt sørges for ekstra iltning af 
vandet. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Hvad siger lovgivningen? 
Bilag 2 i bekendtgørelse om dyreforsøg 

2.11.4.6. Håndtering mv. 
Fisk skal håndteres mindst muligt. 
 
Under normale omstændigheder skal fisk fjernes fra deres normale anlæg 
med net og bedøves i et mindre kar inden håndtering. Fisk skal holdes 
bedøvet så kort tid som muligt og udsættes i rent, luftmættet vand for at 
komme sig. Der skal være en effektiv koncentration af bedøvelsesmiddel 
under hele forløbet. 
Når fiskene skal fanges, skal der anvendes net med en passende ramme og 
maskestørrelse. Knyttede maskenet skal undgås. Net skal desinficeres og 
skylles i koldt vand før brug. 
Fisk, der er taget op af vandet, skal håndteres med våde handsker eller våde 
hænder og på en fugtig overflade for at undgå, at de mister skæl og slim. 
Håndteringsmåden kræver særlig opmærksomhed for at undgå udtørring, 
kvælning eller anden skade. 
Fiskene skal mærkes under bedøvelse for at lette håndteringen af dem og 
minimere risikoen for skade, sygelighed og stress. 
Fisk må ikke fodres i en periode forud for transporten. Der skal træffes 
foranstaltninger til at forebygge, at fiskene får skader og stress, når de 
indfanges, transporteres og losses. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Hvad siger lovgivningen? 
Bilag 4 i bekendtgørelse om dyreforsøg 

Klassificering af forsøg efter belastningsgraden 
 
4.2. Ratingkriterier 
Når belastningsgraden skal kategoriseres, skal der tages hensyn til ethvert 
indgreb eller enhver håndtering af et dyr inden for et defineret forsøg. 
 
De faktorer, der vedrører forsøget, omfatter: 
– typen af håndtering, 
-  
-  
-  
 

/ Dyreforsøgstilsynet / Miniseminar d. 13. december 2017 17 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Krav til beskrivelse af håndtering, socialisering og træning i 
ansøgning om dyreforsøg 

Beskriv 
 
Hvad der gøres for at refine forsøget gennem fokus på håndtering, 
socialisering og træning 
 
Hvis dyrene ikke socialiseres eller trænes, så beskriv hvorfor  
- fx at det vurderes mere stressende end selve forsøgsproceduren 
 
 
Vær opmærksom på  
 
At stressniveauet ved at udelade tilvænning til håndtering, socialisering eller 
træning kan påvirke forsøgsresultaterne 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Krav til beskrivelse af adfærdstests i ansøgning om 
dyreforsøg 

Beskriv 
 
Max antal forskellige tests pr. dyr 
Max antal gentagelser af samme test pr. dyr 
Max frekvens af adfærdstests pr. dyr 
 
Den enkelte adfærdstest – hvordan udføres den, hvor længe varer den? 
 
Tilvænnes eller trænes dyrene forud for testen? Varighed og frekvens? 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Krav til beskrivelse af adfærdstests i ansøgning om 
dyreforsøg 

Angiv 
 
At man er opmærksom på, at flere af de samme eller forskellige tests efter 
hinanden 
 
- kan stresse dyrene (mere) 
- kan påvirke resultater af efterfølgende tests 
- kan medføre tilvænning eller indlæring, som kan påvirke resultatet 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Krav til beskrivelse af adfærdstests i ansøgning om 
dyreforsøg 

Påstand i nogle ansøgninger: 
”Rotter og mus synes at adfærdstests er sjove, så de er ikke belastende…” 
 
Som udgangspunkt vurderes alle adfærdstests af Dyreforsøgstilsynet som 
belastende – nogle vurderes som let belastende, andre som moderat eller 
betydeligt belastende. 
 
Afhænger som altid også af, hvad dyrene ellers gennemgår i forsøget 
 
Samt af hvilke refinementtiltag, der anvendes 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Spørgsmål & Diskussion 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Kommende arrangementer 

Årsmødet for Dyrevelfærdsorganerne 7. juni 2018 
KU SUND, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K  
 
• Hvordan fremmer Dyrevelfærdsorganet implementering af   

Replacement? 
 

• Præsentationer af successer opnået gennem dyrevelfærdsorganet / 
gode initiativer til inspiration 
 

• Konkurrence for dyreteknisk personale 
 

• Præsentation af 3R-tiltag / gode ideer i udstillingsformat – Vis mig 
din opstaldning 
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