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Ansvar ved brug af dyr til videnskabelige formål 
 

Ved tilladelseskrævende dyreforsøg er tilladelsesindehaver forsøgsansvarlig. Det betyder, at man som 

tilladelsesindehaver er personligt ansvarlig for alle nedenstående punkter. 
 

Dyreforsøgstilsynet kan efter ansøgning tillade, at ansvaret for den del af dyreforsøgsaktiviteten, som 

vedrører staldes og forsøgslokalers indretning og drift samt dyrenes pasning, påhviler institutionen eller 

virksomheden eller en der ansat eller antaget person, der har den fornødne faglige uddannelse. 

 

Det er muligt for juridiske personer at ansøge om tilladelse til dyreforsøg. Det indebærer fx ansvaret for, om 

der skal søges dyreforsøgstilladelse, betaling af gebyrer og indberetning af statistik. Det er et krav, at den 

juridiske person skal udpege en navngiven person, der har ansvaret for forsøgets udførelse, dvs. en person 

der må antages at kunne sikre, at forsøgene udføres på forsvarlig måde. Vedkommende skal opfylde 

uddannelseskravene beskrevet i bekendtgørelse om dyreforsøg §56. 

 

 

Når dyr anvendes til videnskabelige formål, skal den forsøgsansvarlige: 

 

 Have indgående kendskab til dyreforsøgslovgivningen 

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU af 22. september 2010 om beskyttelse af dyr, 

der anvendes til videnskabelige formål 

- Lov om dyreforsøg, jf. lovbekendtgørelse nr. 474 af 15. maj 2014. 

- Bekendtgørelse nr. 12 af 7. januar 2016 om dyreforsøg. 

- Lov om kloning og genmodificering af dyr m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 478 af 15. maj 2014. 

Dyreforsøgstilladelse fritager ikke indehaveren fra at indhente tilladelser i henhold til anden lovgivning, 

herunder regler administreret af Lægemiddelstyrelsen, Arbejdstilsynet eller anden myndighed. 

 

 Sikre at der så vidt muligt anvendes metoder uden brug af forsøgsdyr 

Dyr må ikke anvendes til forsøg, hvortil anvendelse af celle-, vævs- eller organkulturer eller andre 

metoder må antages at være lige så velegnede (replacement). Fremkomst af en metode eller 

forsøgsstrategi, hvorved de tilstræbte resultater kan opnås uden anvendelse af dyr, skal medføre, at 

igangværende undersøgelser med dyr afsluttes hurtigst muligt. Dette gælder også, selvom der er opnået 

dyreforsøgstilladelse. For emner vedrørende metodevalg, kan der søges rådgivning i 

dyrevelfærdsorganet. 

 

 Søge veterinærfaglig rådgivning 

Opdrættere, leverandører og dyreforsøgstilladelsesindehavere skal have tilknyttet en dyrlæge med 

speciale i forsøgsdyr eller anden kompetent person med henblik på at rådgive om forsøgsdyrenes velfærd 

og behandling, og der skal være truffet egnede foranstaltninger, der sikrer sådan relevant og tilstrækkelig 

rådgivning. 

 

 Sikre at forsøgsdyrene opstaldes, så der tages mest muligt hensyn til artens behov: 

Krav til opstaldning af forsøgsdyr er angivet i bekendtgørelse om dyreforsøg, kapitel 7-10. 

Artsspecifikke minimumskrav til opstaldning af forsøgsdyr er angivet i bekendtgørelse om dyreforsøg, 

bilag 2. For emner vedrørende opstaldning, der ikke er omhandlet i dyreforsøgslovgivningen, skal der 

søges veterinær rådgivning. 
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 Sikre at forsøgsdyrene håndteres, socialiseres og trænes med mest muligt hensyn til artens behov 

Ved planlægningen af arbejdet på forsøgsstederne skal det 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. 

 

 Sikre at forsøgsdyr, der anvendes til ikke-tilladelseskrævende forsøg passes, håndteres og 

opstaldes i henhold til dyreforsøgslovgivningen 

Dyr som anvendes til ikke-tilladelseskrævende forsøg defineres som forsøgsdyr og skal opstaldes og 

passes i henhold til kravene i forsøgsdyrslovgivningen for dette. Dette omfatter bl.a. aflivning uden 

forudgående tilladelseskrævende procedurer og efterfølgende anvendelse af væv til videnskabelige 

formål. 

 

 Sikre at alle tilladelseskrævende procedurer, der udføres er dækket af en dyreforsøgstilladelse 

Ved forsøg forstås enhver anvendelse af dyr til videnskabelige eller uddannelsesmæssige formål, der må 

formodes at være forbundet med smerte, lidelse, angst eller varigt mén for dyret svarende til eller 

stærkere, end hvad indførelse af en nål i overensstemmelse med god veterinær praksis forvolder. 

 

 Sikre at personer, der arbejder med forsøgsdyrene er kompetente og har detaljeret kendskab til en 

eventuel dyreforsøgstilladelses ordlyd 

Uddannelseskrav til personer, der arbejder med forsøgsdyr under en anden persons tilladelse er 

præciseret i bekendtgørelse om dyreforsøg §57. Uddannelseskrav til personer, der skal passe forsøgsdyr 

er præciseret i bekendtgørelse om dyreforsøg §58. 

Tilladelsesindehaveren skal være vidende om, hvilke aktiviteter der foregår under dennes tilladelse. Det 

er tilladelsesindehaverens ansvar, at personer der arbejder under tilladelsen er kompetente og trænede i at 

udføre de specifikke procedurer, der er omfattet at tilladelsen.  

 

 Sikre at der til enhver tid anvendes de mest skånsomme metoder, når der udføres forsøg 

Ved ethvert forsøg skal valget af dyreart omhyggeligt vurderes og på forlangende begrundes over for 

Dyreforsøgstilsynet. I det omfang det er muligt, skal der anvendes dyrearter, der er mindst disponeret for 

at opleve smerte, lidelse, angst eller varigt mén. Ved valg mellem forskellige fremgangsmåder skal den 

vælges, der medfører brug af færrest dyr (reduction), forvolder mindst smerte, lidelse, angst eller varigt 

mén, og som mest sandsynligt fører til tilfredsstillende resultater (refinement). For emner vedrørende 

metodevalg, der ikke er omhandlet i dyreforsøgslovgivningen, skal der søges rådgivning i 

dyrevelfærdsorganet. 

Medmindre særlige forhold taler imod det skal: 

- Metoder og teknikker øves på døde dyr eller på dyr i terminal anæstesi, indtil der er opnået 

tilstrækkelig erfaring og kompetence 

- Dosering med nye stoffer først ske efter litteratursøgning for at afdække optimal dosis, 

administrationsvej samt eventuelle bivirkninger ved indgift. Derudover skal der initialt doseres et 

enkelt dyr, der observeres tæt for eventuelle bivirkninger, inden stoffet anvendes i større grupper af 

dyr 

- Kirurgiske indgreb med overlevelse udføres med optimal aseptik efter anerkendte veterinære 

principper for den givne procedure og dyreart 
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 Sikre at eventuelle komplikationer med det samme afhjælpes eller dyrene aflives 

I tilfælde af at dyrenes almentilstand påvirkes udover det i tilladelsen beskrevne eller ved 

lidelsesvoldende komplikationer, skal tilstanden straks afhjælpes eller dyrene aflives. Sker der 

undtagelsesvist overskridelse af den tilladte belastningsgrad, skal forsøget med det samme afbrydes. Det 

skal afklares, hvorfor belastningsgraden blev overskredet og der skal træffes foranstaltninger der sikrer, 

at det ikke sker igen, inden der udføres flere forsøg under tilladelsen. Denne proces skal kunne 

dokumenteres, fx i den journal, der føres over dyret eller forsøget. Viser det sig, at de trufne 

foranstaltninger ikke var tilstrækkelige, skal Dyreforsøgstilsynet kontaktes, for vurdering af om, og i så 

fald under hvilke vilkår, forsøgene kan fortsætte. 

 

 Sikre tilstrækkeligt tilsyn med forsøgsdyrene 

Forsøgsdyr skal tilses efter behov og mindst én gang om dagen. Tilsyn under forsøg skal desuden 

foretages tilstrækkeligt ofte til at sikre, at belastningsgrad og humane endepunkter ikke overskrides 

mellem to tilsyn. 

 

 Sikre at der føres journal over dyreforsøgene  

Journalføring skal ske i henhold til kravene i bekendtgørelse om dyreforsøg Kapitel 4. 

 

 Kontakte Dyreforsøgstilsynet, hvis der opstår tvivl om ovenstående 

Dyreforsøgstilsynet kan altid kontaktes for vejledning på dyreforsoegstilsynet@fvst.dk. 

Dyreforsøgstilsynet skal kontaktes, hvis der opstår komplikationer i forbindelse med hold eller brug af 

forsøgsdyr, som ikke umiddelbart kan afhjælpes. 
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